www.colecaomossoroense.org.br

Raimundo Nonato

Jesuíno Brilhante
O Cangaceiro Romântico (1844 – 1879)
Terceira Edição

Edição especial para o Acervo Virtual Oswaldo Lamartine de Faria

1

www.colecaomossoroense.org.br

À memória de RAIMUNDO ROCHA –
nascido em Patu, na mesma gleba de Jesuíno Brilhante – que tanto me incentivou
para fazer este livro, e que não chegou a
vê-lo publicado porque foi alcançado pelo
fim, no meio do caminho.
A homenagem do autor.
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BREVE NOTÍCIA ANTES DO LIVRO
Em 1955, depois de cinco anos de consultas, de buscas em
cartórios e de leituras de revistas e jornais, veio enfim, a público, a
1ª edição de LAMPIÃO EM MOSSORÓ. A pesquisa fôra cansativa, por vezes, até desanimadora.
Antes do livro entrar em circulação e rolar pelos balcões das
livrarias, por um dever de ofício e indeclinável homenagem ao
maior homem de letras do Rio Grande do Norte, fui levar o primeiro exemplar ao escritor Luís da Câmara Cascudo. O ato significava uma prova de dedicação ao mestre de todos nós, ao amigo de
sempre, àquele espírito em permanente juventude, que é um potencial de entusiasmo feito incentivo e estímulo ao trabalho de
quantos fazem literatura na Província.
Ao pegar o volume, lançando-lhe o olhar valorizador do garimpeiro que apanha a pepita cobiçada depois de joeirar a ganga no
fundo da jazida, com aquele seu sorriso franco de nordestino sem
complexos e desataviado dos preconceitos inibitórios do talento e
da cultura, disse:
“Agora, está aberto o caminho definitivo que levará Virgulino Ferreira ao tribunal da História.
Uma história cruenta, marcada pela impiedade e pelo ódio,
mas preciso que se diga, uma história pontilhada de rasgos de bravura, de violência e coragem sem igual, que projetaram o seu nome, inutilmente, na geografia da criminalidade e da tragédia humana.
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Isto, porém, é só o princípio, porque, desde já, você está
convocado para escrever a gesta do cangaço no Nordeste brasileiro.
No itinerário a percorrer, varando caatingas e estradas iluminadas pelos clarões dos tiros dos velhos bacamartes de pederneiras, falará, de começo, sobre Jesuíno Brilhante, o cangaceiro romântico, caudilho de batalhas incontáveis, que respeitava as famílias e defendia os oprimidos. Depois, noutro plano, lembrará a
figura de Antonio Silvino – Manoel Batista de Morais, filho do
“Batistão” – o devastador das volantes policiais de quatro Estados.
E por último, continuará este trabalho sobre Lampião, o bandido
da alma de bronze, visão de Átila a comandar nos sertões, a ferro e
a fogo, hordas de Hunos de uma nova espécie.”
A conversa fôra longa e os motivos sempre renovados.
Mas, resta dizer, a bem da verdade que, ao descer as escadarias da biblioteca das multidões que vão, frequentemente, à casa
377, da Av. Junqueira Aires, já estava esquecido da incumbência de
que tinham sido testemunhas silenciosas e videntes, as montanhas
de livros que sitiam a sala de trabalho do etnógrafo Luís da Câmara
Cascudo, o cidadão do mundo.
Dali, subindo a velha Ladeira da Cruz,. No rumo da Praça da
Casa do Governo, aconchegando debaixo do braço o outro volume de Lampião, que ia para o Instituto Histórico e Geográfico, a
“Casa das Memórias”, nem podia imaginar que, lá do Recife, Nilo
Pereira estaria escrevendo sobre o livro, coisas como esta:
“...é um testemunho do tempo, vivo, candente, tangível.”
E muito menos podia pensar que o trabalho viesse interessar
a um escritor como o jurista Nélson Hungria, que lhe deu acolhida
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nos Comentários do Código Penal Brasileiro, incorporado àquela
obra monumental, matéria do seu texto, no estudo do artigo 288 –
Quadrilha e Bando – à página 176, do volume IX, daquela coleção.
Tudo se encontrava rodando nesse mar do encantamento,
quando a gesta do cangaceiro resvalou para o esquecimento.
E só passados 12 anos, depois de duas novas edições do
Lampião, ambas esgotadas a curto prazo, numa daquelas horas em
que a conversa puxa conversa, para encher os minutos, vazios de
certas horas incertas, o jornalista Luís Márcio Nery, do Rio de Janeiro, saindo dos seus lazeres veio cutucar o cão com espeto de
pau, dizendo:
“Mas, por que diabo, você não escreve tudo isto?”
Estava, assim, lançado o novo desafio. E estarrecido diante
do inopinado da pergunta, fiquei a matutar.
– A esta hora, por onde andará PERDIDA A História de Jesuíno Brilhante, o bacamarteiro lendário dos sertões?
De princípio, atinei que era preciso vasculhar a crônica do
cangaço por um estirão do tempo que media quase um século. À
primeira vista, a tarefa não apresentava muito entusiasmo. Ao penetrar, porém, no campo da pesquisa, as revelações foram surgindo. Os cronistas do cangaço sempre tiveram uma visão unilateral
dos fatos, deixando a história pelo meio. Poucos falam de documentação e raros são os que se preocuparam em apontar as fontes
dos registros em que fundamentaram suas descrições.
O caso do Rio Grande do Norte é, de certo modo, diferente,
pois é possível argumentar citando as fontes. Há, por exemplo, um
processo instaurado na cidade de Imperatriz, que teve trânsito
regular por todos os escalonamentos da justiça, compreendendo os
9
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anos de 1876 e 1883. existe, igualmente, um romance de cenário
inteiramente norte-rio-grandense – Os Brilhantes – de Rodolfo
Teófilo, do Ceará. Registra-se mais um trabalho publicado no livro
– “Heróis e Bandidos” – de Gustavo Barroso, cujo fundo é argumento da tradição oral. E, até na Fala do Presidente da Província,
Antônio dos Passos Miranda, está assinada a invasão feita por Jesuíno Alves e seus sequazes àquela cidade.
De modo particular, a obra do escritor Luís da Câmara Cascudo é, inegavelmente, a melhor documentada, e por isso, a de
maior autenticidade e a mais exata sobre a vida e a morte do filho
do fazendeiro João Alves de Melo.
No primeiro dos trabalhos examinados, limitando as áreas
influenciadoras do potencial da criminalidade sertaneja, assegura o
escritor cearense:
“O Rio Grande do Norte, no nordeste brasileiro, é o Estado
menos assolado pelo banditismo. Basta olhar a sua carta e logo se
verá a razão. As costas se encontram quase em ângulo reto. O território pouco se estende para o centro. As cidades e zonas mais
populosas ficam a menor distância do mar. A penetração de energias civilizadoras é mais fácil.”
O argumento é antigo, porém, não perdeu seu potencial ecológico. Seu sentido latente vem reforçar a tese, há muito debatida,
de que o cangaceiro, na sua expressão telúrica, é um produto do
sertão, da área das fazendas, das caatingas, das regiões mais escassamente povoadas.
Dominando nesse habitat do isolamento, ordinariamente, seu
nome cresce pela redondeza, onde sobrevive, em grupos ou sozinho, espalhando o terror das refregas que tem de sustentar contra
10
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a natureza madrasta e contra os elementos adversos, que o cercam
no meio áspero e de contraditórias reações.
Em situação diversa, está o litoral, que não oferece possibilidade de aculturação ao homem do cangaço. Em geral, seus centros
de aglutinação – a fábrica, a usina, os ajuntamentos humanos mais
primitivos, – dão lugar ao aparecimento de outro tipo que vive
fora da lei. Aí, o que predomina é a figura do pistoleiro, do matador profissional, do empreitador de serviços mediante pagamento
ajustado, às vezes, com antecipação e outras para ser feito depois
do crime cometido.
O cangaceiro errante, homem destemido, orgulhoso de sua
condição de guerrilheiro, quase nunca se prestava a empresa dessa
ordem. Suas ações eram realizadas por conta própria. E delas não
dava conta a ninguém.
Já o guarda-costas do chefe, do homem poderoso que se fazia de coiteiro, do mesmo modo que o pistoleiro a serviço do dono da empresa, estes constituíam outra espécie de gente criminosa,
mais sórdida e desprezível, capaz de todos os atos de violência
empregados na prática dos crimes e dos assaltos.
O bandoleiro vulgar era um homem posto fora da lei, que
para sobreviver fazia do crime a própria lei da vida. O cangaceiro
era, no entanto, um homem de procedimento diferente, e alguns,
a exemplo de Jesuíno Brilhante, foram dotados de sentimentos
elevados.
As causas, os motivos originários dessa inversão de comportamento, que fazem em um ou em outro caso, do sertanejo ordeiro
um violador dos códigos dos costumes e um desrespeitador da
garantia da propriedade, da vida, são diversamente apontados.
11
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O reexame do fenômeno Jesuíno Brilhante leva à conclusão
de que foi ele arrastado para as lutas pela provocação dos inimigos
e por injustiças que não encontraram reparação.
Deste modo, é a própria presença do tempo que veio se encarregar de promover a reabilitação do nome do grande lutador,
do cangaceiro que não roubava, cujo nome ganhou fama e ficou
haloado por uma espécie de admiração coletiva dos seus partidários, que enchiam as estradas para ver sua passagem.
Jesuíno Brilhante teve uma vida novelesca a ser contada, pois
muito mais do que um assaltante, como tantos outros, ele foi uma
vítima da fatalidade e dos desajustamentos sociais do meio e do
tempo, que marcaram o caminho da sua existência.
Por que então, Jesuíno Alves de Melo Calado, homem de
bons costumes, vaqueiro e agricultor, chefe de família, filho de
fazendeiro sem inimizades, tendo ainda irmãos que viviam, pacificamente, nos trabalhos do campo, se tornou cangaceiro?
A resposta da história não tem subterfúgios, não comporta
dubiedade de argumentos, nem falseia na justiça dos seus julgamentos.
Num sentido cronológico, a história é sumariamente o registro dos acontecimentos de uma época. Mas, no sentido social, numa conceituação mais ampla, é a análise dos fatos, a apreciação dos
seus motivos fundamentais, o reexame dos determinismos sociológicos a que se encontra vinculada.
Assim, pois, quando se ocupa do filho de João Alves de Melo, torna-se realista, sem contemplação e não esconde faltas nem
omite agravantes da sua periculosidade.
12

www.colecaomossoroense.org.br
E então, em toda parte, apura, conta e registra fatos da autenticidade da presença de Jesuíno nos processos contra ele instaurados e nas ordens do governo que se referiam à sua pessoa. Fora
disso, porém, fora desse aspecto de oficialização dos inquéritos,
das denúncias constantes de peças dos cartórios, sua presença está
afirmada na tradição oral, na literatura de cordel e nas estórias do
povo, que correm de boca em boca, pelos povoados e fazendas,
onde seu nome se tornara lendário.
Reconhecida a sua responsabilidade, em grande parte, na deflagração de muito dos acontecimentos, que incendiaram a região e
semearam a intranqüilidade entre seus moradores, Jesuíno Brilhante foi um caso singular, se não único, na história das rebeldias sertanejas.
Em seu tempo, e mesmo em outras épocas, nenhum outro
cangaceiro nascido no território potiguar, teve, como ele, pela sua
audácia e espírito de combatividade, condições de comandar grupos de homens armados, que zombavam de todos os meios de
defesa e as reações do governo, que eram constantes. Nada disso
valia muito, porque o Brilhante era um homem dotado de qualidades de liderança, de disciplina e de comando. Seu poder sobre o
grupo que dirigia era absoluto, daí talvez a razão de verificar-se
que, por um período de quase dez anos, trouxe a região em sobressalto. Os seus homens ficavam galvanizados pela sua vontade, parecendo simples máquinas de cega obediência às suas ordens, que
todos aceitavam sem discutir, até como imperativo de segurança
coletiva.
Homem de forte personalidade e de ação rápida, decidia os casos
conforme a situação que se criava, às vezes, impresvistamente.
13
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A história das lutas que apavoravam os sertões é uma narrativa
dura, cheia de lances de impetuosidade, mas real e marcada pela animosidade que separava os homens, de modo irreconciliável.
Os cronistas de Jesuíno Brilhante são unânimes em apontar
o aspecto da sua temeridade. O seu olhar terrível projetava clarões
que aos próprios companheiros assustava, arrojando-os para a luta
como uma força estranha, quando na hora da decisão, um tiro
valia sempre por um ato de misericórdia.
Homem estranho, esse Jesuíno Brilhante, a respeito de quem
insinua Rodolfo Teófilo:
“A expressão do seu rosto não era de louco, nem de idiota:
mas de santo ou de malvado.”
Agricultores laboriosos, isolados nos limites das suas propriedades, ao Alves de Melo passavam por pessoas pacíficas, pois não
alimentavam pendências com ninguém, não tinham “questões de
terra” nem possuíam casos na “justiça”. O derradeiro parente deles
que se vira envolvido em ação criminal, José Brilhante de Alencar,
de há muito se afastara da gleba, saindo mesmo da Província para,
cumprindo seu destino, morrer nas Alagoas, de arma na mão, lutando corajosamente.
Não deixou, pois, de ser surpresa para os proprietários de
Tuiuiú ou de Cajueiro, quando por dissensões que encoivararam
inimizades, se viram envolvidos numa luta furiosa desencadeada
com uns vizinhos seus, que não terminaria nunca, e só acabaria,
porventura, depois da morte dos seus chefes.
14
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A oportunidade deu ensejo a que a política local, sempre agitada, tirasse partido da situação, abrindo uma perseguição desleal
aos Alves de Melo, que eram do Partido Liberal, que se encontrava
“de baixo”, enquanto os adversários, no caso, os adeptos do Partido Conservador, estavam “de cima” e desfrutavam do privilégio
do poder e da ocupação dos cargos públicos, de que usavam e
abusavam, desenfreadamente.
Não contando, assim, com o apoio do poder, os Brilhantes
tiveram de lutar sozinhos, reunindo os membros da família, parentes, e aderentes, até os mais distantes, e por fim elementos adventícios, feitos para a luta, que vinham de longe, atraídos pelo renome
do cangaceiro e se agrupavam à sua grei, alguns para o resto da
vida. A essa gente que chegava do oco do mundo, sem condições
de identificação de qualidades, era recebida com agrado, para engrossar aquele estranho engrossamento humano, que caminhava
para a morte, todo o dia. O chefe não discutia a procedência,
nem a folha de serviço, porém antes de incorporá-la ao seu grupo,
apontava as condições de vida e de luta comuns, garantindo-lhes
armas, cavalos bons, comida e alguma molhadura. A conversa era
encerrada, invariavelmente, com estes termos:
“– Quem entra para este grupo, não toca no alheio e aprende
a respeitar a casa das famílias honestas”.
Este era o código de honra de Jesuíno Brilhante.
Para muitos, poderá parecer estranho que um homem do seu
procedimento, possuísse sentimentos tão nobres. E foi por esse
15
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modo de agir que o seu nome adquiriu popularidade nos sertões e
se tornou famoso entre sua gente.
Já de outro modo, era o comportamento dos seus inimigos,
pois, entre o grupo dos Limões, todos agiam livremente, inclusive
praticando atentados contra a vida e contra a propriedade de pacíficos sertanejos. Também não podia ser de outro modo, dado que
os pretos de Camucá eram acobertados pela proteção de chefes
políticos poderosos da vizinha província, onde se acoitavam.
Alguns desses senhores feudatários que, ao tempo, ainda convocavam os agregados para defesa da fazenda, quando esta era atacada,
por um toque do “búzio”, cujo eco se perdia nas quebradas, chegaram
ao ponto de recrutar elementos dos Limões, incluídos na polícia com o
fim de orientar a perseguição movida contra os Brilhantes.
Outro motivo que acirrou a animosidade entre os dois grupos, nasceu de uma questão de “cor”, coisa ainda muito discutida,
pois se vivia no regime da escravidão. A gente de Tuiuiú – os Alves de Melo e Brilhantes – carregava o roço de ser de raça branca,
“marinheiros”, aloirados, de olhos azuis. De outro lado, o aglomerado de Camucá era de outra espécie, formado de homens negros
ou mestiços, de uns cabras violentos, mas solidários para a vida e
para a morte, dos quais assegura o escritor Câmara Cascudo que os
Limões “eram unidos como capuxu”.
Esse “prurido racista” de tão remotas eras, também aumentava a lenha no fogo da discórdia: os moradores de Camucá eram
chamados de “negros” pelos Alves de Melo. E estes, os proprietários de Tuiuiú, eram apelidados de “amarelos” pela hora dos Limões.
16

www.colecaomossoroense.org.br
Nessa altura é fácil de se verificar como os acontecimentos
se precipitaram por um plano inclinado, agravados por fatos novos, como o roubo de uma cabra, ocorrido no alpendre da casa de
João Alves. Rastejado o ladrão, a carne do caprino foi encontrada
escondida, dentro de um pote, numa casa do Camucá.
Numa reação violenta, o mais brabo dos Limões, em plena
rua do Patu, deu uma surra em Lucas Alves, irmão de Jesuíno. E
numa revolta incontrolável, sendo desafiado pelo inimigo, o Brilhante saiu acompanhado de um cunhado, e matou sem piedade,
Honorato Limão, que estava numa bodega, mandando abrir uma
garrafa de cachaça em “honra do defunto”.
Daí por diante, não era mais possível invocar as razões do
bom senso. A guerra entre os dois grupos estava declarada, explodindo, assim, violentamente, inconseqüente e exterminadora.
Por muitos anos, a luta desencadeada por Jesuíno Alves de
Melo, nesse dia passando a chamar-se de Jesuíno Brilhante, abalou,
profundamente, o regime de vida, o trabalho e a própria segurança
das regiões dominadas pela sua presença.
O sertão transformou-se num vasto campo de batalha, onde
Jesuíno Brilhante imperava e destruía sem piedade a quantos inimigos encontrava ao alcance do seu bacamarte vingador.
Um fato cabe, porém, acentuar: o cangaceiro da “Casa de
Pedra” nunca serviu de instrumento à vingança de terceiros. Jamais
foi assalariado para cometer empresas criminosas que envolvessem
seu nome e sua honra. Nunca teve senhores a quem pudesse prestar contas de suas ações. Orgulhava-se de ser um homem independente e honesto que “nunca matou para roubar”.
17
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Durante os longos anos da sua sedição, das suas lutas, dos
seus combates, não houve moça desonrada, que apelando pra ele,
não tivesse sua miséria reparada. De princípio, limitava-se a mandar um recado para o sedutor, sempre jovem rico, de boa família,
filho de fazendeiro poderoso. Quando esse não atendia e ganhava
o mundo, o cangaceiro botava o cavalo na estrada e ia em sua busca, onde quer que estivesse. Conta-se que, de uma feita, andou
mais de 50 léguas, atrás de um tipo dessa espécie, indo encontrá-lo
longe, acoitado na casa do padrinho.
Não atendeu rogos nem pedidos e arrastou o moço conquistador para o terreno de suas aventuras. E de lá determinou que
fossem buscar o padre do lugar mais perto, dando ordem para
celebrar o casamento, no meio do terreiro, sem altar e sem santo.
Testemunhou o ato o bacamarte “Bargado”.
Estas histórias, algumas que se perdem nos domínios da lenda, enfeitiçaram os sertões com a presença do cavaleiro errante, do
reparador das injustiças, do vingador, e mais do que isto, criaram a
mistoligização do herói das multidões anônimas – JESUÍNO
BRILHANTE – o cangaceiro romântico da Serra do Cajueiro, o
Robin Hood audaz das Terras do Patu.

Raimundo Nonato

Rua Marquês de Abrantes, 168 – Apto. 601
Rio de Janeiro, Guanabara – Março, 1970.
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O ATAQUE À CADEIA DE POMBAL
Ataque de Jesuíno Brilhante, em 1874, à Cadeia de
Pombal, na Província da Paraíba. Pesquisa realizada
pelo Desembargador Pelópidas Fernandes, da cidade
de Martins, no Rio Grande do Norte.
Em 1957, encontrei no Primeiro Cartório de Martins, no Estado do Rio Grande do Norte, um processo contra JESUÍNO
BRILHANTE e seu grupo, pela resistência oposta à prisão que lhe
fazia a força pública local, que o cercou naquela cidade, em
30/08/1876. Da luta saíram feridos diversos soldados e um paisano, mas os oito bandoleiros, após uma noite de intenso tiroteio,
conseguiram arrombar paredes e fugir, pela madrugada, deixando
armas e animais que montavam.(1)
Tiradas notas detalhadas deste processo e publicadas no “O
Mossoroense” de 14/08/1957, remeti-as ao meu saudoso amigo e
colega Gustavo Barroso, que escreveu com elas um dos seus magistrais artigos no “O Cruzeiro”, de 30/08/1958, brilhante secção
– “Segredos e Revelações da História do Brasil”.
A importância que ele e outros deram àquelas notas aumentou minha curiosidade para saber os verdadeiros detalhes de outro
acontecimento mais significativo, qual foi o ataque que o mesmo
grupo fizera à cadeia de Pombal, na então Província da Paraíba.
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A esse ataque se refere, perfeitamente, Gustavo Barroso, no seu
livro “Heróis e Bandidos”(2), narrando, porém, de forma bem diferente da realidade, com o registro até de mortes que não se deram.
Aliás, no cerco de Martins, ele diz também que tiraram os
presos da cadeira para combater Jesuíno, o que não sucedeu.
Rodolfo Teófilo, no seu romance “Os Brilhantes”, fantasia
muito o ataque e o apresenta de maneira diferente.(3)
Os detalhes verdadeiros do caso consegui, agora, por nímia
gentileza do Juiz de direito de Pombal, Dr. Rivando Bezerra Cavalcanti, e do seu escrivão, Sr. José Vieira Queiroga, os quais me
permitiram manusear o processo à vontade, pelo que muito lhes
agradeço.
Disse acima – aumentou minha curiosidade – por que desde
menino (e eu já septuagenário) que ouvia falar neste acontecimento
extraordinário, dizendo-se, entre outras coisas, que Jesuíno incendiara as grades da cadeia, onde dias antes, disfarçado de mendigo,
com grande chaga falsa numa perna, estivera a combinar com seu
irmão Lucas, ali preso(4), e isto não consta nos autos(5), que são
um velho processo tirado de 1874, há mais de 87 anos(6), portanto, com cerca de 200 folhas, algumas bem estragadas pelo manuseio e pelo cupim. Grande parte dele é em traslado com letra muito apagada, dificultando, sobremodo, a leitura.
Todavia, vistos e bem examinados os autos, chega-se a conclusão de que os fatos de desenrolaram mais ou menos pelo modo
a seguir: Lucas, irmão de Jesuíno, cometeu um crime em Catolé do
Rocha, na Paraíba. Foi preso e remetido, havia tempo para a cadeia
de Pombal, onde se encontravam mais de 50 criminosos, dali e dos
termos vizinhos(7), certamente por ser essa cadeia melhor, mais
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segura e de maior guarnição na zona, apesar de não se saber ao
certo de quantas praças a mesma se compunha.
Protelando muito o julgamento de Lucas em Catolé, por desleixo, propósito ou medo das autoridades de o verem tomado em
caminho, de Pombal, para ali, pelo grupo de Jesuíno, como se alardeava, propalou-se, sem reserva, que Jesuíno iria tirar o irmão da
cadeia de Pombal, à viva força, em qualquer dia.
A polícia adotou logo suas providências, fazendo rondas noturnas na cidade, reforçando a guarda da cadeia e acertando que os
soldados de folga, em caso de ataque, iriam em socorro da guarda.
Era delegado e comandante do destacamento, o capitão de
polícia João Peixoto de Vasconcelos, quando a 14 de fevereiro de
1874, o alferes da briosa Guarda Nacional, Eustáquio Toscano de
Oliveira, vindo da capital, se arvorou em tenente e lhe entregou
ofício do Coronel Antonio Aranha Chacon, comandante da Polícia, nomeando-o comandante do destacamento local, cujo ofício,
esclareceu o alferes, recebera da mão do próprio coronel, havendo
em face da sua nomeação, assumido imediatamente o cargo, continuando o Capitão como delegado de polícia.
Às duas horas da madrugada de 19 de fevereiro de 1874
(quinta-feira), chovendo bastante e não havendo ronda, Jesuíno
Brilhante, seu irmão João Alves filho, seu cunhado Joaquim Monteiro, Manuel Lucas de Melo, vulgo Pintadinho, Antonio Félix,
vulgo Canabrava, Raimundo Ângelo, vulgo Latada ou Lúcio, Manuel de Tal, vulgo Cachimbo e José Rodrigues, 08 cangaceiros ao
todo, atacaram de surpresa, a Cadeia Pública de Pombal, guarnecida, no momento, por 13 praças, inclusive o reforço. Comandava a
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guarda um cabo e as praças eram 11 soldados da Guarda Nacional
e um da polícia.
As três sentinelas externas dispararam contra o grupo uns
dois ou três tirou e uma confessa que correu, ao receberem outros
tiros, que feriram uma delas, parece que muito levemente, pois
apenas uma testemunha se refere a isso, e o inquérito, cuidadoso
como foi, não tem corpo de delito da vítima. As outras duas sentinelas certamente correram também. Os 10 soldados restantes, armados e bem municiados, estavam dormindo e foram despertados
por aqueles tiros e outros que partiam do grupo, apregoando este,
em alta voz os nomes dos três primeiros atacantes, como os mais
célebres, bem assim escarnecendo, aos gritos, da valentia dos oficiais,
do povo de Pombal e Catolé e ameaçando de morte aos que se opusessem ao seu intento. Ao mesmo tempo, o grupo dava vivas a Nossa
Senhora e se vangloriava de 08 homens apenas, fazerem todo aquele
ataque, sem resistência alguma dos soldados entrincheirados na cadeia, armados e bem municiados, como estavam, não desfecharem um
tiro, ao menos. Ao contrário, renderam-se, cobardemente, como disseram o alferes Eustáquio e diversos depoimentos do processo, tendo
eles as vidas garantidas pelo preso Lucas.
Explicaram os soldados que não atiraram nos atacantes, por
que dada a confusão, podiam ferir uns aos outros(8), e mesmo
porque Lucas a outros presos, já armados, ameaçavam de morte se
resistissem. Daí sua rendição com garantia de vida.
Na realização do ataque, os bandoleiros acendiam velas para
iluminar a prisão e se apoderavam das armas e munições, davam
logo aos presos, que iam libertando e os ajudando no assalto. Procuravam ali as chaves das prisões que o carcereiro tinha consigo
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em casa. Rebentavam cadeados, fechaduras, dobradiças, grades,
soleiras, teto com pedras, machados e outros instrumentos, que
adrede traziam, tudo fazendo na maior algazarra, sem o menor
temos de socorro à guarda e proferindo as palavras mais obscenas
contra os oficiais e o carcereiro.
O Capitão ouviu de casa os tiros, e depois disso, surgiu-lhe
um seu camarada informando que no quartel não havia soldado
algum dos que estavam de folga, cujo número se ignora.
Apresentaram-se também um sargento e uma praça que atiraram na cadeia.
Vendo todos a inutilidade do esforço, retiraram-se quando já
se tinham evadido os 42 presos, ficando uns 12 que não quiseram
fugir.(9)
Os presos fugitivos tomaram rumos diversos, e dos autos
não consta a recaptura de um só deles.(10)
Pelo acontecido, cabe a afirmação de que nunca tantos presos deveram tanto a tão poucos bandidos.
O grupo, após o ataque, saiu conduzindo o preso Lucas, cuja
libertação constituía o objetivo principal do cometimento, e o levou para Boa Vista, distante três léguas de Pombal, onde morava
João Alves de Melo, pai de Jesuíno, que tempos atrás, fora preso
pelo alferes, surgindo daí, a intriga do grupo com ele.
O capitão sabendo da estada do grupo, a 22 de fevereiro, em
Boa Vista, requisitou 10 praças da Guarda Nacional ao Coronel
Comandante Superior João Dantas de Oliveira, para juntamente
com 18 soldados do destacamento, prenderem os bandoleiros, sob
as ordens do alferes Eustáquio, que alegou festa em sua casa naquele dia pelo batizado de um filho. Por isso, só no dia seguinte se
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providenciou a diligência, porém, sem resultado algum, por ter a
escolta voltado do caminho, visto encontrar cheia no rio.
Dois meses depois, dos assaltantes, foi preso, em Misericórdia, Pintadinho, que prestou alguns informes a respeito do grupo e
dos ataques.
Levados os fatos ao conhecimento do governo pelas autoridades e pelo jornal “O Publicador”, da capital da Paraíba, o qual
muito os verberou, o Presidente da Província, Silvino Elvídio Carneiro da Cunha – Barão de Abiaí, * ex-presidente da Província do
Rio Grande do Norte, mandou o chefe de polícia, Dr. Manuel
Caldas Barreto(11) abrir inquérito, em que tudo foi apurado, com
pequenas variantes nos detalhes. Neste inquérito, procedeu-se o
corpo de delito da Cadeia e ficaram constatados a violência e o
dano, avaliado este, na quantia de um conto de réis.
No mesmo inquérito, ouviram-se 18 pessoas, inclusive oficiais, sargentos, cabos, praças, carcereiros, presos e testemunhas,
fazendo o Chefe de Polícia o seu relatório, no qual concluiu pela
criminalidade dos atacantes, da guarda e do carcereiro, que declarou não dormir na cadeia, desde a morte do Tenente Antonio Ricardo da Silva Barros, delegado de polícia local, e também receoso
do ataque que ocorreu, há muito propalado e esperado, e ainda
mais por que não tinha confiança na guarda.(12)
O Chefe de Polícia considerou, igualmente, responsáveis diretamente pelo ataque, o Coronel Dantas e o Alferes Eustáquio.
Este Alferes era responsável por ter falsificado o ofício do
Coronel Chacon, mandando-o assumir o comando do destacamento local, quatro dias antes do ataque(13), apurada essa falsificação
através de perícia e de informação do mencionado coronel. Além
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disso, pelo motivo de haver retirado a ronda da cidade na noite do
ataque para o facilitar. Caiu também em diversas contradições nas
suas cartas, ofícios e depoimentos, a respeito do acontecimento, e
consta até que se vendera aos assaltantes para o objetivo destes,
sendo visto com cédula de duzentos mil réis, que “naquele tempo
e para as suas posses era dinheiro muito.”(14)
Ainda mais, porque agiu com muita negligência ou parcialidade
na repressão aos bandidos, negando-se até a recapturá-los por motivos
fúteis, como fossem uma festa em sua casa e rio cheio. Assim responsabilizado, o alferes foi preso e posto à disposição do Juiz.
A responsabilidade do coronel resultava dos elementos seguintes:
saber de tudo o que se preparava e ficar até o dia do ataque sem tomar
a menos providência, como lhe cumpria, por ser comandante superior
da Guarda Nacional da localidade; permitir a posse do Alferes Eustáquio no comando do destacamento, sem a devida comunicação à autoridade competente/ negar força para perseguir os atacantes, aos quais,
diz uma testemunha, “embora sua inimiga”, que ele forneceu até o
célebre bacamarte denominado “Bargado”.
Sobre esse bacamarte, pode-se informar que o mesmo foi
dado depois, pelo próprio Jesuíno, ao Sr. Joaquim Gomes Pinto. E
foi quebrado, em 1927, quando os Revolucionários atacaram o
município de Porta Alegre, no Estado do Rio Grande do Norte e
estiveram na fazenda Cajuais em perseguição à família Suassuna.
Foi no entanto, reparado e pertence, hoje, ao neto do donatário de
nome Francisco Suassuna de Alencar, residente na cidade de Martins, do Estado referido.
Observe-se que as armas desses grupos de cangaceiros pertenciam quase todas aos seus chefes, que as davam ou vendiam, à
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medida que obtinham outras melhores, razão por que muitas ainda
existem no Nordeste, a fora.
Eu mesmo tenho fechos, gatilhos e outras peças de um bacamarte de pederneira que foi de Jesuíno Brilhante, o qual depois
de restaurado, darei ao Museu da cidade de Martins.
Quando fui Juiz de Direito de S. Miguel, no Estado do Rio
Grande do Norte, vi ali, um rifle e um punhal dados por Lampião
a sertanejos que lhe ensinaram o caminho, ao voltar ele com seu
grupo do malogrado ataque a Mossoró.
Em continuação, volta-se ao relatório do Chefe de Polícia.
Na conformidade desse relatório, e do que nele foi apurado, surgem todos os responsáveis denunciados, como incursos no art.
125 do Cód. Criminal do Império, pelo Promotor Público Dr. José
Ferreira Nobre Formiga, que na sua promoção opinou pela impronúncia do Coronel José Dantas e do Alferes Eustáquio, à falta
de provas ou indícios, mas o Juiz Municipal Dr. Miguel Peixoto de
Vasconcelos não lhe aceitou o parecer, pronunciando todos.
Funcionou como advogado do Alferes, o Dr. Inácio Tavares
da Silva, que apresentou bem elaborada defesa.
Não obstante, o Juiz de Direito da Comarca, Dr. Antonio
Muniz Sodré de Aragão sustentou a pronúncia, estabelecendo fiança aos cúmplices e mandando remeter cópias de diversas peças
do processo ao Ministério Público para a devida punição dos culpados, por outros crimes não constantes da denúncia, sujeitos a
procedimentos especiais, como a falsificação do ofício pelo Alferes
e a responsabilidade do carcereiro e da guarda pela fuga dos presos, em cujos processos talvez se encontrem outros subsídios importantes em torno do ataque.
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Os pronunciados foram submetidos a julgamento perante o
júri, saindo o Coronel absolvido, à revelia, como também o Alferes, pela negativa de cumplicidade ou autoria do crime.
Deste julgamento houve apelação, ex-ofício, e a Relação d e
Recife achou que a absolvição concedida fora contra a prova evidente dos autos e mandou os acusados a novo júri que decidiu,
pela segunda vez, absolver o Coronel, unanimemente. O Alferes
faleceu em 1882, sem ir a novo júri, julgando-se em conseqüência,
extinta a ação contra ele.
Não consta dos autos o julgamento de Pintadinho, nem dos
réus pronunciados, carecendo especial atenção, pela originalidade
do nome, um oficial de justiça, que praticou alguns atos no processo. Chamava-se: Homem Bom da Costa Silva.
Assim, relatados os autos, concluiu-se o seguinte:
– Houve, realmente, conluio para o ataque à Cadeia de Pombal, como entenderam e julgaram o Chefe de Polícia da Paraíba, o
Juiz Municipal, o Juiz de Direito da Comarca e a Relação de Recife, ataque esperado e verificado “sem sangue, sem suor e sem lágrimas”. O que foi uma simulação, uma farsa que qualquer um
praticava.(15)
– Entretanto (afirma o pesquisador), se não existiu conluio,
como o julgou o júri, o ataque tão anunciado foi uma das maiores,
se não a maior de todas as façanhas do famoso bandoleiro potiguar, que tinha o nome de JESUÍNO ALVES DE MELO CALADO, vulgo JESUÍNO BRILHANTE.
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ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
1) Os fatos narrados neste tópico, a título de introdução do processo de
Pombal, pelo Desembargador Pelópidas Fernandes, justificam os comentários feitos ao capítulo que trata do processo instaurado em 1876,
contra Jesuíno Alves de Melo, que ali fora cercado pelo destacamento
de Imperatriz. Deste modo, tanto o assunto das montarias, por vezes,
contraditório, da casa com a parede arrombada e da ausência de depoimento do seu próprio dono, deram ensejo à confrontação de documentos e apreciação da crônica, que registraram o fogo do Brilhante
com a força que o delegado local comandava.
Da hora da chegada a Imperatriz, do passeio a cavalo pelas ruas, do
cerco, do tiroteio, dos nomes dos feridos e da fuga espetacular do
bandoleiro, tudo ficou registrado com base no que dizem os documentos.
2) O capítulo do livro “Heróis e Bandidos”, de Gustavo Barroso, intitulado “Brilhantes, Limões e Suassunas” vai transcrito na íntegra em outra parte deste documentário.
3) Como acentua Pelópidas Fernandes, o autor registra esse caso, baseado só na voz corrente, quando afirma que, em Imperatriz, para dar
combate ao Brilhante, até os presos da cadeia foram retirados. Ora, isto não se encontra em nenhuma referência histórica.
Naquela tarde de 30 de agosto de 1876 e pela noite a dentro, o fogo ao
grupo do Brilhante foi feito pelos soldados do destacamento, juntamente com alguns paisanos, sendo que destes, uns até foram feridos.
O fato é assim contado no expediente do Juiz de direito da Comarca,
enviado ao Presidente da Província, logo no dia seguinte, 31 de agosto
de 1876.
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Foi baseado nestas informações da autoridade local, que o Presidente
da Província fez menção na sua “Fala” à ocorrência de Imperatriz.
Depois, não era admissível que, para combater um grupo armado, o
delegado fosse tirar criminosos da cadeia para transformá-los em defensores da cidade.
4) Segundo o relato do escritor cearense, além de Lucas, irmão de Jesuíno, o pai deles, o velho João Alves, também se encontrava preso na
cadeia de Pombal. Pelo menos, segundo seu registro, esta era a notícia
que fora levada ao Brilhante, no seu esconderijo, pelo cabra Manuel
Peri, que daí por diante, ficou acostado ao bando.
5) O disfarce de que, possivelmente, se valeu Jesuíno, é longamente contado
no romance “Os Brilhantes”, de Rodolfo Teófilo. O fato de não ser mencionado no processo, não lhe tira o sentido de autenticidade. Demais, quem
pode afirmar que a autoridade tivesse interesse em citar um caso desses? O
que todo mundo falava, nos sertões, é do expediente de que se servira o
bandoleiro para se aproximar da cadeia e conversar com os presos, sem
despertar menor preocupação da força encarregada da guarda do presídio.
Mas, o Desembargador Pelópidas Fernandes não dá crédito a esta lenda,
justamente, porque seu relato não figura no processo. Quanto a isto, porém,
pode-se obstacular, afirmando-se que, no interior dos Estados do Nordeste,
ao menos de grande parte, os instrumentos processuais não têm condições
de se isentarem das influências da política local.
Consta desse processo famoso que, até “um inimigo declarado” foi arrolado
como testemunha para acusar o coronel Dantas de haver dado um bacamarte a Jesuíno.
Enfim, o processo é o único documento. Fora dele, fica-se pensando
na estória.
6) No tocante ao caso de Pombal, hoje, não mais com 87 anos decorridos, mas exatamente, com 96 anos passados, para responder às acusações dos adversários, foi rápida a ação do governo da Província, de-
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terminando, de imediato que o Chefe de Polícia, Dr. Manuel Caldas
Dantas providenciasse a abertura de um inquérito para apurar responsabilidade de que, porventura, estivesse envolvido na ocorrência. A
medida não se fez tardar.
E como sempre ocorre nessas providências vexatórias, das quais a intenção imediata é encontrar alguém que deve ser enquadrado como
criminoso ou, ao menos, suposto de culpa para tal, nesse inquérito se
viu de tudo, até de inimigos confessos que vieram depor e acusar seus
desafetos de velhas rixas.
O emprego deu os resultados desejados, tanto que nele foram envolvidos nomes de autoridades como o coronel João Dantas de Oliveira e o
alferes Eustáquio toscano de Oliveira, ambos patentes da Briosa
Guarda Nacional, que assim se viram envolvidos no acontecimento do
ataque à cadeia de Pombal, pelo grupo chefiado por Jesuíno Brilhante
na madrugada de 19 de fevereiro de 1874. tudo consta no volumoso
processo, cujos autos têm mais de 200 páginas, que foi manuseado pelo Desembargador Pelópidas Fernandes, antigo Juiz de Direito de Martins, na serra do mesmo nome, no Rio Grande do Norte.
OBS: “No jornal “A União, PB, o ilustre jornalista deu-se ao trabalho
de ler, página por página, um processo com mais de 800 páginas.” (José Gregório Medeiros, “Sertão Perverso”, 1967, Campina Grande/PB).
7) Os sentenciados evadidos e outros que ainda aguardavam julgamento,
em número de 43, se encontravam relacionados, pelos termos, nomes
e penas condenatórias em a “Nota” que o Chefe de Polícia da Província remetera com circunstanciado expediente ao subdelegado de Caraúbas. A matéria é assunto tratado em outro capítulo deste documentário.
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No processo há ainda referência a certo número de detentos que preferiu continuar preso, não aceitando a liberdade que lhes oferecida, naquelas circunstâncias.
8) A confissão reflete uma situação confusa ou de insinceridade. O que
parece evidente é que os soldados não reagiram por outro motivo
qualquer, ou mesmo por covardia. Nunca porque se atirassem. Tivessem “receio de que fossem atingidos uns aos outros.” Isto é conversa,
mesmo reexaminada, agora, com cabeça fria, depois de passado quase
um século de ocorrência.
De outro lado, se como declaram as testemunhas (os soldados que
guarneciam a cadeia), o irmão de Jesuíno já “ameaçava de morte” a
quem resistisse, o que é certo é que ele já se encontrava solto e dominando a situação.
Depois, o depoimento de outro soldado deixa descoberta a situação,
dizendo que os outros se encontravam dormindo. E depois que acordaram é que aceitaram a condição de se “renderem com garantia de vida”. Causa admiração é que no meio da confusão que se generalizara –
onde rebentavam cadeados, fechaduras, dobradiças, grades, soleiras,
teto com pedras, machados e outros instrumentos, que adrede traziam,
tudo fazendo na maior algazarra – ainda pudesse haver alguém dormindo. Por isso, ao que se deduz sem precisar de muita força de argumentação é que, naquela ocasião, cada um tratou de salvar o couro a
qualquer preço.
9) A relação mencionada no nº 07 dá como tendo se evadido 43 detentos. Se ficaram 12 na cadeia, que não quiseram fugir, como consta no
processo, então, está confirmado que eram um número de 55 os sentenciados recolhidos na cadeia de Pombal, na madrugada de 19 de fevereiro de 1874. A afirmação de que “se encontravam mais de 50 criminosos”, está certa, pois eram na realidade 55 detentos.
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10) Também confirmado o caso. Não há em qualquer parte, notícia de
que tivesse sido recapturado a não ser o caso do Pintadinho, outro
qualquer dos prisioneiros fugidos durante o ataque do Brilhante. Isso
mesmo, sem levar em conta as enérgicas providências das autoridades
com ordens severas neste sentido. Mas, foram na verdade, ordens perdidas. Quando os cabras ganharam a rua e respiraram o vento da liberdade, foi como se o mundo se abrisse debaixo dos seus pés.
11) O assalto de Jesuíno Brilhante à cadeia de Pombal criou um estado
de pânico nos sertões das duas províncias vizinhas, onde as populações não puderam mais gozar de tranqüilidade. E também amedrontados e intranqüilos ficaram os governos das duas unidades nordestinas.
Na Paraíba, então, o ato audacioso do bandoleiro potiguar teve um efeito chocante, pois denunciava que não havia segurança no sertão,
quando uma cidade como Pombal, ponto chave no sistema das comunicações, era atacada e tomada, sem a Força Pública fazer qualquer reação.
Por isso, logo que teve conhecimento do fato, o Presidente da Província da Paraíba determinou imediatas providências pelo seu Chefe de
Polícia, para que fosse instaurado rigoroso inquérito a fim de apurar as
responsabilidades. Mas, nem por isso, foi poupado pelos seus desafetos, sendo rudemente atacado pela imprensa da sua terra. E diga-se,
em seu abono, que esse presidente era um cidadão respeitável, de elevada compostura moral, como Silvino Elvídio Carneiro da Cunha, titular do Império – BARÃO DE ABIAÍ –, membro de tradicional família, que desfrutava na província de situação e prestígio político. Além
de outros encargos importantes, foi Silvino Elvídio Carneiro da Cunha,
Presidente da Província do Rio Grande do Norte, de 1870 a 1871.
12) O depoimento do carcereiro dá a conhecer ou insinua a existência de
certos fatos que antecederam ao ataque, pois chegou a afirmar que:
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Não dormia na cadeia, desde que mataram o delegado, tenente Ricardo
Antonio da Silva.
Não lhe perguntaram, porém, se no seu saber, haveria alguma relação
desse crime com o assalto do Brilhante.
E como não lhe perguntaram, não disse. O que é curioso, em tudo isso, é que as autoridades ignorassem que o delegado estava dormindo
fora da cidade. Num lugar pequeno, como era Pombal, essa situação
logo teria dado na vista de todos. Mas, só depois do ataque é que o caso veio a ser revelado.
13) Depois, ficou ainda a interrogação, e essa sem o menor vislumbre de
resposta ou possibilidade de conhecimento:
– Quais teriam sido, enfim, as ligações de Jesuíno Brilhante com essas
pessoas importantes da Capital, que armaram a situação de modo que
o assalto à cadeia de Pombal se fizesse tranquilamente, sem o menor
atropelo ou resistência? Que amigos poderosos eram esses? E os nomes dos seus protetores que não apareceram no processo, senão através daquelas declarações tanto ou quanto, vagas, que procuravam
comprometer o Cel. Dantas e o alferes Eustáquio? Onde estavam eles?
Se houve uma perícia e essa constatou falsificação de documento, por
que, não foi mais longe e não apontou todos os elementos comprometidos nesse ato criminoso?
Seria, assim, que a falsificação só se preocupara com o envolvimento
do nome desse alferes, que nunca poderia ter agido sozinho? Nem isso
foi investigado no processo instaurado em Pombal, e hoje, impossível
seria pensar-se em conseguir esclarecimentos para essa omissões de
uma peça policial, cujas conclusões morreram com as próprias pessoas
que foram arroladas ou se afundaram no submundo das conveniências.
14) No que diz respeito às contradições em que caiu o alferes Eustáquio,
durante o interrogatório, não é possível obscurecer que ele teve aliciamento e parte no ataque, assim se depreende das peças do inquérito,
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embora sem a necessária prova que se podia desejar. Mas, os fatos apontados não são de ordem de formularem uma acusação peremptória, comprometedora apenas à luz de depoimentos dúbios: uns que dizem que “ele se vendera” aos cangaceiros, sem aduzirem qualquer
prova: e outros que afirmavam ter sido visto o alferes com uma nota
de 200 mil réis, o que, “naquele tempo, era para suas posses, muito dinheiro”.
15) Mesmo aceitando a hipótese de que tenha havido um conluio e que
daí surgissem certas facilidades para o ataque ser coroado de êxito, o
exame do fato leva a admitir-se, nas próprias palavras do Desembargador Pelópidas Fernandes, que “foi uma das maiores, se não a maior de
todas as façanhas do famoso bandoleiro potiguar, que tinha o nome de
Jesuíno Alves de Melo Calado, vulgo JESUÍNO BRILHANTE”.
A esse respeito, tanto a crônica como a tradição oral asseguram que o
ataque que o Brilhante levou a efeito à Cadeia de Pombal, alarmou
profundamente os governos das duas Províncias limítrofes, ambas encravadas no destino comum do Nordeste, na influência geográfica dos
sistemas de Borborema e das Ribeiras do Piranhas e do Apodi.
Nesse assalto, o atrevimento do combatente de Tuiuiú teve um efeito
desmoralizante ao conjunto de forças que mantinham a segurança do
interior. O lugar atacado, sede de comarca e centro de aquartelamento
de importantes forças da Guarda Nacional e tropas de Província não
devia ser presa fácil à violência de um ataque de tal envergadura.
Mesmo assim, garantidos por esse aparato defensivo, nem as autoridades, nem os órgãos de justiça tiveram condições de evitar a ação agressiva do bando, constituído de um pequeno número de homens armados.
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FONTES
* DR. SILVINO ELVÍDIO CARNEIRO DA CUNHA – Barão de
ABIAÍ – 31º Presidente, carta de 26 de janeiro, posse a 22 de março de
1870, deixou em 11 de janeiro de 1871. Luís da Câmara Cascudo –
“Govêrno do Rio Grande do Norte” – Pág. 31. Natal, MCMXXXIX.
SÚMULA BIOGRÁFICA
SILVINO EUVÍDIO CARNEIRO DA CUNHA nasceu na cidade de
Paraíba (hoje João Pessoa) a 31 de agosto de 1831. Bacharel pela Academia de Olinda em 1853, Inspetor da Alfândega, deputado provincial
de 1855 a 1870, delegado de polícia, Secretário do Governo, Diretor da
Instrução Pública, Procurador da Fazenda em sua província natal, Inspetor da Alfândega em Amazonas e Maranhão.
Depois de administrar o Rio Grande do Norte, ainda presidiu Alagoas a
28 de maio de 1871, Maranhão a 4 de março de 1873, e Paraíba, de 17 de
outubro de 1873 a 10 de abril de 1876.
Como vice-presidente, esteve governando a Paraíba de 16 de abril a 11
de junho de 1869, de 4 de janeiro a 4 de fevereiro e de 12 deste mês a 22
de junho de 1889.
Fidalgo Cavaleiro da Casa Imperial, Comendador da Ordem da Rosa e
de Cristo, Oficial do Mérito Agrícola e da Legião de Honra da França.
Barão de IBIAÍ por decreto de 8 de agosto de 1888, turma em Natal, a
25 de março de 1870, com 38 alunos. Restaurou o município de Campo
Grande, pela Lei nº 613, de 30 de março de 1870, dando-lhe a denominação de “Triunfo”. Fora este município supresso a 5 de março de 1868.
em 28 de agosto de 1903, passou a chamar-se “Augusto Severo”. Elevou
à cidade a vila de Mossoró, em 9 de novembro de 1870. fez grandes
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festas aos Voluntários da Pátria que regressavam do Paraguai. O transporte de guerra “Marcílio Dias” trouxe em 1º de agosto de 1870, 14 oficiais e 192 voluntários recepcionados triunfalmente.
O BARÃO DE IBIAÍ faleceu a bordo do “Olinda”, um pouco antes de
chegar no Recife, em 8 de abril de 1892.
Luís da Câmara Cascudo
Ob. Cit. págs. 203 e 204
Nota:
Sua ordem ao Dr. Manuel Caldas Dantas para mandar abrir inquérito a
fim de apurar as ocorrências de Pombal foi enérgica e terminante. Com
isso, pretendia dar uma satisfação à opinião pública.
A Capital da Província estava invadida por uma rede de boatos assustadores.
O inquérito teve, por isso, marcha mais ou menos rápida.
Os dois principais implicados naquele amontoado de mais de 200 folhas
de papel almaço, com responsabilidade funcional, tanto ou quanto averiguada, foram o coronel Dantas e o Alferes Eustáquio. Ambos foram a
julgamento e o júri popular os mandou para a rua, absolvendo-os.
Com isso não se conforma a Relação do Recife que considerando a dita
absolvição feita contra as provas dos autos, remeteu-os a novo julgamento.
E o júri de Pombal manteve o seu veredicto e absolveu o coronel.
O outro implicado, a esse tempo, já não pertencia ao mundo dos vivos.
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RELATÓRIO DO CHEFE DE POLÍCIA(*)
Trecho do Relatório enviado pelo
Chefe de Polícia ao então Presidente da
Província – Parte referente ao arrombamento da cadeia de Pombal
“Passo a tratar do inquérito a que procedi sôbre o assalto e
arrombamento da cadeia e fuga dos presos. Das testemunhas que
inqueri sôbre êsses fatos, depreende-se que êsses outros atentados
foram originados de um plano entre os assaltantes, em número
apenas de oito pessoas, que são hoje tôdas conhecidas, e o Alferes
da Guarda Nacional Eustáquio do Rego Toscano de Oliveira Nóbrega, que confessou haver, de acordo com o mesmo Coronel
João Dantas assumido o comando do destacamento daquela cidade, falsificando para êsse fim, como se acha provado dos autos
dêsse mesmo inquérito, a firma do Major Francisco Antônio Aranha Chacon, Comandante do Corpo de Polícia, cometendo destarte maus um novo crime, cuja conseqüência imediata foi o da fuga
dos presos, de que me tenho ocupado, pois quatro dias apenas
depois de haver aquêle Alferes combinado com o Coronel João
Dantas, assumido por aquela forma o comando da questão, verificou-se o atentado feito na cadeia, tendo o mesmo Coronel, como
que propositalmente, vindo assistir a realização do crime, cometido
na manhã de 19 de fevereiro, retirando-se para a sua fazenda S.
Benedito, logo depois de se haver êle comsumado.
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O destacamento, composto de guardas nacionais, como auxiliares do corpo de polícia que guardavam a cadeia, na ocasião em
que se deu o assalto, houve-se de modo a se acreditar que voluntariamente deixou fugir os presos, que estavam cometidos à sua
guarda.
Fiz prender o Alferes Eustáquio, que se acha à disposição do
Dr. Juiz Municipal, a quem remeti o inquérito, a que me tenho
referido, que serve de base à denúncia que já foi dada pela Promotoria Pública contra todos os autores e cúmplices no crime, não me
tendo sido possível efetuar a prisão do Coronel João Dantas, também um dos cúmplices, por se haver evadido para fora da província, e não dispor esta Chefatura de força suficiente para fazer seguí-lo pelas localidades, onde se tem êle ocultado, sempre rodeado de
um grande séqüito de pessoas armadas, e talvez criminosas.
Disse que era insuficiente a fôrça de que dispunha e procuraria demonstrá-lo.
Se se tratasse somente de capturar os criminosos evadidos da
cidade e tantos outros que infestam os centros desta Província, ela
seria suficiente, mas quando tenha de prender ao Coronel João
Dantas, que tem por si o prestígio das posições que tem ocupado,
já como Comandante Superior, já como influência local, de certo
que ela é por demais insuficiente, tanto mais quando êle se prepara
para uma resistência, sendo auxiliado nesse seu propósito criminoso, como me foi denunciado verbalmente por pessoas a quem
cumpria prestar apoio à autoridade na repressão do grave atentado,
de que foi aquêle Coronel, se não autor, ao menos cúmplice. A não
haver uma grande fôrça que imponha receio não só àquele Coronel, como a seus inimigos que o protegem e que forneceram meios
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para êle resistir à autoridade, sua prisão pode acarretar novas perturbações, e mais sérias, da ordem pública.
Autorizou-me V. Excia. a fazer destacar aquelas praças da
guarda nacional, que eu julgasse necessárias, bem como a reunir
diversos destacamentos do corpo policial. Mas não me foi possível
lançar mãos desses meios; em relação à Guarda Nacional, porque
ela existe in nomine naqueles centros, tanto assim que havendo
requisitado vinte praças ao Tenente Coronel, Comandante Superior Interino do município de Pombal, para auxiliar a Polícia em Piancó,
me foi por ele declarado que elas não tinham armas e nem fardamento;
em vista disto fui forçado a dispensar a requisição feita, por convencerme de que nas condições mencionadas, aquelas praças não podiam
prestar serviços, vindo, entretanto, criar despesas para os cofres públicos.
Ao invés de reunir os destacamentos de polícia, tive de aumentálos com a força de linha, acudindo aos fundados reclamos das autoridades policiais.
Desta sorte a força de que podia lançar mão para tantas e importantes diligências, a que devia proceder, ficou reduzida às 25 praças que
vieram da Província de Pernambuco, que se acham à minha disposição,
tendo algumas vezes requisitado algumas das que se acham sob o comando do Capitão Matias.
Colhi, entretanto, bons resultados dos meus esforços, e melhores
teria colhido, a não ser o modo inconfessável porque procedem, e a
que se têm habituado muitas pessoas residentes no centro da província,
que parecem antes incomodar-se com a presença da autoridade que,
solicita, procura dar-lhes garantias, perseguindo aos criminosos e malfeitores, do que com a presença destes.
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De fato, à exceção do digno Juiz de Direito de Souza, Dr. José
Paulino de Figueiredo e o Tenente Coronel Vicente José da Costa, que
se mostraram vivamente interessados pelo restabelecimento da ordem,
e poucos outros mais, não mereceu esta Chefatura auxílio, por parte
dos habitantes do centro, nessa sua comissão,de cujo bom êxito, entretanto, eles tinham de auferir imediatamente as vantagens.
Tratarei agora, das prisões de criminosos que se efetuaram e das
diligências que lhes deram causa durante minha comissão.

______________________

N. A. – Transcrito do “Jornal de Parahyba”, 6 de junho de 1874.
A ortografia foi atualizada pelo copista, tanto quanto possível.
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ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
(*) Devo cópia deste documento à solicitude do magistrado Sebastião
Sinval Fernandes, ilustre norte-rio-grandense, radicado, há longos anos,
nos Estado da Paraíba, onde teve exercício em importantes cargos do
poder Judiciário, inclusive no Tribunal de Justiça, de onde é desembargador aposentado. Por mais de uma vez, tem atendido aos meus pedidos
trazendo uma ajuda valiosa à elaboração deste documentário.
O trecho do relatório apresentado pelo Chefe de polícia ao governo da
Província, reporta-se ao acontecimento do assalto à cadeia de Pombal.
No seu teor, ressalta à vista que seu intento é esclarecer a opinião pública, profundamente abalada com o insucesso da força do destacamento ali
aquartelado, que não teve menor condição de oferecer resistência aos
assaltantes. Com essa preocupação, o documento é de feição literária,
dado o estilo e o apuro da linguagem com que foi escrito. O que parece
estranho é a ausência do nome do chefe do grupo ou de qualquer outro
dos seus componentes. Eles passam como sombras. Refere, e a isso dá
ênfase, que houve “plano entre os assaltantes, em número de oito, que
são hoje de todos reconhecidos. Mesmo assim, não cita os nomes deles,
coisas essencial nas conclusões de uma relatório. Deixe claro, então, que
a preocupação da autoridade cingiu-se em envolver pessoas de Pombal
que por qualquer motivo viviam no desagrado da situação política, e às
atribui declarada responsabilidade pelo ataque à cadeia e pela evasão do
detentos.
De tudo, chega-se à evidência que a política local entrou em jogo, tentando tirar partido da ação audaciosa dos cangaceiros, e com isso, envolver os adversários como possíveis complicados.
Deste modo, o relatório, na parte divulgada, acusa sem meios termos, os
dois nomes, as principais figuras apontadas no inquérito: O coronel
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Dantas e o Alferes Eustáquio, como responsável pelo ataque e pela fuga
dos presos.
Esse é o retrato de coisa reinante na vila de Pombal, na palavra do auxiliar do governo. E ele é real e sincero.
Que o coronel Dantas era um homem forte e mandava em meio mundo
daqueles sertões, aponta-o o fato de ter sido absolvido, por duas vezes
pelo Tribunal do Júri, que negou sua participação nos ditos acontecimentos, muito embora, envolvido pelas próprias palavras do Chefe de Polícia, que o implica, “se não como autor, ao menos como cúmplice”.
Aí, a situação se configura:
– Para se condenar alguém, bastava considera-los “ao menos como
cúmplice...”
N. A. – Trabalho conseguido com a colaboração do escritor Deusdedit
Leite, membro do “Instituto Histórico e Geográfico do Estado da Paraíba”.

42

www.colecaomossoroense.org.br

VULPIS-ALBA NO
DEPPOIMENTO DE SEIXAS
Wilson Nóbrega (*)

“... Diante desse fato grave e ao mesmo tempo impressionante,
não pode ficar indiferente o professor Juvêncio Vulpis-Alba, escrevendo diversos artigos e publicados não só no jornal “O Publicador”, como no Diário de Pernambuco”, em que profligava a atitude comprometedora do comandante João Dantas de Oliveira, que concorreu para
a fuga dos criminosos da cadeia de Pombal.
Chamava ainda mais, o professor Juvêncio, a atenção das autoridades do Estado, as quais não deviam se fazer esquecidas na
apreciação daquele revoltante atentado.
Em torno do ocorrido, escrevia o referido professor no jornal “O Publicador”, n.º 45, na parte – Noticiário – sob a epígrafe
Pombal, longo comentário do qual extraímos o seguinte:
“O Destacamento daquela cidade é composta, em quase sua
totalidade, de elementos da guarda nacional adidos ao corpo de
polícia, comandados por um alferes reformado da mesma guarda
nacional, de nome Eustáquio, tendo unicamente, se não nos enganamos, dois ou três soldados da polícia.
O sr. João Dantas de Oliveira, de quem o alferes Eustáquio é
criatura, é o comandante superior.
Tendo o Exmo. Sr. Presidente mandado dispensar do Destacamento aquele alferes e entregar o comando ao sr. capitão da
polícia Peixoto, desceu para esta cidade o mesmo alferes para ob43
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ter sua conservação no Destacamento e comando, o que pode
conseguir depois de reiteradas instâncias.
Entretanto, poucos dias antes de chegar aqui, espalhou-se
que ia comandar de novo o Destacamento, e essa notícia partia dos
amigos do sr. João Dantas.
Então, achava-se aqui o dr. chefe de polícia, e constamos que
teve conhecido dessa notícia.
Propositalmente ou não, o alferes Eustáquio demorou sua
chegada a Pombal, até o momento em que aquele chefe montava a
cavalo, para voltar à Capital, de sorte que pode este saber que o
alferes fora encarregado do comando do Destacamento sem ter
tempo de aprofundar a notícia, que o contrariou assaz.
De fato, o alferes Esutáquio apresentou ao capitão Peixoto um
ofício que disse ser do sr. tenente-coronel Aranha,comandante da polícia ordenando ao mesmo capitão que entregasse o comandante do
Destacamento ao dito alferes Eustáquio, continuando ele na Delegacia.
Outro ofício mandou o mesmo alferes, em nome do tenentecoronel, ao sargento comandante do Destacamento para mandarlhe um saldado a esta cidade de Pombal, conduzindo ofício do
comandante para o capitão Peixoto, pairando assim a desconfiança
de que era falsificada a firma do ofício apresentado pelo alferes
Eustáquio, o que ao depois se confirmou.
Este alferes, logo que assumiu o comando do Destacamento,
escreveu ap comando da Policia, dizendo que tinha sido destacado
pelo comandante superior João Dantas e por isso havia tomado o
comando do Destacamento e lhe pedia que obtivesse do Exmo. Sr.
Presidente aprovação do ato do comandante superior.
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Depois do assalto à cadeia, o mesmo alferes escreveu ao comandante de polícia dizendo-lhe que se tinha efetuado o assalto;
que ele recebera de sua mão o ofício para entrar no comando do
Destacamento, e que se admirava que ele oficiasse nessa qualidade
ao capitão Peixoto, dando ocasião assim a dizer-se que o ofício era
falso e que nunca supôs que ele o comprometesse por essa forma.
E concluía: “pedindo pelas cinzas de sua virtuosa esposa que acabasse com isso, de forma que ele não ficasse comprometido.”
Ficou assim patenteado que o assalto à cadeia pública desta
cidade, na madruga de 18 fevereiro, obedeceu a trabalho de um
plano arquitetado entre os assaltantes e o alferes Eustáquio, que
para realizar o seu intento, não trepidou em assumir o comando do
Destacamento, ardilosamente, e tudo combinado com o comandante João Dantas, é o que parece, inclusive falsificando a firma do
tenente-coronel da polícia do Estado, Francisco Antônio de Holanda Chacon (Antônio Aranha Chacon, citado por Pelópidas Fernandes de Oliveira).
Todo o Destacamento se afastara naquele dia. Os assaltantes
aproximaram-se da cadeia e não sendo encontrado o carcereiro,
utilizaram pedras e machados para arrombar o alçapão, dando liberdade e todos os presos.
Dos assaltantes, em número de oito, só foram reconhecidos
Jesuíno Alves (Brilhante), João Alves Filho e Joaquim Monteiro,
que, em gritos e vozerios, declaravam seus nomes.
***
O coronel João Dantas de Oliveira queria ter preponderância
política em todos os negócios públicos da comarca. Não admitir
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oposição a sua pessoa. Seria grande temeridade ousar criticar o
velho comandante e tanto mais envolver-lhe o nome em um atentado daquela natureza, para o que é manifestar a sua cumplicidade.
O artigo do professor Juvêncio da Costa Vulpis-Alba só podia ferir em cheio a sensibilidade do comandante João Dantas, que,
depois de o ler – assim contam – mandou chamar o cangaceiro
Jesuíno e lhe propôs matar o professor, ao que este se negou, alegando que o dito professor já fora advogado, certa vez, do seu pai.
Então, seus dois filhos – Alpiniano (conhecido por Caboclo)
e José, que estavam presentes disseram:
- Se ninguém quer ir, nós iremos, meu pai.
Ao que João Dantas respondeu:
- Leve estes dois negros e sede breves.
Saíram então os dois jovens e os negros armados de clavinote e garrucha em direção à casa do professor Vulpis-Alba. Estava
este ali deitado numa rede e lendo, quando surge, inesperadamente, à sua frente, Alpiniano com um jornal na mão, vociferando:
- Pombal precisa ser respeitado. Não é assim que se desmoraliza os homens.
Nisto, ouviram três tiros. O professor Juvêncio, mal se levanta da rede, cai morto.
Estava assim consumada a vingança. Tombava no meio do
caminho o homem que tivera a coragem de dizer a verdade, através da imprensa.
Abandonaram o cadáver os criminosos e de roupas mescladas de sangue e pólvora, montaram nos cavalos, conduzindo cada
um na garupa o seu escravo, a um dos quais se prometia carta de
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alforria. E, em gritos, abalaram pela rua, rumo ao Poente, buscando a fazenda São Benedito...
Poucos dias depois, veio, a esta cidade, em comissão especial do
governo, o Dr. Manoel Caldas Barreto, chefe de polícia do Estado, a
fim de proceder a captura dos criminosos e punir os responsáveis pela
morte do benemérito professor Juvêncio Vulpis-Alba.
Vulpis-Alba, cuja tradução significa raposa branca.
Não é nome de família. É símbolo de um herói.
***
“Foi advogado de alferes, o Dr. Inácio Tavares da Silva que
se apresentou com bem elaborada defesa. Sustentou a pronúncia, o
Dr. Antônio Muniz Sodré Aragão, Juiz de Direito da Comarca, que
pronunciou o coronel como cúmplice, estabelecendo fiança e concluiu mandando remeter cópia de diversas peças do processo ao
Ministério Público, ao Presidente da Província para a devida punição dos culpados por outros crimes não constantes da denúncia e
por terem processos especialistas como a falsificação do Oficio
pelo alferes e a responsabilidade do carcereiro e da guarda pela
fuga dos presos, processos esses em que talvez haja outros detalhes bem interessantes do ataque.
Submetidos a julgamento pelo Júri, foi o coronel absolvido à
revelia com o alferes, pela negativa de cumplicidade e da autoridade do crime.
Apelados ex-ofício, a Relação do Recife achou que a absolvição foi contra a prova evidente dos autos e os mandou a novo Júri,
sendo o coronel absolvido, novamente, por unanimidade. O alfe47
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res faleceu em 1882, sem ir a novo Júri, sendo a ação contra ele
julgada extinta”.
Eis, em resume, os detalhes verdadeiros de dois acontecimentos impressionantes que enlutaram a cidade de Pombal, nos
idos de 1874, perdendo a vida o saudoso professor de primeiras
letras José Juvêncio da Costa Vulpis-Alba.
Em conseqüência desse monstruoso crime, faleceu, dias depois, uma filha do comandante superior, dona Ana Arnaud, esposa
do Dr. João Tavares Arnaud, deixando um filho menor...
_______________________
(*) “O VELHO ARRAIAL DE PIRANHAS” (Pombal) páginas. 266 a
270.
ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
(*) O trecho transcrito do Livro “O Velho Arraial das Piranhas” (Pombal), de Wilson Nóbrega, constituiu acervo valioso para o estudo e compreensão da situação criada com o ataque de Jesuíno Brilhante à cadeia
de Pombal, na Província da Paraíba.
De fato, o que ali narra o autor é a história exata das decorrências do
assalto, coisas sem nenhum precedente, que viera criar um verdadeiro
impacto na opinião pública, sempre pronta a atribuir coisas dessa ordem
à inépcia do governo.
Conforme está registrado, foram apurados responsabilidades do Coronel
Dantas e do Alferes Eustáquio. Das razões que levaram os agentes do
poder público a chegar a tais conclusões, há muito que discutir, havendo
indícios claros de que a falada falsificação da firma em documentos foi
fato comprovado.
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Mas, o que dá motivo a comentário no meio do vulcão que toca fogo na
política da aldeia, é a presença, é a coragem desse professor Juvêncio
Vulpis-Alba, que saia da pacatez do seu torrão para abrir fogo pela imprensa de Recife e da Paraíba e verberar contra a situação dominante na
sua terra.
Esta atitude de independência do jornalista sertanejo iria lhe custar muito
caro, pois não lhe pouparam nem a própria vida, acontecimento relembrado por Wilson Nóbrega Seixas, na sua excelente memória, onde conta:
“Tombava no meio do caminho da vida o homem que tivera a coragem
de dizer a verdade, através da imprensa”. E finaliza: “Vulpis-Alba é símbolo de um herói”.
Trabalho de importância, verdadeira fonte de pesquisa, para o estudo de
capítulos da história e da sociologia nordestina, é “O Velho Arraial das
Piranhas”, de Wilson Nóbrega. Naquilo que se refere o escritor paraibano ao Dr. João Tomaz Arnaud, cabe acrescentar que o mesmo está anotado na História da Faculdade de Direito de Recife, de Clóvis Beviláqua,
como norte-riograndense, figurando com a mesma identidade, no meu
livro Bacharéis de Olinda e Recife (norte-riograndense formados de 1832
a 1932). Bacharel em Direito com a turma de 1868. Foi juiz Municipal de
Mossoró, no período da Monarquia, isto no ano de 1878, cargo em que
foi substituído pelo Dr. Manuel Hemetério Raposo de Melo.
Há, dessa época, um expediente decorrente de trabalhos da Câmara Municipal de Mossoró, de sessão realizada em 20 de maio de 1878, em que
o Capitão Simão Balbino Guilherme de Melo comunica que, no dia 17
de mesmo mês, o Dr. João Tomaz Arnaud passou a ocupar a Vara de
Direito da Comarca.
Também existe cópia de um ofício do mesmo magistrado, comunicando
que em 10 de fevereiro deixou o exercício interino da Vara de Direito.
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Na matéria do expediente de 29 de setembro, encontra-se um oficio do
Presidente da Câmara Municipal, comunicando que o Dr. João Tomaz
Arnaud está impossibilitado de assumir a Vara de Direito da Comarca.
E, finalmente, em oficio daquela data, a referida autoridade comunica
achar-se doente o Dr. João Tomaz Arnaud.
Obs. A cópia deste trabalho foi cooperação do desembargado Sinval
Fernandes, de João Pessoa, Paraíba.
(1) ...“O LAMPIÃO em Mossoró chegou em boa hora e quase ao mesmo tempo em que recebia a sua carta dando-me contas do trabalho que
empreendera, rompendo “chuva e frio” na busca de atender minha solicitação. Tudo em vão, infelizmente. É que a informação que me deram
não precede, que poderia encontrar os jornais na Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro. Entretanto, depois que lhe escrevi, lembrei-me que, no
processo que v. tem aí, pertencente ao cartório de Pombal, é possível
que nela venha enfeixado o artigo do professor Vulpis-Alba, personagem
importante na vida do magistério pombalense,ainda não estudado devidamente. Foi ele assassinado, em março de 1874, unicamente por que
andou criticando acerbamente o comandante superior, João Dantas de
Oliveira, destacada figura nos meios políticos e sociais de Pombal, mas
que vivia, infelizmente, na cumplicidade de acoitar cangaceiros inclusive
o famoso Jesuíno Brilhante, de quem era amigo.
O Coronel João Dantas era avô do meu sogro. Sua filha Ana era casada
com o Dr. João Tomaz Arnaud, bacharel em Direito e filho do Rio
Grande do Norte, e naqueles recuados tempos exercia o cargo de Juiz
Municipal e de órfãos da então Vila de Piancó. O João Dantas era homem violento, foi aqui Deputado Provincial e chefe do Partido Conservador. Filho de Patu, Rio Grande do Norte, em cujo Estado terminou os
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seus dias de vida, sem nada sofrer com relação ao atentado do professor
Vulpis-Alba, no qual era acusado como amandante.
O Dr. Arnaud tudo fez para inocentar o seu parente (o sogro João Dantas) junto ao Presidente da Província da Paraíba (Dr. Silvino Elvídio
Carneiro da Cunha) no atentado de que foi vítima o professor Juvêncio
José da Costa, Vulpis-Alba.
O móvel principal da sua morte foi o artigo que escrevera no “Diário de
Pernambuco” e no jornal o “Publicador”, que se editava em nossa Província e objeto de minha solicitação“.
João Pessoa, 9-6-68
WILSON N. SEIXAS
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A ORDEM DE CAPTURA
De quanto se apurou nesse inquérito, cujas peças foram pacientemente revistas pelo Desembargador Pelópidas Fernandes,
tantos anos depois da ocorrência, muita coisa ficou esclarecida.
O inquérito de Pombal complicou certa gente importante,
inclusive até autoridades policiais. Nele foram empregados todos
os processos para descobrir culpados ou coniventes com o assalto,
inclusive os expedientes da violência, que naqueles tempos já eram
famosos. O que é pior, para apurar responsabilidades ou implicar
desafetos, serviram-se dos próprios inimigos para testemunhar um
fato de que só tiveram conhecimento depois de tudo passado.
Mesmo assim, foi em resultado desses depoimentos alguns sem
valimento jurídico que os comandantes da tropa foram envolvidos,
dando motivo a que o Chefe de Polícia da Paraíba, viesse a solicitar
do seu colega do Rio Grande do Norte, a captura dos detentos
evadidos da cadeia de Pombal, durante a noite do assalto efetuado
por Jesuíno Brilhante.
A medida não escondia a gravidade da situação criada nos
sertões e na própria Capital da Província limítrofe, diante da atrevida façanha cometida pelo chefe do grupo armado, que ali penetrara, zombando do poder e da força do destacamento ali aquartelado, por sinal, numeroso, e apanhado de surpresa nem tivera tempo de usar de suas armas, ao menos para simular uma defesa.
O Governo do Rio Grande do Norte, que também tinha
contas a ajustar com alguns dos ditos criminosos, em particular,
com o chefe famanaz, destroçado das volantes da policia, logo
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apressou-o em atender ao pedido da autoridade paraibana e já a 11
de março de 1874, expedia circular aos seus imediatos e subalternos do interior, juntamente com o que denominava de “nota inclusa” (a relação dos presos evadidos) determinado a prisão dos
mesmos sentenciados, invocando, ademais, a necessidade de “empregarem todos os meios ao alcance” para fiel cumprimento da
medida.
Tal era a preocupação da captura desses indiciados no crime,
que o mesmo chefe de polícia voltava em circular de 11 de junho
de 1876, dando outra ordem de prisão contra o individuo Liberato
de Sousa, por crime de morte verificado no termo de Trairi, no
Ceará.
E, finalmente, mais diante, em 22 de janeiro de 1879, em nova circular, recomendava, insistentemente, “o emprego de toda a
sua atividade e dedicação ao serviço público, fazendo capturar os
célebres criminosos Jesuíno Alves Brilhante e Antônio Du Ó”.
O Chefe de Polícia que assinava essa ordem era Joaquim Tavares da Costa Miranda. O Presidente da Província era o Vicepresidente Manual Januário Bezerra Montenegro.(1)
Com essa medida ia se fechando o circulo de ferro em torno
do Brilhante, já então, chamado de célebre nos próprios documentos oficiais.
Sua ação, então, já transpunha as fronteiras da Província,(2)
homem temido pelas forças e volantes lançadas no seu encalço,
que cautelosamente, sempre ficavam afastados do alcance da mira
de “o bargado”, o bacamarte dizimador de vidas.
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_____________________

ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
(1) MANUEL JANUÁRIO BEZERRA MONTENEGRO, 1º Vicepresidente, nomeado a 16 de fevereiro de 1878, governou de 6 a 18 de
março do mesmo ano. Governou ainda de 4 de outubro de 1878 a 31 de
janeiro de 1879.
Súmula biográfica: MANUEL JANUÁRIO BEZERR MONTENEGRO era alagoano e Sacramento Blake registra sua biografia. Bacharelou-se em Direito na Faculdade de Recife na turma de 1862. Foi Promotor Público da Comarca de Açu, RN. Deputado Provincial no biênio de
1878-79. Logo que deixou o exercício da vice-presidência, viajou para
Alagoas não mais voltando ao Rio Grande do Norte. Faleceu em Blumenau, em Santa Catarina, no ano de 1915.
Luís da Câmara Cascudo, “Governo do Rio Grande do Norte”, págs.
169 e 170. Natal.
(2) ANTÔNIO DOS PASSOS MIRANDA. Presidente da Província do
Rio Grande do Norte, na FALA que dirigiu à Assembléia Legislativa fez
completo relato do assalto de Jesuíno Brilhante à cidade da Imperatriz,
onde sustentou fogo contra o destacamento local. A referida FALA foi
pronunciada a 17 de outubro de 1878. A súmula biográfica do Presidente
Antônio dos Passos Miranda está mencionada em outra parte deste trabalho, em citação do escritor Luís da Câmara Cascudo.
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FUGITIVOS DA CADEIA DE POMBAL
CÓPIA

Circular dirigida ao Sr. Delegado de Polícia de Caraúbas, em 11 de março de 1874
“CIRCULAR – Tenho sido assaltado no dia 18 de fevereiro
último a Cadeia da Cidade de Pombal, Província da Paraíba, conforme me acaba de participar o respectivo Dr. Chefe de Polícia em
ofício de 5 do corrente, resultando a fuga dos criminosos constantes da inclusa nota, e sendo presumível que êles procurem refurgiase nessa Província, recomendo a você, que empregue todos os
meios ao seu alcance a fim de serem capturados tais réus, caso
aparecerem no têrmo de sua jurisdição. Deus guarde Vmcê”.
O Chefe de Polícia - José Antônio Carneiro da Silva.
NOTA - Dos presos evadidos da Cadeia da Cidade de Pombal, no dia 19 de fevereiro próximo findo, a que se refere a circular
desta data.
TERMO DE POMBAL
1 – Julião Ferreira de Souza, sentenciado a 20 ano.
2 – Antônio, escravo sentenciado a galés.
3 – Miguel Rodrigues de Maria, sentenciado, digo, protestado.
4 – José Rômulo da Silva, absolvido e apelado.
5 – Manoel Pereira da Silva, pronunciado.
6 – André Avelino Gomes, idem.
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7 – Fortunado, menor indiciado.
8 – Manoel de Montes Virgulino, desertor indiciado.
9 – Ilísio, escravo pronunciado.
10 – Manuel, dito fugido.
TERMO DE CATOLÉ DO ROCHA
11 – Manuel de Souza Benvenuto Pejeú, pronunciado.
12 – Lucas Alves de Melo, pronunciado. (1)
13 – Manuel Antônio do Nascimento, louco indiciado.
TERMO DE PIANCÓ
14 – Manuel Florêncio de França, pronunciado.
15 – Manuel de Lima, digo de Lucas Barros, idem.
16 – Marcos Pereira da Silva, idem.
17 – Geremias Pereira da Costa, idem.
18 – Antônio Raimundo de Souza, idem.
19 – Manoel Vicente Pereira, idem.
20 – Fortunato Pires de Araújo, protestado.
21 – Galdino Ferreira Batista, indiciado.
TERMO DE MISERICÓRDIA
22 – Joaquim José de Sant’Ana, pronunciado.
23 – Manuel Marinho de Magalhães, idem.
24 – Arcanjo José Frutuoso, sentenciado a 9 anos.
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TERMO DE SOUZA
25 – Francisco Gomes da Costa, sentenciado a 2 anos de 4
meses.
26 – Manuel Mendes da Paz, sentenciado a 2 anos e 4 meses.
27 – Antônio Manuel de Lima, apelado.
28 – Silvino Pereira de Santos, sentenciado a 2 anos e 4 meses.
29 – Pedro Fernandes do Rego, absolvido e apelado.
30 – João dos Reis Maciel, protestado.
TERMO DE CAJAZEIRAS
31 – Abel Cardoso Vergel, pronunciado.
32 – Antônio Gonçalves de Souza, idem.
33 – Joaquim José de Sant’Ana, idem.
34 – Manuel Vieira de Montes, sentenciado a 4 anos.
35 – Venceslau Nunes de Maira, idem.
36 – Raimundo Pereira da Nóbrega, protestado.
37 – Gabriel Rodrigues dos Santos, absolvido e apelado.
38 – Manuel Ferreira Amâncio, idem, idem.
39 – Francisco Lucas de Souza, idem, idem.
TERMO DE PATOS
40 – Clementino Barbosa da Silva, absolvido e apelado.
41 – Gregório Pereira Lima, sentenciado 14 anos e 8 meses.
42 – Florêncio Crisóstomo da Silva, absolvido digo, apelado.
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43 – Manuel Moreno dos Santos, idem.
Secretaria da Polícia do Rio Grande do Norte,
11 de março de 1874. Conf. Severino de Secrt.
Apolônio Joaquim Barbosa.
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Ofício dirigido ao Subdelegado de Caraúbas,
em 11 de junho de 1876
CÓPIA
“CIRCULAR – Rio Grande do Norte.
Secretaria da Polícia, 11 de junho de 1876.
Caso apareça no têrmo de sua jurisdição o indivíduo Liberato Barroso de Souza, réu apelado em crime de morte no têrmo de
Trahiri Província do Ceará, faça-o Vmcê. capturar e remeter com
segurança a esta repartição afim de ter o conveniente destino, segundo requisitou-me o Dr. Chefe de Polícia em ofício de 6 do
corrente. Os sinais característicos são os seguintes: Altura regular,
de 25 anos de idade mais ou menos, rosto redondo, cabelos pretos,
nariz afilado. Côr morena e vesgo do ôlho esquerdo. Deus guarde
a Vmcê. O Chefe de Polícia Francisco José de Souza Nogueira.”
__________
Ofício dirigido ao Delegado de Polícia de Caraúbas,
em 23 de janeiro de 1879
CÓPIA
“CIRCULAR – Rio Grande do Norte. Secretária de Polícia,
22 de janeiro de 1879.
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Recomendo insistentemente a Vmcê. que empregue toda sua
atividade a zelo e dedicação pelo Serviço público, faça captura e
remeter a essa Repartição, com a devida segurança, os célebres
criminosos Jesuíno Alves Brilhante e Antônio Du Ó, que à frente
de uma malta de comparsas infesta as localidades na reprodução de
novos atentados contra a vida e a propriedade. Deus guarde Vmcê.
O Chefe de Polícia Joaquim Tavares da Costa Miranda. (**)
____________________
ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS

NOTA - As cópias destes documentos foram feitas, de próprio punho
pelo Tabelião aposentado de Caraúbas. RN, em 11 de março de 1954.
A condição do informante de fato a destacar-se pela sua idoneidade e
amor à pesquisa. Hugolino de Oliveira era dono, talvez, do melhor arquivo da cidade, senão da própria Zona Oeste. De tudo ele possui registro nos seus famosos cadernos de apontamentos, onde se encontram
anotados fatos e acontecimentos merecedores da atenção do Instituto
Histórico e Geográfico do Estado.
As presentes notas a respeito dos presos evadidos de Pombal, forneceuas aquele notário curioso e vidente da necessidade da preservação da
crônica, ao Dr. Miranda Rosado, um homem que tem no sangue de família a vitamina da pesquisa histórica regional, que reconhecendo o seu
valor, teve a gentileza de remeter-mas, certo de que ficaram em boas
mãos, pois também sofro dessa mania de conferir os papéis velhos e seus
registros.
Sobre a vida de Hugolino de Oliveira, muito teria que contar, histórias e
reminiscências que estão esperando o seu cronista. O Escrivão de Caraúbas era um cidadão de bom humor, espirituoso, e cheio da alegria dos
sertões. Ao encerrar suas informações,esclarece o velho notário que –
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“vive asfixiado pela carestia da vida e aperriado com a incompreensão
dos que vi vendo a vida... E finalizando, diz: podia ser mais extenso,
porém o papel está tão caro”!...
_________________
(1) Lucas Alves de Melo era o irmão de Jesuíno Brilhante, preso na cadeia de Pombal e que foi o motivo do assalto àquela casa de detenção.
(2) A essa época encontrava-se no governo da Província do Rio Grande
do Norte, o vice-presidente Manuel Januário Bezerra Montenegro.
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O FOGO DE IMPERATRIZ – 1876
A PALAVRA DO JUIZ DE DIREITO

Cópia do ofício do Juiz de Direito da
Comarca de Imperatriz, dirigido e, 31 de agosto
de 1876, ao Presidente da Província do Rio
Grande do Norte, a propósito do fogo de JESUÍNO BRILHANTE, naquela cidade. (*)
Imperatriz, 31 de agosto de 1876.
Ilmo. e Exmo. Sr. (**)
É ainda sob a impressão mais desagradável que me dirijo a
V. Excia. para solicitar providência prontas e eficazes a fim de
restabelecer a ordem pública e garantir as vidas dos cidadãos desta
cidade. Ontem pelas seis horas (1) da tarde apareceu nesta cidade o
célebre criminoso Jesuíno Alves, acompanhado de seu séqüito de
dez ou mais sequazes (2) e percorreram as ruas bem montados e
armados, dizendo que vinham para conduzir uma moça depositada
na casa de Porfírio Leite Pinto (3) ao mesmo tempo tirarem a vida
a um preso da família Limão, que se havia apresentado para ser
julgado na 1ª. sessão do júri, deste termo. Tendo estado os ditos
criminosos na casa de Porfírio Leite Pinto, (4) se dirigiram à casa
de Manuel Antônio Pinto, onde pouco demoraram, regressando ao
referido Porfírio, onde se apearam e se conservaram algum tempo
(5). Em tais condições, o alferes João Ferreira de Oliveira, reunido
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com a mais louvável coragem, a pequena força sob seu comando,
apenas 15 praças, se dirigiu ao lugar onde permaneciam os criminosos para os prender e foi recebido por uma descarga, que logo
pôs fora de combate a um saldado; e fazendo-o o cerco da casa
acudiram muitos paisanos que se prestaram a auxiliar a força pública. Em seguida, oficiei ao Dr. Juiz de Direito interino da Comarca de Pau dos Ferros, e pedi o necessário auxilio da força pública ali destacada e escrevendo ao capitão Antônio de Oliveira
Martins, 1º. Suplente de Juiz Municipal deste Termo, Cosme Justino de Sousa Lemos, o Delegado Francisco Antônio de Queiroz, o
capitão João da Silva Lisboa, o Professor Cosme Damião Barbosa
Tinôco, o Professor Teófilo Orozimbo da Cunha Souto Maior e
outros muitos cidadãos, se prestaram com maior dedicação em
auxiliar a força pública.
Recolhidos os criminosos à casa de Porfírio Leite Pinto, começaram a fazer fogo sobre a força pública e paisanos, sendo correspondido com alguns tiros para os intimidar. Durou o cerco até
às quatro horas da madrugada; e nessa ocasião os criminosos, tendo feito um arrombamento para a casa vizinha surpreenderam os
guardas que se achavam do lado de fora, e descarregando sobre
eles as armas, conseguiram evadir-se, sem que pudessem ser perseguidos com vantagem pela escuridão que havia com o acaso da lua
(6). Além do soldado ferido no começo do cerco, foram feridos na
fuga dos criminosos, o 1º. suplente do Juiz Municipal deste Termo,
o alferes João Ferreira de Oliveira e Joaquim Xavier de Queiroz,
irmão do delegado de polícia. Felizmente, até agora, só parece grave o ferimento de um paisano que recebera uma facada quando ia
na perseguição dos criminosos que fugiam.
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No estado em que ainda se acha o meu espírito não posso
fazer a V. Excia. uma narração minuciosa de tudo quanto ocorreu
e me limito ao principal que mo ocorre na presente ocasião: e do
que fica exposto compreenderá V. Excia. quanto necessito de
pronto auxílio da força pública e outros meios não só para a prisão
de criminosos tão importantes, como audazes, como até mesmo
para garantia da vida dos habitantes desta cidade e principalmente
das autoridades que se acham expostas às iras de tais perversos.
Procuro reanimar os habitantes desta cidade e preparar outros recursos, no caso de nova invasão dos criminosos; aparecendo
a notícia de que eles têm mandado recados ao delegado para lhes
manda entregar os cavalos que deixaram na ocasião do cerco e
protestam contra a vida do Alferes João Ferreira de Oliveira, que
bem merece o epíteto de bravo e igualmente a coragem e a disciplina da força sob seu comando, tomando ainda mais louvável o
procedimento de todos, quando é certo que atacavam criminosos
sem cartuchos e espoletas próprias para o seu armamento e quando começarem o ataque essa munição e espoleta eram em muito
pequeno número.
Corre notícia de que dois dos criminosos (7) foram gravemente feridos na ocasião em que fugiram e os demais se acham
dispersos. Se vier a força pública que requisitei de Pau dos Ferros,
procurarei mandar no encalço dos ditos criminosos.
No dia 26 do corrente, Jesuíno Assassinou no lugar deste
termo, um infeliz velho de nome Inácio Agapito e um seu filho de
nome Manoel Inácio, saindo ferido gravemente um filho do mesmo, de nome Francisco, e levemente um grupo cujo nome ignoro.
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Os motivos do crime foram vingança, por serem as vítimas
parentes do Limões. Deus guarde a V. Excia.
O Juiz de Direito José Alexandre de Amorim Garcia.
Ao Ilmo. e Exmo. Sr. Dr. Antônio dos Passos Miranda.
M. D. Presidente da Província.

_________________________
ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
(*) Este ofício escrito “SOB IMPRESSÃO MAIS DESAGRADÁVEL”,
para usar, as próprias palavras do seu signatário, é o documento mais
incisivo, que fixa, na realidade das suas corajosas palavras, a presença de
JESUÍNO BRILHANTE,na cidade de Imperatriz, a 30 de agosto de
1876.
O Juiz de Direito da Comarca, Dr. José Alexandre de Amorim Garcia, é
o seu autor.
Apesar de retratar um estado de intranqüilidade coletiva, de preocupação, de medo, pois, segundo o Promotor da Comarca, “o pânico se derramou pela cidade”, o magistrado, no dia imediato, a 311 de agosto, demonstrou uma inteira consciência da responsabilidade que o cerca no
cargo, dando ao governo, conta das providências que adotaram, pondose em contacto com as autoridades dos municípios vizinhos, até requisitando delas, a força indispensável à defesa do lugar e à segurança do
povo da sua Comarca.
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Assim, prevendo todas as eventualidades que pudessem ocorrer, assegura: “Procuro reanimar os habitantes da cidade e preparar outros recursos,
no caso de nova invasão dos criminosos”.
O ofício do Juiz, endereçado ao Presidente da Província, é u, atestado da
segurança da autoridade judiciária, no qual apresenta um relatório circunstancial de tudo quando ocorrera e, Imperatriz, durante o cerco em
que se viu enquadrado Jesuíno Alves, em circunstâncias de verdadeiro
ineditismo.
O magistrado foi citado, nominalmente, na FALA do Presidente da
Província, neste termo:
- “O Juiz de Direito Dr. José Alexandre de Amorim Garcia portou-se
como magistrado verdadeiramente digno, tratou de dispor as coisas para
a resistência, e sem demora requisitou a força existente em Pau dos Ferros, que não se fez esperar”.
(1) O Juiz de Direito é preciso em afirmar a hora exata da entrada do
bando na cidade, asseverando:
“Ontem pelas seis horas da tarde.”
Já na denúncia apresentada pelo Promotor, evidencia-se certa incerteza,
pois lá está escrito:
“De cinco para seis horas, mais ou menos”.
Praticamente, meia hora incerta, mesmo num lugar pequeno, onde os
relógios devem andar sem muita diferença.
(2) O magistrado dá o número total dos invasores, afirmando que o grupo “era em número de nove”.
O Presidente da Província, na sua FALA, assegura:
“De dez a doze sequazes”.
(3) Assunto que foi motivo de nota deste documentário.
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(4) Câmara Cascudo, em “Flor dos Romances Trágicos”, pág. 113, registra Porfírio Leite Pinto. O desembargador Pelópidas Fernandes escreve
Pinto.
(5) A expressão “algum tempo” merece um reparo. Afirma o Juiz que os
cangaceiros “chegaram às seis horas da tarde”. E assegura que “as quatro
horas da madrugada se evadiram.” Ora. 10 horas de fogo e de angústia é
muito tempo. E algum tempo...
(6) Esse instante do “ocaso da luta” é difícil de prestar.
(7) Tudo parece que ficou mesmo no “corre a notícia de que dois criminosos foram gravemente feridos”. Pois não há registro desse em qualquer outro ponto da crônica.
(*) Devo a cópia do documento ao Prof. Manuel Jácome de Lima, homem que sofre de fome da pesquisa, e que por isso, resolveu os arquivos
e os livros das sacristias das Igrejas da Zona Oeste, salvando preciosidades como o ofício do Juiz de Direito da Comarca de Imperatriz.
(**) ANTÔNIO DOS PASSOS MIRANDA, 36º presidente, carta imperial de 12 de abril, posse em 20 de junho de 1876, deixou a 6 de abril de
1877.
Luís da Câmara Cascudo, Governo do Rio Grande do Norte, pág. 33.
Natal.
Súmula biográfica – ANTÔNIO DOS PASSOS MIRANDA nasceu
em Recife, Pernambuco, a 24 de março de 1847. Bacharelou-se em Recife, na turma de 1867. Com 21 anos era Secretário da Presidência do Pará.

67

www.colecaomossoroense.org.br
Nomeado Presidente do Sergipe por carta imperial de 4 de novembro de
1873, governou de 15 de janeiro de 1874 a 30 de abril de 1875.
Deixando a administração do Rio Grande do Norte passou para a de
Alagoas, que dirigiu de 16 de maio de 1877 a 8 de fevereiro de 1878.
Comendador da Real ordem Militar Portuguesa de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Foi Deputado-geral pelo Amazonas nas Legislaturas de 1881-84 e
1884-89.
Elevou à vila de Trairi a povoação de Santa Cruz (11 de dezembro de
1876). Restauro o município de Ares na mesma data. Deu à provação de
São Miguel de Pau dos Ferros o predicamento de vila em 11 de dezembro de 1876. Inauguro em 8 de dezembro de 1876, a Sociedade Protetora
da Agricultura que morreu quando Miranda Passos saiu do governo.
Todas as suas medidas administrativas ficaram em planos. Tínhamos
entre públicas e particulares, 139 cadeiras de instrução primaria. A dívida
passiva era de 131.670$000.
Em sua administração realizou-se a última eleição senatorial no segundo
império, em dezembro de 1876. A lista no tríplice ficou composta de
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, com 497 votos. Dr. Tarquino
Bráulio de Sousa Amaranto, com 390 votos e o Dr. Francisco Gomes da
Silva, com 33 votos. Diogo Velho foi escolhido Senador do Rio Grande
do Norte a 4 de janeiro e tomou posse em 6 de março de 1877. Foi o
nosso último Senador do Império e o mais inútil de todos. Faleceu em
Juiz de Fora, Minas, a 13 de junho de 1899.
O Dr. Passos de Miranda fixou residência em Belém do Pará, onde viveu
retirado da política após a proclamação da República. Viajou para a Europa, e de regresso veio a falecer em Belém, a 8 de dezembro de 1899.
Luís da Câmara Cascudo, Governo do Rio Grande do Norte, págs. 64 e
65. Natal MCMXXXIX.
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O PROCESSO DE IMPERATRIZ
Em 30 de agosto de 1876
Comentários do Desembargador Pelópidas
Fernandes ao Processo-Crime existente no Primeiro
Cartório da Cidade de Martins, contra JESUÍNO ALVES DE MELO e outro.
DENÚNCIA – Ilmo. Sr. Dr. Juiz do Termo de IMPERATRIZ.
O Promotor Público da Comarca, satisfazendo o preceito legal, vem perante V. S. denunciar de Jesuíno Alves de Melo, de
Lucas Alves de Melo e Lúcio Alves de Melo (três irmãos) e outros
cujos nomes se ignora, todos sem profissão e sem resistência ficha
(1), pelo fato altamente criminoso que passa a referir:
No dia 30 (quarta-feira) de agosto do corrente ano, de cinco
para seis horas da tarde, mais ou menos, os denunciados, em número de nove (2), todos completamente armados, sob pretextos,
segundo uns, de virem tirar da casa do cidadão Porfírio Leite Pinto
(creio afirma Pelópidas Fernandes, que foi o sogro do Coronel
Cristalino Costa, anos depois), uma moça que ali estava depositada
(3), e no parecer de outras, virem assassinar na cadeia o preso Amaro Limão, e entraram a cavalo (4) nesta cidade e depois de acintosamente percorrerem algumas, como que para mostrar ainda o
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mais solene desprezo à Lei e à Autoridade, dirigiram-se (no original está apoiando-se), recolheram-se. Derramando o pânico e o
terror no seio de todos, o digno alferes João Ferreira da Silva, comandante do destacamento que aqui permanecia, especialmente
encarregado de capturar os denunciados, formando logo os soldados sob seu comando, e auxiliado pelo cidadão João Francisco de
Oliveira, buscou a direção da mencionada casa afim de cercando-a,
realizar a prisão de tão célebres quão delinqüentes malfeitores.
Ao aproximar-se, porém a força pública, os denunciados,
sendo avisados disto, saíram imediatamente, e desfecharam uma
grande descarga contra os soldados, de que resultou ficarem dois
destes gravemente feridos e conseqüentemente retirados de tão
importante diligencia. (5)
Mas, não obstante a descarga e os ferimentos havidos, o digno oficial avançasse, os denunciados de novo recolheram-se continuaram a atirar contra a força pública a que já se tinham incorporado diversas pessoas do povo que acorreram ao conflito e das
quais algumas receberam também graves ferimentos, como se vê
nos corpos de delito de fls. a fls. E não obstante o comparecimento do oficial e das autoridades que, de quando em quando, intimavam-nos, dando voz de prisão aos denunciados, estes, longe de
deporem as armas e obedecerem à intimação, que lhes fazia, mostravam-se ao contrário, tenazes na resistência que opunham e continuavam a desfechar formidáveis tiros, até que, pelas cinco horas
da manhã, pouco mais ou menos, fazendo uma abertura na parede
lateral de uma das casas vizinhas, puderam sair e evadir-se justamente por um ponto que se acha sem guarda.
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Tais e tantos foram os tiros que a casa que servia de refúgio
aos célebres sicários, ficou com as paredes estragadas, em conseqüência das balas e chumbos que quase sem cessar rompiam.
Ora, como os denunciados com tão ousado procedimento se
tornassem mais uma vez criminosos e para que neste caso sejam
punidos com o máximo das penas declaradas no Art. 116 do Cód.
Criminal, o mesmo Promotor vem dar a presente denúncia, oferecendo como testemunhas os Srs. Dr. Manuel de Paiva Cavalcanti,
(6), Teófilo Orozimbo da Cunha Maior (6-a), Francisco da Costa
Oliveira, Antonio José Patrício (7), João Onofre Pinheiro de Andrade (8), todos moradores nesta cidade, devendo se intimar também, os que já depuseram no inquérito.
P. a V., que distribua esta e autuada, se lhe tome a presente denúncia, procedendo-se logo aos demais termos para a formação de
culpa na forma da lei. E R. Mercê – Imperatriz, 21 de outubro de
1876. O Promotor Público (a) JOAQUIM FERREIRACHAVES
FILHO (9). Distribuída esta denúncia ao escrivão João Batista da
Fonseca Pinto, o Juiz Municipal proferiu o seguinte despacho.
- “D. A. – passe o mandato para serem notificadas às testemunhas nomeadas pela Promotoria a fim de comparecer no dia
oito do mês vindouro em conseqüência de grande afluência, em
Casa da Câmara Municipal, onde têm de ser inquiridas sobre o fato
narrado na presente denúncia.
Notifiquem-se também os réus para assistirem à formação da
culpa, intime-se deste despacho ao Dr. Promotor Público, de Imperatriz, 25 de outubro de 1876. (a) – BEZERRA CAVALCANTI”.
Os feridos levemente (em número de 4) foram: a) alferes
comandante da força com dois ferimentos um no braço esquerdo
71

www.colecaomossoroense.org.br
com 3 polegadas de comprimento, 2 de largura e pouco profundidade , outro no ombro esquerdo com 4 polegadas de cumprimento, as mesmas de largura e profundidade; b) Cosme Justino de
Sousa Lemos (avô do poeta Cosme Lemos, esclarece o Des. Pelópidas Fernandes), 1.º suplente de Juiz Municipal, com 6 ferimentos
de chumbo no ante-braço esquerdo, todos perto uns dos outros,
não atravessando o braço; c) soldado Manuel João de Oliveira; d)
soldado João Francisco da Silva. Os 4 feridos gravemente foram:
1) Raimundo Lopes, paisano, ferido a instrumento perfurocortante na confrontação dos rins, lado direito, pelo Brilhante, no
caminho do JACU (em fuga), quando lhes perguntava o ferido sem
os conhecer, pelos “bandidos cercados”; 2) Manuel Francisco do
Nascimento com uma bala e 9 chumbos na coxa direita, parte externa, em direção à verilha; 3) soldado Joaquim Felix da Silva e, 4)
soldado José Nicácio da Silva.
Houve exame na casa do advogado Porfírio Leite Pinto,
Constatando tiros nas paredes e portas internas e externamente,com arrombamento de uma parede para a casa vizinha, recentemente tapado. (10).
As testemunhas depuseram (em número de 9), sumariamente, não se sabendo do processo o motivo da vinda dos denunciados a Martins (Imperatriz). (11)
Diz uma testemunha que eles fugiram logo no principio do
tiroteio.
Mas, nada consta dos cavalos que montavam (12), parecendo
que os denunciados fugiram a pé (no original está a pé) e nenhum
deles foi ferido. Nada disseram elas sobre a moça (cujo nome se
ignora) que os cangaceiros iam levar da casa de Porfírio, o advoga72
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do, nem sobre o preso Limão, que eles queriam matar na cadeia. O
Dr. Chaves que requereu diversas diligências no processo, foi
substituído pelo adjunto Jorge Queiroz Sá, que opinou pela pronúncia dos denunciados a qual foi assim: - VISTOS estes autos,
etc. JULGO procedente a denúncia de fls. contra os réus Jesuíno
Alves de Melo, Lúcio Alves de Melo, João Alves de Melo, Benício
de Tal, João Severino, por alcunha, Delegado, Antônio do Ó, José
Pereira Gato, Apolônio de Tal, em face dos corpos de delito e depoimento das testemunhas, portanto os pronuncio como incurso no art.
1166 (13 do Cód. Crim. sujeitos à prisão e livramento. O escrivão passe
o mandado de prisão contra os réus e lance seus nomes no rol dos
culpados, pagas as custas pelos mesmos réus em que os condeno. Deixo de arbitrar a fiança provisória por não ser o caso dela. Sejam estes
autos conclusos por intermédio do Escrivão do Júri ao Sr. Dr. Juiz de
Direito da Comarca a quem recorro ex-ofício, deste despacho. Imperatriz, 5 de dezembro de 1878 – a ) FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI DE ALBURQUERQUE”.
Cosme Lemos por der vítima e Geraldo Lemos por ser seu irmão não puderam funcionar no processo, em que funcionaram muitas
pessoas importantes de Martins (então, Imperatriz), como Vicente
Lopes da Costa (14) (pai do Desembargador João da Costa) e outros.
Sustentou a pronúncia o Presidente da Câmara, Lúcio Gomes de Oliveira (pai do carpinteiro Rodolfo Gomes de Oliveira)
(15), em 23 de maio de 1879. Ofereceu o libelo, os Promotores
Públicos Dr. Manuel André da Rocha, em 25 de julho de 1883
(16). No processo não se fala na alcunha “BRILHANTE” de Jesuíno, nem dos irmão. Nem um dos Promotores fez pergunta alguma às testemunhas. A testemunha Dr. Manuel de Paiva (creio –
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declara Pelópidas Fernandes – pai do falecido Dr. Gregório Naziano e do Cel. aviador Gonçalo de Paiva), martiniense, era bacharel
pela Faculdade de Direito do Recife do ano de 1868. Uma testemunha diz que foram 14 feridos, outros 11, outros 9, mas os corpos de delito indicam somente 8 (oito). (17)
Nenhum das vítimas foi ouvida no processo, nem mesmo o
advogado Porfírio Leite Pinto, cuja casa os bandidos tomaram.
(17-a)
Rodolfo Teófilo, no seu romance “Os Brilhantes” não fala
no fogo de Jesuíno, em Martins.
Do Processo não consta que tipo de arma tinham os cangaceiros.
O Cel. Cristiano da Costa (18) ainda criança assistiu à luta
dentro da casa cercada, em companhia da testemunha Bento Borges de Andrade de outras pessoas.
A testemunha Francisco da Costa (creio, – informa Pelópidas Fernandes – pai do Cel. Cristiano Costa) diz que a vinda do
grupo a Martins foi para tomar uma moça depositada na casa de
Porfírio Leite.
A ortografia do processo está gravada na forma antiga e foi
atualizada pelo datilógrafo, que é martiniense, e chegou a conhecer
algumas das pessoas aludidas na denuncia.
O Promotor, Dr. Joaquim Ferreira Chave, foi depois, Juiz de
Direito, Desembargador, Senador da República, Governador do
Estado, Ministro da Justiça e interinamente Ministro da Marinha,
no Governo de Epitácio Pessoa.(19)
Oséas Jesuíno, João e Lúcio Alves de Melo eram irmãos.(20)
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Geraldo Lemos era pai do Coronel Demétrio Lemos (21) e
avô materno do Desembargador Pelópidas Fernandes.
O professor João Onofre foi testemunha do processo de
1876 e Promotor no de Lampião em 1927.(22) Era avô do Dr.
Manuel Onofre, Juiz de Direito, (hoje aposentado) da Comarca de
Mossoró, e de outro bacharel do mesmo nome (este, Manuel Onofre de Andrade) que foi professor de português em Mossoró.(23)
A testemunha professor Teófilo Orozimbo era pai do Almirante Júlio Souto Maior, Falecido.(24)
Consta que Jesuíno foi morto pela polícia em data ignorada
(25), na Rua da Palha, hoje Parau, (*) sendo ali sepultado, constando ainda que um médico, muitos anos depois, encontrou o crânio
e levou para Mossoró, onde dizem estar em poder do Dr. Lavoisier Maia.(26)
A morte foi de emboscada numa casa onde ele ia receber
uma sela que encomendara.(27)
Dizem que ele usava também o nome de Jesuíno Alves Calado Melo.(28)
O art. 116 do Código Criminal do Império impunha a pena
de 4 anos de prisão com trabalho, além das que incorrem, aos que
se opunham ás ordens legais das autoridades competentes.
Dr. Manuel André (salvo engano), foi Juiz e Desembargador
no Rio Grande do Sul.(29)
Não se encontrou em Patu o testamento de Jesuíno a que se
refere Rodolfo Teófilo, romanceando-lhe a vida em “Os Brilhantes”.
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CÓPIA AUTÉNTICA de “O Mossoroense”, de Mossoró, 14/8/1957-N.
850.
Nota: Devo ao Dr. Jaime Hipólito
Dantas a cooperação deste registro, conseguindo do jornalista Lauro Escóssia o
exemplar do periódico em que foi publicado o trabalho do Desembargador Pelópidas Fernandes.
_____________________
N. A. – Rua da Palha, é hoje, Upanema, Município Autônomo.
ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
1) Ao contrário é o que se encontra registrado em outras fontes, que
asseguram ser: “agricultor e criador pacífico, casara com Maria e tinha
cinco filhos”. (*)
“Os Limões de Camucá e os Calados de Tuiuiú ficaram em guerra”,
escreve Luís Câmara Cascudo – “Flor dos Romances Trágicos” – págs.
112 e 113 – Editora do Autor. Rio, GB – 1966.
Afirmativa exposta nestes termos, só merece fé. Jesuíno Alves de Melo
era agricultor e criador pacífico, tinha suas terras, seu gado, sua casa de
morar. Era casado. Tinha filhos. Vivia em sua propriedade, de suas renda. Tinha morada certa. Profissão definida. A propriedade do seu pai, e
dele próprio, o sítio Tuiuiú, ficava a boca da rua de Patu, a um grito quase, da quadra da Igreja, no circulo onde havia casas de negócio e a feira.
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Deste modo, é irrelevante a argüição sustentada pela denúncia, negandolhe essas condições essenciais, asseguradas por autoridade do porte de
Câmara Cascudo. Com o fundamento daquela ordem era uma denúncia
inepta.
2) A respeito do número dos invasores de Imperatriz, também são divergentes os registros.
a) a FALA do Presidente da Província é categórica, ao afirmar:
”Jesuíno Alves de Melo acompanhado de 10 ou 12 sequazes apareceu naquela cidade com o fim de conduzir uma moça depositada
em casa de Porfírio Leite Pito” – (17-10-1876).
b) Câmara Cascudo escreve:
“Em 30 de agôsto de 1876 com nove homens apareceu na cidade
de Imperatriz (Martins) para buscar uma môça depositada na casa
de Porfírio Leite Pinto e matar um Limão prêso na cadeia pública.” Ob. cit, pág. 113.
c) a Denúncia oferecida pelo Promotor Público conta:
“De cinco para seis horas da tarde, mais ou menos, os denunciados em número de nove”. Trab. cit. do Desembargador Pelópidas
Fernandes. Do que se vê que, o número apontado é mesmo incerto.
3) Furtar moça sempre foi uma façanha original, que demandava coragem, realizada nos sertões, quando os pais da jovem se opunham ao
casamento.
O rapto, quase sempre se dava à noite, levando o raptor, companheiro
ou companheiros para a arriscada empresa.
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Às vezes, o caso degenerava numa guerra, e isso se cava, quando o pai da
moça entendia de ir buscá-la à força, na casa onde estava depositada.
O caso constituía uma afronta, e o dono da casa, onde a mesma fora
entregue, defendia-se como podia, recorrendo à própria reação a bala, se
a tanto fosse necessário. Nem sempre se chegava a esse extremo, pois de
ordinário, apareciam os elementos moderados, que com bons termos
alcançavam uma conciliação, consumada com o casamento que era o
ponto final.
Durante as belas noites de lua, era comum ouvir-se coisa como esta:
– Galo cantando fora de hora, na certa é moça furtada.
Sobre o assunto, há um depoimento muito valioso de um homem do
sertão, que desempenhou altas funções na vida pública do País, mas que
não perdeu o gosto pelas coisas da terra, e sempre a elas se referiu com
muita honestidade, escrevendo:
“Outra modalidade de casamento era pela fuga da noiva, combinada, quase sempre, por intermédio de uma mucama ou escrava de
casa. Raptada a môça, era depositada pelo noivo na casa de um
amigo da família que, ao amanhecer do dia, dirigia-se à casa do pai
da noiva para comunicar-lhe o ocorrido. Neste caso o casamento
era realizado na casa da pessoa onde se encontrava a môça.”
Juvenal Lamartine – “Velhos Costumes do
Meu Sertão” – pág. 59 – 1965.
(*) Episódio do séc. XVII é contado na literatura de cordel relatando o
rapto de uma donzela de família importante pelo Capitão Pascoal de
Oliveira Ledo que, perseguido, atravessou o rio S. Francisco, vindo se
situar na Capitania da Paraíba. Seus descendentes fundaram a vila de
Cabaceiras. Os versos são transcritos por Cascudo (1939). Aut. e Ob.
Cit. – pág. 63.
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De tudo isso foi transcrito, a título de elucidar o caso de uma moça depositada, que foi o móvel principal, ao que se dizia, à boca miúda, pela
rua, da entrada de Jesuíno Alves de Melo – O Brilhante – na cidade de
Imperatriz, é curioso verificar-se a completa omissão do processo a esse
respeito.
Como o fim da indesejável visita era tomar dita moça, que ninguém diz
de onde viera, nem quem fora o seu raptor, aparecendo nas ruas e percorrendo-as, com o grupo armado, numa verdadeira afronta às autoridades o cangaceiro, que já era famoso, pois seu nome era conhecido por
longínquos sertões, foi depois, diretamente à casa de Porfírio Leite, onde
se contava a mesma estar. Ali chegando, desapeou com os seus sequazes,
tomou conta da casa e nela, depois de desobedecer à ordem de prisão,
foi cercado, disparou contra a tropa, sustentou fogo durante a noite,
cantando a antiga “Corujinha”, arrombou parede e logo saiu pelo buraco,
desaparecendo na escuridão, sem sofrer baixas ou levar feridos.
Pois o que causa estranheza é que num processo em que foram ouvidas
tantas pessoas importantes, não se fizesse a menor referência ao nome
dessa moça, se a mesma ainda ali permanecia ou se tinha sido levada
para outro local.
E ainda mais estranho é o fato de Porfírio Leite, um rábula, advogado,
homem que vivia no meio da justiça, não fosse também ouvido como
testemunha, dada a circunstância singular de ter sido sua casa ocupada
pelo bando do Brilhante e que nela produziu danos, inclusive verificado
depois com a parede que fora tapada de novo.
Enfim, o fato importante deixou de ser narrado, deixou de ficar registrado para exame da história, que muito se firma na análise desses elementos fundamentais à sua apreciação.
Do que se vê que, já naqueles remotos dias, os inquéritos, os processos
eram feitos sem maior precisão de fixar as ocorrências essenciais do

79

www.colecaomossoroense.org.br
delito, motivo por que nem sempre podem exprimir a verdade dos fatos
que tentam registrar.
4) O registro dos cavalos dos cangaceiros, nessa passagem por Imperatriz, também é assunto controvertido. A esse respeito a história não está
bem contada. Talvez que se pergunte: mas por que essa preocupação de
saber onde andavam os animais dos invasores?
A resposta implica, necessàriamente, em demonstrar que certos detalhes,
julgados de menor importância, às vezes, são fundamentais, para o esclarecimento do fato, em suas condições originárias.
Daí por que, torna-se até curioso examinar o meio de transporte de que
se utilizou o Brilhante, na sua fuga sensacional. A Força Pública não teve
condições de persegui-lo, entre outras coisas, diz a autoridade, pelo “ocaso da lua”.
A essa altura, surge a primeira dúvida: se o grupo fugiu a pé, abandonando os cavalos, por que os soldados, que contavam com montaria, não
foram no seu encalço? Mas, se iam a cavalo, essa perseguição parecia
mesmo impraticável.
Não é pois sem razão saber o meio de transporte de que se serviu Jesuíno Alves de Melo, quando teve de esconder-se do cerco em que o destacamento de Imperatriz o envolvera.
E vêm os fatos à cena:
Conta o Desembargador Pelópidas Fernandes no seu trabalho, o seguinte:
- “Conseguiram arrombar paredes e fugir pela madrugada, deixando cavalos e aramas”.
O Historiador Câmara Cascudo, a melhor fonte para consulta sobre
Jesuíno Brilhante, porque só escreveu à base de documentação idônea, e
é um simpatizante do caudilho patuense, assegura:

80

www.colecaomossoroense.org.br
- “De súbito, no fim da rua, pularam para fora, numa descarga
fulminante, que fêz recuar os assaltantes, fugiram”.
“No pé da serra, retomaram os cavalos e voaram para o Patu”.
Na denúncia do promotor Público está registrado: “... entrou a cavalo,
nesta cidade”. E acrescenta: “Dirigiram-se à referida casa do cidadão
Porfírio Leite, onde apeando-se recolheram-se.”
Todos os contadores do acontecimento dizem a mesma coisa: “Chegou a
cavalo.” Foi cercado. “Reagiu ao tiroteio”. “Arrombou paredes da casa
cantando a Corujinha”. “E fugiu pelo rombo”.
No processo de Imperatriz, há notícia de uma testemunha, por sinal,
ferida gravemente, que tudo poderia ter esclarecido. É o caso de Raimundo Lopes, paisano ferido no JACU (estrada que levava à cabeça da
ladeira, no rumo do Patu), que fez encontro com o grupo e sem saber
com quem falava, aventurou-se a perguntar pelos “bandidos que estavam
cercados”, na rua. Como resposta, Raimundo Lopes foi ferido gravemente pelo Brilhante, conforme está descrito nos autos. Não falou, ou
não lhe foi perguntado, se o grupo ia montado ou a pé.
Sobre a fuga, Pelópidas Fernandes tem depoimento de uma testemunha
que diz: “Eles fugiram logo no principio do tiroteio.”
Mas, conclui a informação: “Nada consta dos cavalos que montavam,
parecendo que fugiram a pé”.
Finalmente, como tiro de misericórdia, surge a palavra oficial, já tantas
vezes, invocadas:
Do oficio do Juiz de Direito da Comarca endereçado ao Presidente da
Província, destaca-se o seguinte:
“Jesuíno Alves, acompanhado de seus sequazes, percorreu as ruas bem
Montado e Armado.”
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E registra noutro tópico: “Aparecendo notícia de que êles têm mandado
recado ao Delegado para lhes mandar entregar os “Cavalos que deixaram
na ocasião da fuga.”
Com isso, fica desfeita a controvérsia.
Os cavalos do Brilhante ficaram mesmo em Imperatriz.
5) Entre os feridos, com gravidade, estava o nome daquele paisano Raimundo Lopes, ferido a instrumento perfuro-cortante na confrontação
dos rins, lado direito. O rapaz nem tomara parte no fogo, como se conta
em outro ponto, não tivera qualquer interferência na luta, pois estava
distante da rua. Fora, apenas vítima da curiosidade, quando encontrando
o grupo em retirada, na estrada do Jacu fizera uma pergunta a respeito
do “bandidos cercados na cidade”, e tivera como resposta umas facadas.
Os outros três que apresentavam ferimentos graves, foram: Manoel
Francisco do Nascimento, soldado Félix da Silva e soldado Nicácio da
Silva. Não se fez menção dos dois que caíram feridos na primeira descarga feira contra a força na casa de Porfírio Leite.
6) Manuel Ramos de Paiva Cavalcanti era filho de João de Paiva Cavalcanti e Delfina de Paiva Cavalcanti. Nascera em dezembro de 1843, no
sítio Lagoa, do município de Imperatriz.
Fez preparatórios em Recife, matriculando-se, em seguida, na Faculdade
de Direito daquela capital, onde concluiu o curso de bacharel, no ano de
1868.
Seguidamente, exerceu o cargo de Promotor Público de Imperatriz, durante um ano, casando-se em 1873 com Francisca de Sousa Martins.
Depois, afastou-se da função pública e passou a exercer a advocacia. Em
1881, foi nomeado Juiz Municipal de Nova Cruz, e depois, nomeado
para Assarí, no Ceará, onde se casou pela segunda vez, com Maria Natividade de Alencar.
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Com a proclamação da República foi nomeado Juiz de Direito da Comarca, seguidamente, escolhido como Desembargador na composição da
Relação de Fortaleza.
6) Professor Teófilo Orozimbo da Cunha Souto Maior, regente de escola
primária em Imperatriz, classificando em terceira entrância.
Nos últimos tempos da Monarquia, ainda dava aulas diurnas e noturnas.
Nessa atividade foram seus companheiros, por vários anos, o professor
João Onofre Pinheiro e a professora Isabel Alexandrina Soares. Por
força da reforma do ensino primário, já aposentado, por volta de 1895,
transferiu-se para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde completou
a educação dos seus filhos, inclusive daquele que seria o Almirante Souto
Maior, pai do Desembargador Guaraci Souto Maior. O professor Teófilo
Orozimbo foi figura tradicional das velhas escolas de Imperatriz.
7) Antônio José Patrício ou “seu” Antônio Patrício, era um tipo popular
e curioso de Martins dos velhos tempos. Homem de palavra e de trato
certo, simples e prestativo, fazia favor sempre que podia. Elemento do
partido do governo, nas suas hostes era pau para toda obra.
Como prêmio aos seus serviços e à lealdade partidária, foi nomeado
agente do correio em Martins. Ao tempo, uma carta de Natal levava um
mês para a cidade serrana.
Antônio Patrício tinha casa na Rua das Pedras, só a dois passos da Igreja
do Rosário, e a outros tantos do Velho Nicho da Casa Grande, localizada
naquele ponto.
De tarde, depois que o correio chegava, tendo andado mais de “cem
léguas a pé”, o agente botava a cadeira na alçada, estendia as pernas e ia
ler o jornal da oposição.
Por perto, sempre ficava alguma carta, mas lá um dia apareceu uma, que
ele entregava chamando o dono pelo nome.
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De qualquer forma, “seu“ Antônio Patrício era um homem providencial
e todos gostavam dele.
8) Professor João Onofre Pinheiro. Foi figura importante da escola antiga. Um dos seus grandes professores, quando o tempo era o da tabuada
e do argumento. Além disso, era dotado de invulgar cultura humanística
e profunda conhecedor do latim dos seminários. Era figura de projeção
nos partidos políticos do Império.
Por toda sua existência o professo João Onofre permaneceu heroicamente na sua gleba martinense, onde desenvolveu também atividades
rurais. Na vida pública foi adjunto de Promotor Público, em cujo cargo
esteve em exercício por alguns anos.
Seus alunos em Martins foram quase os da mesma geração imediata à
sua, e entre eles podem ser apontados Joaquim Inácio (pai), João Gondim (advogado provisionado), Abel Amadeu Austero Soares(escrivão
judicial longo tempo) e tantos outros. Mais tarde, o professor João Onofre dedicava-se a escrever crônicas sobre fatos sociais (uma espécie de
precursor da sociedade) em fase tão remota, publicada na imprensa de
Natal. Por isso, seu trabalho ficou marcado na escola rotineira onde
sempre viveu cheio de entusiasmo e de amor à mocidade.
9) Dr. Joaquim Ferreira Chaves. Nasceu em Recife, a 15 de outubro de
1852. Bacharel pela Faculdade de Direito do Recife, da turma de 1873.
Promotor Público de Palmares (Pe). Promotor Público de Maioridade
(Martins, RN), tomando posse a 18 de julho de 1874. Juiz de Municipal
de órfãos do Termo de Pau dos Ferros, nomeado por decreto de 20 de
outubro de 1877. Juiz Municipal da Trairi (Nova Cruz), em 1878. Juiz de
casamento de Natal, em 1891. Juiz Federal demitido pelo Barão de Lucena.
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Nomeado Desembargador do Superior Tribunal de Justiça do Estado,
em 1892, cargo de que foi posto em disponibilidade em 1900. Senador
da República com atuação de destaque, sendo reeleito e ocupando a
primeira Secretaria daquela casa do Poder Legislativo.
Governador do Estado por duas vezes. Ministro da Justiça e Negócios
Interiores. Ministro da Marinha. Homem de alta cultura. Orador, Jornalista. Sobre Ferreira Chaves, escreveu Câmara Cascudo: “Sua popularidade, de 1913 a 1920, tocara às raias do fanatismo.”
10) A menção dessa parede arrombada está repetida em todos os depoimentos e crônicas que se reportam ao cerco do Brilhante na cidade de
Imperatriz. Falando a seu respeito, Câmara Cascudo relata o fato com
todas as cores do meio da rua e o barulho da cantiga famosa ao sim da
qual foi, durante horas, feira a abertura salvadora.
– “Atiravam sem cansar, cantando e batendo compasso nas latas que
encontravam. Iam, entretanto, arrombando as paredes de taipa de uma
casa para outra, deixando alguns homens distraindo o cerco de soldados
e paisanos.”
Também o processo, em tantos pontos eivado de gritantes omissões,
nesse ponto, não fugiu à realidade e registrou o ocorrido, dizendo que foi
constatado “arrombamento de uma parede, recentemente tapado”.
De nossa parte, no livro “Roteiros da Zona Oeste” – Edição Pongetti.
Rio, GB, 1952, às págs. 67 e 68, registramos que:
– “Entre as velhas tradições da cidade, muitos recordavam uma história,
por ventura, verificada no tempo dos grandes cangaceiros, afirmando”:
“Jesuíno Brilhante, vez por outra, andava por Martins, ora para assistir
da cadeia um inimigo, ou para tirar uma môça depositada na casa de um
cidadão importante do lugar. De uma feita, porém, seus planos deram de
água abaixo, pois foi cercado, na dita casa, no centro da cidade, pela
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fôrça do destacamento local com o auxílio de paisanos que se juntaram
aos defensores do lugar.
Homem de decisão rápida, reconhecido a situação precária em que se
encontrava, O Brilhante não se perturbou: depois da meia noite, enquanto os seus companheiros faziam um arranzel dos infernos, batendo em
latas e cantando alto, ele arrombou uma parede para a casa vizinha, salto
o muro, caiu na rua e lá se foi montado num boi que encontrara, por
acaso. Sem se aperceberam do lôgro, os soldados continuaram esperando
que o dia amanhecesse para agarrarem a fera no seu covil.”
Ainda a esse respeito diz a denúncia da fls. do Promotor Público da Comarca:
“Fazendo uma abertura na parede lateral de uma das casas vizinhas puderam sair e evadir-se justamente por um ponto eu se achava sem guarda.”
E, seguidamente, com ares de poder descritivo, refere:
“Tais e tantos foram os tiros que a casa que servia de refugio aos célebres sicários ficou com as portas e paredes bastante estragadas em conseqüência das balas e chumbos que quase sem cessar rompiam.”
Como não podia deixar de ser, o ofício do Juiz de Direito da Comarca,
que é anterior a essa peça (31-8-1876), dirigindo ao Presidente da Província, em Natal, que era a sede do Governo, do mesmo modo se reporta ao arrombamento da parede dessa casa, nos termos que se seguem:
“Durou o cêrco até às 4 horas da madrugada; nessa ocasião,os criminosos tendo feito um arrombamento para a casa vizinha, surpreenderam a
guarda que se achava do lado de fora e conseguiram evadir-se”.
11) A título de esclarecimento, seguiram-se os registros das Leis e suas
respectivas datas, que justificaram as mudanças dos nomes da predicação
administrativa da Vila, Município, Comarca e Cidade de Martins:
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a) De principio, povoação da Serra do Martins.
b) A Lei Prov. N. 71, de 10 de novembro de 1841, elevou a povoação da Serra do Martins, à categoria de Vila, com nome de Vila da
Maioridade, sendo também criado o Município, que foi desmembrado de Porta Alegre. Por essa mesma Lei também ficava criada a
Comarca de Maioridade, que por sua vez, era desmembrada da
Comarca de Açu.
c) Em 1874, a Resolução N. 168, de 30 de outubro desse ano, elevava Maioridade ao foro de cidade, agora com a denominação de
cidade de Imperatriz.
d) Já nos dias do regime republicano, o Decreto N. 12, de 1 de fevereiro de 1890, restaurava a denominação histórica, mudando o
nome de Imperatriz para o de Cidade do Martins
12) Assunto já comentado no número 4 destas notas explicativas.
13) O Art. do Cód. Criminal do Império era o 116, e não o 1116, como
está registrado, talvez por erro tipográfico. A respeito desse art. 116, já se
reportou, em outro ponto, o Desembargador Pelópidas Fernandes, esclarecendo até a pena que o mesmo cominava.
14) Vicente Lopes da Costa Júnior – Figura de sertanejo tradicional que
mandava nos velhos tempos, conservador, católico, ligado ao Partido
Conservador e com a mudança do regime, ao Partido Republicano Federal. Durante sua mocidade, viveu na zona rural mais afastada, no sítio
“Serrinha”, propriedade encravada, no então Município de Imperatriz,
antiga Comarca de Maioridade.
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Com o correr dos anos, juntamente com outros habitantes mais destacados do lugar, Vicente Lopes apareceu nas atividades do comércio, tornando-se deste logo, um dos seus elementos representativos e de maior
conceito na cidade serrana, onde se radicara, pois viera dos sertões de
Pau dos Ferros.
É de se notar, a essa altura, o desenvolvimento de grandes famílias espalhadas na região, como os Lopes. Chaves, Cardoso, Queiroz, Fernandes,
Lemos, Ribeiro, Gondim, Soares, Luz, Gonçalves, Aquino, Pimenta,
Pereira e Sousa, entre outras, que em linha direta ou colateral firmam
grandes nomes e troncos genealógicos importantes.
No ramo do comércio, Vicente Lopes firmou seu crédito na praça mercantis de Aracati, e principalmente de Mossoró, Natal e Recife, onde
realizava grandes negócios, até antes da 1.ª Grande Guerra, sem jamais
ter questionado com qualquer cliente. Em Martins, sua presença era
necessária aos visitantes, pois seu nome, seu trato a todos emprestava
cordial acolhimento.
Na vida pública daquele tempo, na Monarquia ou na República, Vicente
Lopes sempre teve um comportamento exemplar, sendo Coletor Geral
Provincial, e logo depois, na primeira eleição municipal do novo regime,
foi seu nome apontado para Intendente da Câmara Municipal que se
instalava. Dele se pode afirmar em boa consciência dos fatos e do comportamento dos homens, por que era um cidadão digno, uma afirmação
do caráter.
De seus numerosos filhos, alcançou projeção na vida, de principio na
política e no jornalismo, e depois na magistratura, o Desembargador
João Vicente da Costa, jurisconsulto, escritor e professor da UFRGN,
com exercício na Faculdade de Direito de Natal.
15) RODOLFO GOMES citado na crônica era sobrinho do Reinaldo
Gomes de Oliveira, bacharel da escola do Recife, onde colou grau com a
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turma de 1869. Em 1867, encontrava-se no exercício da Promotoria de
Imperatriz, sendo substituído nesse cargo, em 1869, pelo Dr. Manuel
Cavalcanti de Paiva. Retirando-se de sua terra, o Dr. Reinaldo Gomes
mudou-se para a Província de Minas Gerais, passando a residir na cidade
de Poço de Caldas, onde faleceu deixando filhos.
O desembargador Pelópidas Fernandes apresentou a certidão de batismo
(batistério) de Reinaldo Gomes de Oliveira, dando-o como nascido em
26 de maio de 1841, na povoação de Martins (seguidamente, Maioridade), encontrando-se dito registro de batizado exarado no livro N. 1. fls.
26. A cópia referida, figura no meu livro “Bacharéis de Olinda e Recife”
– Edição da Pongetti – Rio, 1962.
16) MANUEL ANDRÉ DA ROCHA – Norte-Riograndense, nascido
em Natal, onde fez os seus primeiros estudos. Bacharel em Ciências
Jurídicas e Sociais, formado pela Faculdade de Direito do Recife, onde
colou grau com a turma de 1883. Ingressou no serviço público do Rio
Grande do Norte, nomeado Promotor da Comarca de Imperatriz. Sua
passagem pelo cargo, ficou marcada entre outras manifestações da presença de sua autoridade, pela atuação que teve no processo instaurado
contra Jesuíno Alves (já então, conhecido nos sertões, por Jesuíno Brilhante) que foi por ele, Manuel André da Rocha, oferecido o libelo.
O cerco de Martins teve lugar em 1876, e enquanto o processo iniciado
nesse mesmo ano, ficou rolando sem decisão final, só a 25 de abril de
1883, o promotor apresentava dito libelo. Do que se vê que, naqueles
tempos, os processamentos da justiça já andavam a passo lento, indiferente aos anos... E o que é mais curioso, nesse ano de 1883, quase 7
amos decorridos do acontecimento, tantas coisas se tinham passado, que
até o chefe da malta, Jesuíno Brilhante, já nem existia mais, pois fora
morto em 1879. E o processo ainda marchara, agora contra um defunto,
ou melhor, contra os seus ossos...
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Posteriormente, Manuel André da Rocha emigrou para o Rio Grande do
Sul, onde fez carreira na Justiça, sendo sucessivamente, Juiz de Direito,
Desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, professor da Faculdade de Direito e Reitor da UFRGS. Amigo de Júlio de Castilhos, Pinheiro Machado e Borges de Medeiros. Um nome que muito honrou a
sua terra natal.
17) Estes é o quadro dos depoimentos, segundo Pelópidas Fernandes.
Nota-se por ele como divergem as informações até quando ao número
dos feridos. Do que se conclui que a famosa peça está prenhe de inexatidões. Ainda assim, é o único documento a que se pode consultar. Com
erro ou sem erro, é melhor com ele do que sem ele.
17a) Este é, sem dúvida, o ponto incompreensível do famoso processo
instaurado em Imperatriz, contra Jesuíno Alves de Melo. O mesmo processo não lhe dá o nome completo, incluindo o sobrenome Calado, nem
tão pouco cita seu apelido de guerra – O Brilhante. Mas, o curioso nessa
peça policial, que vai percorrer todos os tramites da justiça local é que
não se fizesse nenhuma referencia ao cidadão Porfírio Leite, cuja casa foi
ocupa pelo grupo, que de lá sustentou o fogo contra a tropa que o cercava. Demais, corria a fato de que o Brilhante vinha a Imperatriz para arrancar uma moça depositada na dita casa, e a quem também não se faz
qualquer menção. Essa casa para onde foram parar os cangaceiros, teve
uma parede arrombada (no que fala o processo), era de propriedade de
um cidadão importante, pois era até advogado no lugar. Seu depoimento,
que não foi tomado, seria valioso. Mas, não foi ouvido e nem se sabe por
que esqueceram seu nome, ao menos como testemunha, já que sua propriedade fora depredada. Enfim, prejudicado assim, de ouvir uma testemunha tão importante, o que intentava apurar esse inquérito, a que até
faz menção, o próprio Presidente da Província, na sua FALA?
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18) CRISTALINO DA COSTA OLIVEIRA – Chefe Político de Martins. Fazendeiro. Comerciante. Tomou parte entre as forças da oposição
do Município contra o governo Alberto Maranhão.
Homem de decisões firmes, recebeu o Capitão José da Penha que corria
os sertões com uma caravana fazendo campanha contra o governador.
Nas suas pregações democráticas, as primeiras que se fizeram pelo interior do Estado, naquele estilo vigoroso de grande tribuno que era, Zé da
Penha apresentava como candidato à eleição para substituir o Alberto
Maranhão, um filho do Presidente da República, Cap. Leônidas da Fonseca, que não teve condições de enfrentar as urnas. Diz-se que, com esse
nome, a grande campanha renovadora de José da Penha perdeu muito
no entusiasmo popular. O capitão José da Penha, um admirável idealista,
morreu no campo de luta, no Ceará, na defesa do Governo do Coronel
Franco Rabelo, deposto por forças do governo central, aliados aos jagunços do Pe. Cícero do Juazeiro.
Cristalino Costa foi Deputado ao Congresso Legislativo do Estado.
19) JOAQUIM FERREIRA CHAVES – Já foi motivo da nota N.º 9.
20) Quem era esse Ozéas Jesuíno de que fala o trabalho, motivo destes
comentários? Irmão de Jesuíno? Não se fala nele em qualquer outro
ponto.
21) DEMÉTRIO LEMOS ou pelo seu nome completo, DEMETRIO
DO RÊGO LEMOS, nasceu no sítio Cruz de Almas, a 20 de outubro de
1867, no antigo Município de Imperatriz, depois Martins, com o advento
do regime republicano. Foram seus pais Geraldo de Sousa Lemos e D.
Severina Leite do Rêgo Gameleira. Depois do Ensino de primeiras letras,
demonstrando grande pendor pelo conhecimento, estudo Português com
o Dr. Bianor. Aritmética e Francês com o Dr. Moreira Dias e Latim com
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o Dr. Almino Afonso, que se tornou o seu grande protetor e amigo. A
12 de março de 1891 conseguiu matricular-se na Escola Militar de Fortaleza, graças à intervenção do Dr. ALMINO AFONSO, então Deputado
Federal pelo Rio Grande do Norte.
Em 1893, rompeu a Revolta da Armada contra Floriano Peixoto e Demétrio Lemos viu-se forçado a interromper os seus estudos, seguindo
com os seus colegas para o campo de luta. Fez toda a campanha ao lado
das forças legais e terminada a luta foi comissionado no posto de Alferes,
cuja patente foi confirmada pelo Marechal Floriano Peixoto, por ato de
13 de novembro de 1894. A 8 de outubro de 1903, foi promovido por
merecimento, a 1.º Tenente, no governo Nilo Peçanha. O Presidente
promoveu-o, ainda por merecimento, de estudos, ao posto de Capitão,
por ato de 24 de junho de 1914.
Demétrio Lemos tinha um amor extremado à terra que lhe serviu de
berço. É um dos traços dominantes da sua vida. É impossível numa
resenha biográfica registrar tudo o que fez em benefício de Martins. Entre suas iniciativas é de se lembrar: a construção da estrada de rodagem
“13 de Maio”, ligando Martins às cidades de Patu, Caraúbas e Mossoró,
com um percurso de 18 quilômetros, subindo a serra: doou biblioteca ao
Município com coleção de alto valor e fez entrega à cidade de um Museu
que encerra obra de elevado valor histórico.
Faleceu no Rio de Janeiro, a 13 de maio de 1943, com a idade de 75 anos, 5 meses e 23 dias.
O Governo do Estado, considerando sues altos serviços, deu às Escolas
de Boa Esperança, o nome de “Cel. Demétrio Lemos”, e pelo Decreto
n.º 1.197, de 17 de maio de 1943, mudou a denominação de Boa Esperança para Demétrio Lemos.
22) RAIMUNDO NONATO, no livro “Lampião em Mossoró” – Edição Pogentti – Rio, 1956 – GB. , às págs. 159 a 167, no Capítulo: Ação
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Repressiva – Excertos do Processo de Lampião pelos crimes cometidos
no termo Martins, conta o seguinte:
“O Promotor interino da Comarca, professor João Onofre Pinheiro de Andrade, ofereceu a seguinte denúncia (a denúncia é longa e
ocupa as págs. 162 e 163), que está datada e assina: Martins, 27 de
agosto de 1927 – João Onofre Pinheiro de Andrade.”
Nota – Da data em que foi notificado como testemunha apontando pelo Promotor Público de Imperatriz (23-10-1876) até à época
do processo instaurado contra Lampião (27-8-1927), são decorridos mais de 50 anos. Pois nesse processo contra o Rei do Cangaço, quem ofereceu a denúncia foi o mesmo cidadão, João Onofre,
que funcionava como Promotor de Martins. Tempo longo para
que nele se registrem fatos da mesma natureza, na existência de
uma criatura.
23) MANUEL ONOFRE DE ANDRADE – Acreano de nascimento,
mas descendente de velhas famílias Norte-riograndense, com raízes espalhadas pela Zona Oeste, em particular, no Município de Martins. Bacharel em Direito pela Faculdade do Rio de Janeiro. Professor de Português
da Escola Normal de Mossoró, Advogado militante. Delegado Auxiliar
da Capital, no Governo José Augusto (em 1926). Procurador da Prefeitura de Natal.
Retirando-se do Estado, passou a residir em Maceió. Nessa cidade ganhou renome nos meios intelectuais como grande orador, ocupando
cargos de relevo na administração do Estado. Foi um dos 5 professores
fundadores da Faculdade de Direito, instalada em 1931. Posteriormente,
retornou ao Acre, onde viveu dez anos, no contacto das populações dos
seringais daquela região. De volta à sua terra, à terra dos seus ancestrais,
foi recebido carinhosamente, pelos velhos amigos de Mossoró e de Na-
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tal. Não demorou no Rio Grande do Norte. E em pouco tempo, se encontra em Goiás, ingressando no ministério público e chegando a Procurador do Estado, cargo em que se aposentou.
Escritor e jornalista. Manteve e dirigiu, revistas e outros periódicos em
Natal. publicou: “Português ao Alcance de Todos” (1924); Livro Azul
(crônicas). Reside no Rio de Janeiro.
24) Assunto do comentário (6.a).
25) No que diz ao local da morte de Jesuíno Brilhante, Câmara Cascudo
(trabalhos anexos), já deitou a última pá de terra na polêmica. Não há
mais que discuti, depois da sua palavra. Daí por diante, é malhar em ferro
frio. Está afirmado no seu livro, já referido por mais de uma vez: “Finalmente, em dezembro de 1879, ia na Província da Paraíba, águas do
riacho dos Porcos, no Município de Brejo da Cruz”.
E apresenta os pontos centrais da tragédia que fulminou o combatente, o
cangaceiro das lendas sertanejas.
a) “a polícia paraibana surpreendeu-o...”
b) “logo nas primeiras descargas Jesuíno foi ferido no braço e uma
bala atravessou-lhe o peito... “
c) “Jesuíno agonizante foi carregado pelos “Últimos Fiéis”. Morreu no caminho do lugar Palha, onde ficou sepultado.”
Fora disso, o resto é fantasia.
A menção à Rua da Palha (Paraú) (*) e a traição do seleiro, junto um
depoimento colhido pelo jornalista Raimundo Rocha, de Patu, de importante figura daquela terra, que deixa esclarecida a situação do Brilhante
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no encontro que teve com força da polícia, quando ia receber uma sela
que encomendara antes.
_____________________
(*) Ver nota anterior.
26) No caso a razão está com o historiador Câmara Cascudo, quando
escreveu:
– “Em 1883, o Dr. Francisco Pinheiro de Almeida Castro, de
Mossoró, amigo de Jesuíno, veio visitar a sepultura dêste e levou a
caveira do cangaceiro.”
É possível acrescentar mais alguns esclarecimentos:
DR. FRANCISCO PINHEIRO DE ALMEIDA CASTRO, nasceu em
Maranguape, no Ceará, a 28-8-1858 e faleceu em Mossoró, a 22-6-1922.
Foi chefe político de larga projeção e morreu quando desempenhava o
mandato de Deputado Federal.
A sua morte ocorreu poucos meses depois de instalada a Escola Normal
Primária de Mossoró. A esse tempo, sua família fez doação ao educandário de algumas peças anatômicas do seu consultório, inclusive um esqueleto articulado e um crânio em sinal de identidade.
Não tardou, porém, que começasse a história daquele osso misterioso,
que fora conservado muitos anos pelo Dr. Castro. O que se dizia, então,
é que o crânio era do famoso cangaceiro Jesuíno Brilhante.
A respeito do que toca Dr. Lavoisier Maia, sei apenas que, seu parente
Lauro Maia ofereceu ao Museu de Mossoró um bacamarte que fora de
Jesuíno Brilhante.
27) Motivo do comentário da nota N.º 25.
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28) Esse era mesmo o nome da família. Brilhante ele começou a usar
quando já era celebridade no cangaço, numa homenagem ao seu tio José
Brilhante, morto em Pão de Açúcar, em Alagoas. Esse cangaceiro José
Brilhante é citado por Gustavo Barroso em “Heróis e Bandidos”, no
capitulo dedicado aos Brilhantes, Suassunas e Limões, transcrito em
outra parte deste trabalho.
29) Motivo da nota N.º 16.
A CASA DE PEDRA
O local onde se encontrava a “Casa de Pedra” do Brilhante (apresentada
nestas fotos), na Serra do Cajueiro, foi visitado pelo autor, quando passava por Patu, a convite do Deputado Aderson Dutra, para paraninfar a
turma de concluintes do Ginásio Comercial daquela cidade. Na oportunidade, tive ensejo de confrontar as descrições feitas, em sempre retratam, com fidelidade a paisagem e seus elementos característicos.
Em ponto de difícil acesso, é possível imaginar-se a razão porque nenhuma força ou inimigo de Jesuíno Brilhante conseguira jamais atingir
aquela fortaleza inexpugnável que tornara famoso o intrépido trabuqueiro da fazenda Tuiuiú, que ali acoitado e defendido pelos seus enfrentara
todas as contingências e assaltos, acobertados naquele castelo fabuloso
perdido na aba da serra e dominando toda amplidão dos extensos sertões. Ali, enfrentou o derrotou volantes numerosas, forças do governo
comandadas da polícia nacional, como foi a dirigida pelo doutor Amaro
Bezerra Cavalcanti.
O interior da caverna tem aspecto amedrontado. Nele se penetra por
uma larga abertura rasgada na rocha para atingir-se extensa área coberta
por uma lagoa de 10 a 12 metros de largura por 6 ou 7 de fundo. O piso

96

www.colecaomossoroense.org.br
é revestido de blocos de pedras de formas a tamanhos diferentes. Nas
anfratuosidades e grotões que se abrem nos ângulos internos onde nunca
penetra a luz do sol, observa-se o movimento, o chocalhar dos maracás
das cascavéis que ali se agitam, despertadas pela claridade dos flashes das
lanternas.
O guia, homem cauteloso, fez com que todos se afastarem daqueles pontos onde a morte está de tocalha, dizendo:
- Ai se encontra cobras que devem ter bem cem anos de vida.
E só em pensar nos monstros asquerosos que ali se acoitam, pode se ter
idéia do perigo que o Brilhante enfrentava meio aquela natureza infestada pela sombra horrores e da morte.
O grupo era constituído do inspetor Manoel Leonardo Nogueira, do
MEC, professor José Maria Mousinho, diretor do centro e Formação de
Professores de Natal, do autor deste registro, do comerciante Celso Dutra, de Patu, do fazendeiro Jorge Pereira de Castro, conhecido como o
“baiano”, proprietário das terras onde se encravam as terras da Serra do
Cajueiro, seus filhos, os meninos Ademar Avelino Sobrinho (de sete
anos) e Jorio Pereira de Castro, o seu empregado no sítio, Francisco
Rafael, que serviu de guia e abriu a picada para o acesso a gruta.
O percurso foi coberto em três horas, das 15 às 18 horas do dia 19 de
janeiro de 1969.
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ACTA DIURNA
Luís Câmara Cascudo

Jesuíno Brilhante I (*)
Já mataram Jesuíno,
Acabou-se o valentão!
Morreu no campo da honra
Sem se entregar à prisão...
Na história dos cangaceiros, heróis-e-bandidos, como chamou Gustavo Barroso, Jesuíno Brilhante é o primeiro na memória
do Oeste norte-riograndense. Deixou funda lembrança de valentia,
destermo e fidalguia. Era o out-law gentilmente, imperioso, arrebatado, incapaz de um insulto por vaidade ou de uma agressão inútil.
Tem a popularidade inestinguível de um Robin Hood, o selvagem
Rei de Sherwood, ou de um Stenka Razin, soberano dos barqueiros do Volga. Sua figura é haloada pela admiração coletiva. Contam suas façanhas, predicados, gestos, caridades, num orgulho em
que há participação psicológica de solidariedade instintiva. Jesuíno
foi o vingador das moças ultrajadas, dos anciãos humilhados e das
crianças indefesas. Era irresistível. Estava em toda parte. Seu nome
espavoria o inimigo. Ninguém o viu morrer. Viveu perigosamente,
arrogando-se a invulnerabilidade dos predestinados.
O cavalo de Jesuíno Brilhante era “Exalação” ou “Peixe
Branco”, segundo outros. Adivinhava as emboscadas e livrava o
amo, saltando, caindo, reerguendo-se como se tivesse cursando
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uma escola de luta aberta. O clavinote de Jesuíno nunca errou um
tiro. O punhal varava patação de prata sem virar a ponta. Jesuíno
jamais praticou uma crueldade. Nunca se alugou às vinditas alheias.
As lembranças evocam sua vida como de um guerrilheiro nacional,
credor de homenagens. De Patu , Pau dos Ferros, Assú, Mossoró,
Caraúbas escreviam-me sugerindo que estudasse o grande valente
sertanejo. Um fã das várzeas do Assú informava: – Estude-o com
simpatia. Jesuíno é uma glória do sertão...
O versinho, vivo nas cantigas sertanejas, diz bem essa tradição ininterrupta de afetuosidade. A desonra seria a perda das armas
ou a rendição. Jesuíno morreu armado e não fora preso. Morrera
combatendo. Morte de homem-macho, resmungando as velhas
bocas, incapazes de perdoar a covardia.
Meu Pai, que combateu o negro assassino e bestial Rio Preto,
dizia-me que esse lutava cantando. Só uma cantiga que era assim:
Rio Preto foi quem disse,
E como disse não nega;
Leva bala e leva chumbo,
Morre solto e não entrega...
Reparem a frase: – Morrer solto. O essencial não é viver. É
viver armado e mandando. Quando a hora chegar para morrer,
morre-se solto, com a liberdade do embate. Morrer, matando. Mas
o sinistro preto rendeu-se e morreu preso. Jesuíno Brilhante cumpriu o destino espetacular da herança guerreira:
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Morreu no campo da honra:
Sem se entregar a prisão!...
Toda minha família materna o conheceu de perto. Minha
mãe brincou com suas filha. Para comparar-se Jesuíno com o abjeto de Lampião e distância é incalculável. Quando Hugulino de
Oliveira, em Caraúbas, conversou dona Maria Umbelina de Almeida Castro, com 80 anos, ouvia-se dizer, convicta: Jesuíno foi um
homem, homem de caráter e de vergonha, homem de palavra. No
tempo de Jesuíno honra de moça e de mulher pobre tinha defesa...
Esse é o vestígio deixado por um cangaceiro, morto há sessenta e três anos...
Jesuíno Alves de Melo Calado nasceu no sítio Tuiuiú, sete
quilômetros da cidade do Patu, no Rio Grande do Norte, em 1844.
O Pai, João Alves de Melo Calado, era pacato e tranqüilo os filhos.
Jesuíno, até os 25 anos salientava-se por ser caçador feliz, comboeiro incansável e vaqueiro magnífico. Baixo, robusto, claro, espadaúdo, era arruivado, olhos azuis, meio fanhoso e tato, assim m’e
descrevia o padre Antônio Brilhante na noite de 14 de maio de
1940. Ewerton Dantas Cortez ouviu em Mossoró ao sr. Romão
Filgueira e Hugolino de Oliveira fez um verdadeiro inquérito em
Caraúbas-Patú-Augusto Severo. Li o romance “Os Brilhantes”, de
Rodolfo Teófilo, muito contraditado pela família, o capítulo que
lhes dedica Gustavo Barroso no seu “Heróis e Bandidos”, relatórios de presidentes da Província e, com as reminiscências de casa,
evocarei o cavalheiro andante, criminoso que fez mais amigos que
desafetos e é recordado como um benfeitor público.
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Um tio materno de Jesuíno é o famoso cangaceiro José Brilhante, cheio de bravuras nas Províncias do Ceará e do Rio Grande
do Norte. Desse tio herdaria Jesuíno, quando se fez bandoleiro, o
sobrenome que o popularizou. Jesuíno Alves de Melo Calado passou a se Jesuíno Brilhante...

____________________

(*) De “A República “, de 31 de maio de 1942 – Natal, RN.
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ACTA DIURNA
Luís Câmara Cascudo

Jesuíno Brilhante II (*)
Os crimes começam facilmente. Furtaram durante a noite
uma cabra que estava amarrada no terreiro do Tuiuiú. Jesuíno,
rastejador maravilhoso, saiu no rastro e deixou-o à porta dos negros Limões, oito ou nove pretos muito desabusados, brigões e
unidos como capuxús. Na manhã seguinte a polícia varejou a casa
de Honorato Limão e Jesuíno, com um faro incrível, descobriu a
cabra dentro de uma panela. A desavença entre os Calados e os
Limões se iniciara. Os Limões eram do Camucá e os Calados do
Tuiuiú, casas a uma légua da rua do Patu. Numa noite de Natal os
Limões agrediram Lucas e feriram-no. Jesuíno matou Honorato no
outro dia, 25 de dezembro de 1871, à punhal, numa bodega do
Patu. Os Limões assaltam a fazenda Cajueiro onde os Calados
estavam, despedindo-se pois o pai lhes ordenara que deixassem
Patu, e matam José Ferreira Calado, primo e amigo. A guerra pegara. Daí em diante é uma sucessão de tiroteios e punhaladas, ataques inopinados, defesas miraculosas, heroísmos desesperados
tendo por testemunha as pedras das serras as sombras das oiticicas.
Os Limões são protegidos pelos políticos de Brejo do Cruz e
de Catolé do Rocha, na Paraíba. Enviam homens para reforça a
vingança. A caçada humana se multiplica na ferocidade do ambiente livre onde a razão pertence a quem derruba o adversário.
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Em 1872, Jesuíno matou Francisco Limão no próprio Camucá,
numa expedição doida que deu certo. Os inimigos envolviam toda a
família dos Alves Calados como cúmplices. Prisões arbitrárias, vida
selvagem e errante, ausência de justiça, impossibilidade da punição,
armavam os braços para o direito pessoal da desafronta.
Nesse meio há seca. Escoltas de soldados, guiados pelos Limões
procuram os Alves. Incêndios, depredações, violências sob a égide da
lei, bem longe da verificação. Jesuíno Brilhante, com Benício, João Delgado, Antônio Duó, José Antônio, a quem chamavam “Padre”, Lucas,
João Alves, Manoel Pajeú, Manuel de Ló, Antônio Simplicio, Manuel
Piri e o escravo José, viajam sem cessar.
Nessa perseguição, velhos, mulheres e crianças são respeitados. Não podiam trabalhar nem confiam na justiça. Escrevem,
pedem. Recebem e distribuem.
Nunca exigiu dinheiro. Não entendia o funcionamento dos
víveres que o Governo mandava para as regiões queimadas pela
seca. Tomava os comboios e dava tudo aos flagelados. Piorava a
situação, mas pensava fazer um bem. Ia às vilas obrigar os rapazes
ricos ao casamento com as moças pobres que tinham seduzido.
Dizia-se “padrinho”. Tome conta direitinho da minha afilhada,
recomendava. O marido ficava um anjo do céu...
Uma vez, em 1877, prenderam Lucas, inocente completo, e o
levaram para a Cadeia de Pombal. Jesuíno, com seis companheiros,
voou em auxílio do irmão e soltou-o espatifando as portas da cadeia a machada.
Um ano antes, 1876, com dez homens, foi a cidade da Imperatriz (Martins) buscar uma moça na casa de Porfírio Leite Pinho.
Era o cúmulo do atrevimento. O destacamento policial, comanda103
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do pelo Alferes João Ferreira de Oliveira, ajudado por paisanos e
autoridades, inclusive o juiz de Direito Dr. José Alexandre de Amorim Garcia, cercou Jesuíno num casarão e as descargas começaram dentro da noite. De súbito, Jesuíno e os seus homens cantavam, sem para, batendo o compasso nas latas que encontravam:
– Corujinha que vida é a tua?
Bebendo cachaça, caindo na rua?
E o coro respondia:
Isto é bom, Corujinha!
Isto é bom!...
E iam arrombando as paredes duma para outra casa. Pela
madrugada, depois de uma descarga, desapareceu...
Jesuíno ia sempre a Mossoró, tomando precaução, hospedando-se em casas de amigos. Ninguém, exceto a própria Justiça o
considerava criminoso. Em meados de 1879, com Manuel de Ló e
seu cunhado Lúcio, foi a Mossoró adquirir viveres. Jesuíno passou
pela porta do Juiz de Direito, Dr. Manuel Hemetério Raposo de
Melo. O Magistrado ficou furioso com a insolência do cangaceiro
e, de chambre como estava, saiu às carreiras para o quartel do destacamento, mandando armar os soldados. Travou-se um tiroteio
nas margens do rio. Jesuíno atirava sempre para o ar porque a metade da população de Mossoró acorrera ao local, para assistir ao
espetáculo como se tratasse de distração inofensiva.

104

www.colecaomossoroense.org.br
Lúcio ficou ferido e Jesuíno deixou-o em S. Antônio, onde o
farmacêutico Manuel Duarte Vieira, de Mossoró, ia quotidianamente pensá-lo.
A memória popular reaviva os embates tremendos de Jesuíno e dos Limões, cercando estes a célebre “Casa de Pedra”, inexpugnável reduto que fora de José Brilhante, na fazenda “Cajueiro”,
arredores do Patú.
Em fins de 1879, no sítio S. Antônio, município de Brejo do
Cruz, na Paraíba, águas do Riacho de Porcos, Jesuíno com seis
fiéis, caiu numa emboscada e foi ferido de morte. Carregaram-no
agonizante. A tropa não o perseguiu. Enterraram-no no lugar Palha, no meio do mato.
Anos depois, um seu amigo, o médico Francisco Pinheiro de
Almeida Castro, exumou o esqueleto, levando a caveira para Mossoró. Esteve o crânio na Escola Normal longamente. Por ordem
do Dr. Castro, o Dr. Rafael Fernandes Gurjão entregou-o ao Dr.
Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. Está, possivelmente, perdido
para os efeitos da identificação. Caveira não tem letreiro.
As aventuras do guerrilheiro são infindáveis. Cada canto evoca a gesta local. Resta o nome, embriagando e seduzindo os
fortes.
Já mataram Jesuíno!
Acabou-se o valentão...
Morreu no campo da honra
Sem se entregar à prisão! ...

_______________
(*) De “A República” de 7 de junho de 1942. Natal, RN.
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ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
Estas duas CARTAS DUIRNAS, aqui registrada com transcrição
integral, constituem o mais completo dos estudos, que se têm publicado,
até hoje, a respeito da pessoa discutida e complexa do cangaceiro sentimental.
Mestre Câmara Cascudo escreveu-as 25 anos antes de publicar o
seu livro ”Flor dos Romances Trágicos”, aparecido em 1966.
Nesse curioso documentário, reexamina e estuda, à luz de fatos
novos e documentos que divulga pela Primeira vez, a personalidade controvertida do herói-bandido norte-riograndense, desaparecendo em 1879.
Esse Jesuíno Brilhante, homem forte, possuidor de extraordinária capacidade de imprevistas reações, sacudiu a tranqüilidade dos sertões da
zona oeste, com o fragor dos combates e das lutas que travou contra as
escoltas lançadas em sua caça, que ele desbaratava, ferozmente, diante de
uma sucessão de tiroteios e punhaladas, ataques inopinados, defesas
miraculosas, heroísmo desesperados, como dá conta o próprio autor.
A distância aparenta do tempo, aberta entre um e outro trabalho,
não diminui o conteúdo dos dois. Pois eles se integram totalmente, de tal
modo que um nome ou uma data, porventura, deslocada ou mudada, por
erro tipográfico ou cochilo da revisão, já está devidamente fixado, de
modo indiscutível no primeiro trabalho fonte. Lá se encontra, também,
como uma sombra a perpassar os anos, a figura desse homem marcado
pelo espírito da combatividade e das lutas sangrentas que teve de sustentar durante quase dois lustros para sobreviver ao “destino espetacular de
herança guerreira”, em que nasceu, viveu e:
- Morreu no campo da honra
Sem se entregar a prisão...
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Estou com isso, a informa seguramente que, se trata do melhor
trabalho escrito sobre Jesuíno Brilhante – Jesuíno Alves de Melo Calado
– seguindo a tradição dos nomes de família.
Na verdade, nestas duas “Actas Diurnas” estão fixados, não só, os
traços fundamentais da vida do caudilho, que pervagava os sertões, fazendas e vilas, e até cidades importantes, como Mossoró, mas também
aqueles outros elementos indispensáveis à compreensão do combatente
em pouso certo, cujos dias todos transcorreram no terrível ofício de
matar para sobreviver.
Assim como viveu no campo da luta, de armas na mão, sem se entregar ao vencedor, só eventualmente, vencedor.
Dou, aqui, alguns destaques e tópicos principais do trabalho do
escritor Luís Câmara Cascudo, contando passagens da existência do lutador, que “só o nome apavorava o inimigo”.
***
Este registro marca as dimensões da vida tumultuada de Jesuíno
Brilhante.
Outros terão de falar, de escrever sobre o seu drama. Todos sertões, no entanto, de voltar no tempo, ao que ficou dito nas “Actas Diurnas”, de Câmara Cascudo, se tentaram reviver, com exatidão, a grande
época do século XIX, em que viveu o maior e mais heróico dos cangaceiros nordestinos, que foi o Brilhante.
Obs.: O ataque à Pombal foi em 1874.

107

www.colecaomossoroense.org.br

JESUÍNO BRILHANTE
Rio Grande do Norte (*)

JESUÍNO BRILHANTE nasceu em março de 1844 (1) no
sítio Tuiuiú, sete quilômetros da então povoação do Patu (Vila em
1890, cidade em 1936), no Rio Grande do Norte, e morreu no
Riacho dos Porcos, município do Brejo do Cruz, Paraíba, em dezembro de 1879, no lugar denominado Santo Antônio. (2)
JESUÍNO ALVES DE MELO E CALADO foi o cangaceiro-gantilhomem, o boiadeiro româmtico, espécie matuto de Robin
Hood, adorado pela população pobre, defensor dos fracos, dos
velhos oprimidos, das moças ultrajadas, das crianças agredidas.
Sua fama ainda resiste, indelével, num clima de simpatia irresistível. Certas injustiças acontecem por que Jesuíno não existia
mais. (3)
Uma justificação do prestigio natural de Jesuíno Brilhante
para os sertanejos seria o horror ao ladrão. (4) Não roubava e o
seu bando era rigorosamente vigiado para respeitar o décimo
Mandamento. Recebia o que lhe davam e às vezes pedia. (5)
Era auxiliado pela multidão dos admiradores, nada lhe faltando e mesmo possuía recurso de lavoura e gado. (6)
Baixo, espadaúdo, ruivo, de olhos azuis (7), meio fanhoso,
ficava tardamudo quando zangado. Homem claro, (8), desempenado, cavaleiro maravilhoso, atirador incomparável de pistola e clavinote, jogava bem a faca e sua força física garantia-lhe sucesso na
hora do “corpo-a-corpo”. Saltava como um gato maracajá, pulando do cavalo à porta das casas, cercas, sem esforço aparente. Era
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ainda bom nadador, vaqueiro afamado, derrubador e laçador de
gado. Sua pontaria infalível causava assombro, especialmente por
que Jesuíno, ambidestro, atirava com qualquer mão.
Agricultor e criador pacífico, casara com Dona Maria e tinha
cinco filhos: Filomena, que se casou com o alferes Antônio José,
de Pombal, Alexandrina, falecida solteira. Maria, casada com José
Leite, de Água Branca (João Dias, no município de Martins), Joana
casada com Antônio José Filho e João, que morreu ainda menino.
(9) Tinha uma irmã, Vicência, casada com Joaquim Alves de Santana, e três irmãos, Joaquim assassinado pelos Limões, Lucas, que
ele foi arrancar a Cadeia de Pombal e João Alves (10), falecido no
Patu, a primeiro de janeiro de 1931 (sic). (11)
O pai, João Alves de Melo Calado (12), casara-se com Alexandrina Brilhante de Alencar, irmã do famoso cangaceiro José
Brilhante (1824-1873), de apelido “CABÉ”, falecido em maio de
1877 (1), enviuvando contraiu segundas núpcias com Dona Ana,
que do primeiro marido, Manuel Monteiro, tivera Dona Maria com
quem casou Jesuíno Brilhante.
José Brilhante casara com Dona Gertrudes Franklina de Azevedo (14), também da Família Feitosa, do Ceará. Um filho deste
casal, Firmino Brilhante de Alencar (falecido no Açu, a 9 de novembro de 1906), casado com Benvinda Alves Feitosa, é o pai do
Padre Antônio Brilhante de Alencar (1873-1942), meu informante.
Meu avô materno. Manuel Fernandes Pimenta, senhor da Fazenda
Logradouro, no Município de Campo Grande, hoje, Augusto Severo, foi amigo pessoal de Jesuíno Brilhante. (15) Minha mãe, menina, brincou muitas vezes, com as filhas pequenas do valente.
Toda a minha família materna guardou reminiscências do cangacei109
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ro fidalgo da “Casa de Pedra”. Jesuíno levava a família, mulher e
filhos para as fazendas dos amigos sempre que a perseguição recrudescia.
A 25 de dezembro de 1871, Jesuíno fez a primeira morte.
Matou a punhal o negro Honorato Limão, na Rua do Patu (16). A
história era simples. Desapareceu uma cabra amarrada no pátio da
casa do Tuiuiú e Jesuíno rastejando descobriu o animal morto dentro de uma panela na casa dos Limões, família temida pelo número
e agressividade dos seus membros. Os Limões juraram vingar-se e
agrediram Lucas, irmão de Jesuíno, que fora visitar a namorada no
Patu.
Jesuíno galopou até a rua, ouviu Honorato deblaterar, gabando-se da surra que dera no “amarelo de Tuiuiú”, convidando o
povo a “bebera saúde do defunto”. Jesuíno apunhalou-o, ajudado
pelo primo Manuel Monteiro.
Os Limões da Camucá e os Calados de Tuiuiú ficaram em
guerra. (17)
Estes atacam Camucá. Os Limões respondem matando José Ferreira Calado na fazenda Cajueiro, que fora de José Brilhante.
Os brilhantes vão morar na Boa Vista, já com alguns capangas, inclusive Manuel Pajeú, que fora do bando do tio Brilhante. (18)
Depois de várias escaramuças, voltaram para Tuiuiú, sempre perseguidos pela polícia a mando do coronel Valentim Lobato,
protetor dos Limões, ladrões de cabra. José Limão (chamado Preto
Limão, nome de um famoso cantador de viola), foi feito soldado
da polícia com a destinação de prender os Brilhantes na pessoa de
Jesuíno. Atacaram Tuiuiú, matando Lúcio Monteiro, cunhado de
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Jesuíno, maltratando a mulher deste e conduzindo preso o velho
José (deve ser João) Alves e seu filho Lucas para a cadeia de Pombal. Saquearam a casa e se foram gritando de alegria. (19)
Jesuíno escondeu a família com mantimentos e munições
na “Casa de Pedra”, no alto da Serra do Patu, esconderijo inexpugnável que José Brilhante descobriu e fazia parte da fazenda
Cajueiro. Reuniu o seu bando, Manuel Pajeú, José Antônio, que ele
apelidara de “Padre”, Benício, Antônio Duó, Manuel de Ló. Enfrentou a força policial que estava no Gravatá de Cima, ajudada
pelos Agapitos, dispersou-os, tomou-lhes armas. Era então Jesuíno
Brilhante. Jesuíno Alves de Melo Calado, lavrador, criador, comboieiro para Mossoró,desapareceu para sempre. (20)
Juntou-se-lhe um amigo fiel, João Delgado, valente, devotado de Jesuíno. Nunca mais se separaram. (20-a)
Em 30 de agosto de 1876, com 9 homens, apareceu na cidade de Imperatriz (Martins, depois) para ir buscar uma moça depositada na casa de Porfírio Leite Pinto (21) e matar um dos Limões
que estava na cadeia Pública. O Delegado João Ferreira de Oliveira
com 15 soldados enfrentou Jesuíno e o tiroteio durou mais de uma
hora nas ruas. Jesuíno entrou para uma casa com seus camaradas e
sustentou as descargas, cantando sua canção favorita, a “Corujinha”.(22)
E atiraram sem cessar, cantando e batendo compassos nas latas que encontravam. Iam entretanto, arrombando as paredes de
taipa de uma casa para outra, (23), deixando alguns homens distraindo o cerco dos soldados e paisanos. De súbito, no fim da rua,
pularam para fora, numa descarga fulminante, que fez recuar os
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atacantes e fugiram sem ser seguidos. No pé da serra retomaram os
cavalos e voaram para o Patu. (24)
Desta façanha, o documentário popular é o A. B. C. de Jesuíno Brilhante, que Rodrigues de Carvalho registrou no “Cancioneiro do Norte”, Paraíba, 1928, e que diante transcrevo. (25)
O Presidente da Província do Rio Grande do Norte, Dr. Antônio dos Passos Miranda (26), na sua FALA de 17 de outubro de
1876, á Assembléia Legislativa, historiou o sucesso. Serve para ser
confrontado com o A. B. C. encomiástico em que Jesuíno é louvado como um herói vencedor.
“Na cidade de Imperatriz (27) deu-se ultimamente, um fato
que, apesar de grave pelas circunstâncias de que foi revestido, não
se pode, entretanto, dizer que alterou a ordem pública.”
O célebre criminoso Jesuíno Alves, acompanhado de 10 ou
12 (28) sequazes, apareceu naquela cidade com o fim de conduzir
uma moça depositada em casa de Porfírio Leite Pinto e assassinar
um preso, que se havia apresentado para responder ao júri.
O comandante do destacamento, alferes Honoráto do Exército, João Ferreira de Oliveira, reuniu a força de que dispunha,
composta de 15 praças, se dirigiu ao lugar onde se achavam os
criminosos para os prender; foi recebido com uma descarga, que
logo após fora da luta um saldado, fazendo-se imediatamente cerco
na casa, acudiram muitos cidadãos, que se prestaram a auxiliar a
Força Pública.
Depois de cercados começaram os criminosos a fazer fogo
sobre a força e mais cidadãos que a auxiliavam, resultando ficarem
feridos além do soldado já mencionado, o Suplente de Juiz Municipal do termo, Cosme Justiniano de Sousa Lemos, o alferes co112
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mandante da força e o cidadão Joaquim Xavier de Queiroz, e sendo alguns ferimentos considerados graves.
Durou o cerco até às 4 horas da madrugada e nessa ocasião
os criminosos, tendo feito um arrombamento para a casa vizinha
(29) surpreenderam as sentinelas e descarregando sobre elas as
armas, conseguiram evadir-se, sem que pudessem ser perseguidos
com vantagem por causa da escuridão da noite.
Custa crer que tanta audácia da parte de um criminoso, tantas vezes perseguido pela Força Pública, por crimes que enchem de
terror a população do sertão, não só desta província como das do
Ceará e da Paraíba. Mas, o fato que acabo de narrar vem ainda
afirmar a celebridade triste de tão cruel facínora (30) que por mais
uma vez tem caído nas mãos da força e conseguido entretanto
escapar-se por meios ardilosos.
Depois da fuga dos criminosos, a população da cidade da
Imperatriz ficou tomada de susto porque corriam boatos de que
Jesuíno voltaria acompanhado do maior séquito, com o fim de
assassinar as autoridades da Comarca.
O Juiz de Direito, Dr. José Alexandre de Amorim Garcia
(31) que durante os acontecimentos que acabo de narrar, portou-se
como magistrado verdadeiramente digno, tratou de dispor as coisas para a resistência a sem demora requisitou a força existente em
Pau dos Ferros que não se fez esperar. Ao distinto magistrado
acompanharam os cidadãos mais prestantes da localidade, que generosamente se ofereceram para auxiliá-lo no nobre empenho de
manter a ordem e a tranqüilidade pública. Creio que atualmente já
não há mais receio da volta de Jesuíno e que a população acha-se
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tranqüilizada em vistas das providências que tomei de acordo com
o Juiz de Direito e o distinto Chefe de polícia desta Província
Na Imperatriz há hoje 34 praças e 2 oficiais (32) e acredito
que Jesuíno não se animará a voltar, porque se realizar tão arrojado
intento não escapará a ação da justiça da qual tem sempre zombado. (33)
Devo aqui consignar um voto de louvor ao cidadão Cosme
Damião Barbosa Tinoco, Juiz Municipal, Dr. Francisco Bezerra
Cavalcanti de Albuquerque, 1.º suplente de Juiz Municipal, Cosme
Justino de Souza Lemos, delegado Antônio Francisco de Queiroz,
capitão João da Silva Lisboa, professor Teófilo Orozimbo da Cunha Souto Maior e mais outros cidadãos que muito se esforçaram
para que a ordem pública não sofresse séria alteração.
A polícia emprega todas as diligências para prender os criminosos.
***
O bando agora era grande: Jesuíno, João Delgado, Benício,
Antônio Duó, José Antônio, vulgo “Padre”, seus dois irmãos Lucas e João Alves, Manuel Pajeú, Manuel de Ló, Antônio Simplício,
Manuel Peri e o escravo José, rastejador inimitável. (34)
Levou apenas 6 horas e atacou a cidade de Pombal. Tiroteio
nas ruas matando duas pessoas. A força pública desapareceu. Jesuíno apoderou-se da cadeia, soltou o pai e o irmão e todos os presos. (35)
Voltou triunfalmente para a casa. (36)
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Durante este ano de 1877, várias foram as façanhas além da
tomada de Pombal. (37) Foi a Ribeira do Rio do Peixe e matou o
fazendeiro Manuel Martins, que o denunciara e chamara a polícia. O
pai, preso novamente, foi para a cadeia de Martins, então Imperatriz,
e absolvido por ausência de provas. Jesuíno não voltou a Imperatriz
para não complicar o processo paterno. Mas, assaltava os comboios
de viveres e distribuía o saque com os famintos. As esmolas popularizavam-no e também os episódios cavalheirescos. (38)
Numa tarde, indo beber água numa fazendola, atendeu-o a
dona da casa, chorosa e aflita porque o negro Curió, valentão local,
avisara-a que vinha dormir com ela naquela noite. (39) O marido
estava viajando. Jesuíno mandou o bando acampar longe de casa.
Ficou sozinho. Deixou a porta de fora encostada. Foi para a camarinha esperar o amoroso atrevido. Lá para as horas mortas da noite, o negro Curió apareceu, impaciente empurrou a porta de fora,
passou e fechou-a. Meteu a mão na porta do quarto e entrou. Saiu
daí a uma meia hora, ensangüentado e arrastado pelos pés como
um porco, para ser sepultado a beira da estrada. Na madrugada, o
bando voltou e lavou o sangue da luta que endoava a camarinha.
De manhã chegou a dona da casa. Fez café para todos. Na despedida, Jesuíno disse sereno: “Sossegue dona, sossegue. Curió foi
viajar e não volta mai...”
Seu cavalo “Exalação” segundo uns, e “Peixe Branco”, segundo outros, farejava emboscadas, recuando e avisando o dono.
Nas lutas espalhava uma chuva de patadas e coices. Corria como o
vento e melhor saltava. Montando-o, Jesuíno pulava cercas de pedra facilmente. O cavalo morreu poucos dias depois do dono ha115
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ver falecido. (40) O “leviano”, de Dioguinho, em São Paulo, era
dessa família.
Visitava vilas e cidades, disfarçado, hospedando-se nas casas
amigas, comprando viveres e munições. Era tratado carinhosamente. Não por medo, mas por admiração pela sua vida perigosa e
cheia de bravuras. (41)
Ia ás vilas e fazendas obrigar o rapaz a casar com a moça pobre
de que abusara da inocência, como se dizia. Dizia-se “Padrinho” da
moça. O rapaz casava e ouvia o conselho: “Tome conta direitinho da
minha afilhada”. O marido ficava um anjo do céu... (42)
Quando a meu pedido Hugolino de Oliveira, de Caraúbas,
(43) ouviu dona Maria Umbelina de Almeida Castro da família
ilustre e maior de 80 anos (em 1942), a senhora declarou, entusiasmada: “Jesuíno foi um homem de caráter e de vergonha, de palavra. No tempo de Jesuíno honra de moça e de mulher pobre
tinha defesa...
Jesuíno ia sempre a Mossoró, (44) tomando precauções e
hospedando-se em casas amigas. Ninguém, exceto a própria justiça, o considerava criminoso. Em meados de 1879, com Manuel de
Ló e seu cunhado Lúcio, foi a Mossoró comprar viveres. Passou
pela porta do Juiz de Direito, Dr. Manuel Hemetério Rapôso de
Melo. (45) O magistrado ficou furioso com a insolência do cangaceiro e, de chambre, como estava, saiu às carreiras para o quartel
do destacamento, mandou armar a soldalesca. Travou-se tiroteio à
margem do rio. (46) Jesuíno atirava sempre para o ar porque a
metade da população de Mossoró correra ao local para assistir ao
espetáculo, como se tratasse de um divertimento festivo.
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Lúcio ficou ferido e Jesuíno deixou-o em Porto de Santo Antônio, onde o farmacêutico Manuel Duarte Vieira ia cotidianamente pensá-lo. (47)
Ainda em 1877, a polícia e os Limões cercaram a “Casa de
Pedra” e não a puderam tomar. Jesuíno resistiu e os soldados voltaram para a povoação do Patu.
Incontáveis foram as batalhas, reais ou inventadas pela imaginação popular, em que Jesuíno se viu envolvido e escapou, matando e não sendo ferido. Um seu recado fazia um destacamento
policial retirar-se. A fama multiplicava os seus recursos e era tido
como figura de lendas com poderes sobrenaturais. (48)
Bateu-se com a família Suassuna que sacudiu no seu rasto
bandos e bandos armados inúteis.
Era simples e bom mas severo e inexorável nas ordens. Matou o escravo José porque este quis violentar uma mulher. (49)
Antônio Simplício deixou-o e diziam que fora morto por ele. Manuel de Ló sucumbia numa refrega.
Finalmente, em dezembro de 1879, ia na Província da Paraíba, águas de Riacho dos Porcos, no município de Brejo do Cruz
com os companheiros Benício, Antônio Duó, José Antônio – “Padre”, Manuel Pajeú e os dois Irmãos e João Alves.
Surpreendeu-o a polícia paraibana guiada pelo cabo Preto
Limão (José), um dos inimigos tradicionais. Logo nas primeiras
descargas, Jesuíno foi ferido no braço e uma bala atravessou-lhe o
peito. Os companheiros atiravam e carregavam com tanta rapidez
que a polícia julgou o bando muitos mais numeroso e recuou, entrincheirando-se, esperando reforço.
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Jesuíno agonizante foi carregado “pelos últimos fiéis”. (50)
Morreu no caminho do lugar “Palha”, onde ficou sepultado.
Os companheiros dispensaram-se...
A viúva casou com João Delgado, lavando este vida de plantador na Paraíba. Os irmãos voltaram para o Patu.
Em 1883, o Dr. Francisco Pinheiro de Almeida Castro, de
Mossoró, amigo de Jesuíno, veio visitar a sepultura deste e levou a
caveira do cangaceiro. Durante anos e anos, esteve o crânio em
casa do Dr. Castro. Em 1922, falecendo este, passou a caveira para
o Grupo Escolar 30 se Setembro, e depois, em 1924, para a Escola
Normal. O Dr. Rafael Fernandes Gurjão, Deputado Federal, levou
a caveira de Jesuíno Brilhante e fez presente ao Dr. Juliano Moreira. Não sei do paradeiro, perdida ou guardada na coleção do sábio
alienista, no Rio de Janeiro. (51)
Não é possível reunir todas as aventuras de Jesuíno, porque
no sertão há sempre quem indique novos episódios possíveis e
impossíveis com solene indicação cronológica.
Rodolfo Teófilo escreveu um romance. “Os Brilhantes”, muito
contraditado pela família de Jesuíno e de José Brilhante. Há um bom
resumo do Dr. Gustavo Barroso “Heróis e Bandidos” (Rio de Janeiro, 1917), Rodrigues de Carvalho divulgou o A B C de Jesuíno Brilhante (Cancioneiro do Norte) Paraíba, 1928. E publiquei dois artigos,
“República de Natal”, 31 de maio e 7 de junho de 1942, registrando
informações da família, descendentes e colaterais.
Minha mãe afirma que além do A B C, havia uma longa série
de quadras inédita, depois da morte do valente em que eram popularmente cantadas no sertão do Oeste do Rio Grande do Norte.
Minha mãe recordava apenas uma quadra.
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_______________________
(*) Luís da Câmara Cascudo. “Flor dos Romances Trágicos”, págs. 111 a
123. – Editora do Autor – Rio, GB. – 1966.
ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
1) O Casamento de seu pai, João Alves de Melo Calado, com Alexandrina Brilhante de Alencar, irmã de José Brilhante (*), se verificou a 24 de
novembro de 1841, tendo Jesuíno nascido três anos depois do matrimônio. A certidão anexa dá confirmação da data. Apenas levanta uma dúvida em relação a nome.
Câmara Cascuda escreve em “Flor dos Romances Trágicos”: o pai João
Alves de Melo Calado casara-se com Alexandrina Brilhante de Alencar,
irmã do famoso cangaceiro José Brilhante (1824-1873).
A divergência surgiu em face de uma outra certidão apresentada pelo
professor Manuel Jácome de Lima, do Instituto Histórico e Geográfico
do Rio Grande do Norte, onde se ler:
“Registro de Casamento de João Alves de Melo e Alexandrina Maria do
Amor Divino.” O documentocitado está anexado.
2) Neste ponto, a afirmação tem sentido categórico. Através do registro
o escritor norte-riograndense pôs termo à velha e discutida pendência a
respeito do lugar onde teria morrido Jesuíno Brilhante. Assim, com a
indicação desse local, desfez a dúvida de outros escritores e cronistas,
que apontavam Rua da Palha. Paraú ou Santo Antônio, ora nas imediações de Caraúbas ou Campo Grande, como ponto daquele desfecho.
3) E ainda neste grande trabalho. Câmara Cascudo define um rumo, abre
capítulo a um sentido humano do caudilho da “Casa de Pedra” e que,
embora corrente na tradição oral, não contava ainda, no campo literário,
com o julgamento de um escritor do padrão intelectual de Luís da Câmara Cascudo.
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Com esse novo depoimento, o Brilhante afirma uma configuração de
cangaceiro romântico, que ninguém, até então, lhe tinha emprestado com
essas características humanas. Ademais, entre outros temas examinados
no livro, informa o autor que, Jesuíno era “auxiliado pela multidão dos
seus admiradores. Veja-se que o escritor emprega sem restrições a forma
“multidão”, o que evidencia a razão do mito criado em torno do seu
nome. Daí, a sua fama, acentua o etnógrafo que “resiste indelével, num
clima de simpatia irresistível”.
4) Todo o mundo sabia que Jesuíno Brilhante não matava para roubar.
Ele mesmo repetia, nos momentos de explosões: “Eu não sou ladrão”.
Sua vida atirada no crime foi sempre orientada por essa forma. O fato de
se tornar criminoso tem outra origem, e o ódio nascido entre os dois
grupos teve por motivo um roubo de animal praticado pelos Limões,
seus inimigos.
A rixa entre os dois grupos nasceu disso.
5) “Recebia os que lhe davam e, às vêzes, pedia”, refere Câmara Cascudo. E em tempo anterior, já escreveu Gustavo Barroso, em seus “Heróis
e Bandidos”: “Parou na fazenda de Manuel Pimenta (o nome inteiro do
fazendeiro citado por Câmara Cascudo é Manuel Fernandes Pimenta) e
pediu-lhe dinheiro, um cavalo e uma vaca. O velho recusou dizendo que,
se ele quisesse tomar, tomasse, mas com as suas mãos não dava.”
O Brilhante montou e respondeu com orgulho “que não era ladrão”.
6) O inquérito de Martins assevera que Jesuíno Alves (nunca fala em
Jesuíno Brilhante) “não tinha profissão nem residência fixa”. E contra
isso, o autor do livro citado se insurge, e com a sua autoridade como se
desse fé num documento do tabelionato, afirma: “e o mesmo possuía
recursos de lavoura e gado”.
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Então, é o caso de perguntar-se: quem tinha bens imóveis e semoventes,
quem tinha propriedade e moradia, era casado e mantinha a mulher e
filhos, não tinha profissão, não tinha residência?
E mais ainda: se “era vaqueiro afamado, derrubador e laçador de gado”,
e se “possuía recursos de lavoura e gado”, como não tinha profissão?
Examinado hoje, o velho processo de Imperatriz, quase um século decorrido, também é de ver que o mesmo foi forjado com “a necessidade
da paixão”, pois além da precisão dos fatos registrados, alguns absolutamente exatos, em certos pontos, descobre-se o “excesso do zêlo público
e até omissões da verdade, que são imperdoáveis numa análise de fatos
que vão ser submetidos ao julgamento da história.”
7) “Ruivo, de olhos azuis” são cores do retrato pintado por Câmara Cascudo. E curiosamente é o mesmo sinal “dos olhos azuis” que se fixa para
o resto da vida, na impressão da menina-moça de Mossoró que o teria
visto, em casa dos seus parentes, onde ficava hospedado, quando ia à
grande cidade, comprar munições e gêneros que escasseavam no interior,
devido à seca, que se transformava num castigo do céu caído sobre as
criaturas.
Essa versão do homem alvo, bonito e de “olhos azuis”, registrou o escritor Walter Wanderley, nestes termos:
“Minha avó Francisca Adelaide Wanderlei de Albuquerque (Sinhá), viúva
do Dr. Paulo Leitão Loureiro de Albuquerque, contou-me muita coisa a
respeito de Jesuíno Brilhante. Era um cangaceiro gentil homem. “Alvo,
bonito e de olhos azuis”. Aparecia sempre em Mossoró onde contava
com amigos. Quando entrava na cidade, dirigia-se para o sobrado de
Clementino de Góis, propriedade e residência atual da família do Jornalista José Martins de Vasconcelos, na Rua 30 de Setembro, dois dias de
hoje. Como o local era de difícil acesso, o Brilhante por lá ficava até que
seus caçadores desaparecessem. Quando menino, prossegue o escritor,
muito andei pelos desvãos daquele sobrado velho, e vi, certa vez um
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quarto misterioso, onde deveria, no meu pensar, ficar escondido o famoso e simpático cangaceiro.”
Esse local (o sobrado de Clementino Galvão) é o mesmo indicado pelo
cronista João Galvão, num trabalho publicado no centenário de nascimento de Romualdo Lopes Galvão, grande comerciante e Presidente da
Câmara de Mossoró, por ocasião da liberdade dos escravos, naquela
cidade, no dia 30 de setembro de 1883.
8) Também o físico e a raça de Jesuíno estão em retratos fiéis no livro de
mestre Cascudo, quando afirma que o “Brilhante era homem claro, desempenado, cavaleiro maravilhoso...”
No sertão, cor clara, em pessoa, significa branca. E tanto os Alves de
Melo eram brancos que assim estão declarados nos registros de casamento e de batismo, pelas descrições que deles foram naqueles atos.
Os brancos eram conhecidos no sertão, por “marinheiros”, numa alusão
ao português das primeiras entradas por aquelas terras. O português era
de cor branca, por alusão indicado como marinheiro, que devia ser louro,
e passou até a ser sobrenome de famílias importantes, que se orgulhavam
da cor branca, que possuíam. Velhos resquícios da aristocracia do sangue, que se ia diluindo na reprodução e na promiscuidade das senzalas e
se alastrava pelas matas, na volúpia do coito indiscriminado, dissoluto,
livre.
Ademais, os Alves de Melo eram tão brancos que os seus inimigos, os
Limões, que eram homens escuros, os tratavam,de modo depreciativo,
chamando-os de “os amarelos de Tuiuiú”.
No sertão, os termos branco e negro são formas genéricas de tratamento. As expressões racistas e discriminativas que maltratam são: amarelo e
cabra.
9) “João, que morreu ainda menino”, assinala o escritor, contando os
filhos de Jesuíno Brilhante, não deve ser confundido, no caso da certidão, que se reporta ao batismo de outro João, esse, irmão de Jesuíno,
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nascido a 27 de dezembro de 1846, e foi batizado com os santos óleos,
pelo Padre José Pessoa.
10) O documento citado resultou de pesquisa do Prof. Manuel Jácome
de Lima, antigo Diretor dos Grupos Escolares das cidades de Martins e
Pau dos Ferros.
11) Num confronto das datas, chega-se à conclusão de um caso de longevidade em pessoa da família dos Alves de Melo. Esse irmão João nasceu em 1846. Falecendo em 193, estava com a idade de 95 anos, o que
não representa curto tempo, para quem como ele, tanto arriscou a vida,
em tantas lutas.
12) Assunto já versado no comentário n.º1.
13) Irmã do famoso cangaceiro José Brilhante (1824-1873), de apelido
“Cabé”, falecida em maio de 1877.
1873 a 1877? Qual das duas datas assinala o fim do trabuqueiro de ilustre
família? A história repete que José Brilhante sentiu-se inseguro e emigrou
para outra terra distante.
O fato deve ser relembrado.
Bernardo Machado da Costa Dória, cuja súmula se encontra em anexo,
não era homem de brincadeiras. Governou a Província do Rio Grande
do Norte, por pouco mais de um ano e alguns dias. Esteve no poder de
1.º de abril de 1857, a 19 de maio de 1858. Ainda assim, em tão pequeno
espaço de tempo, foi um homem, forte um terrível dedo duro. Mandou
prender todo o mundo que tinha crime amoitado, e vivia impune, debaixo das sombras protetoras de outros poderosos. Delegado de polícia, expresidente de Câmara Municipal, vigário, padre, gente turbulenta, como
“Mata-Quiri” o escrivão, rapaz da fina sociedade e fino desordeiro, todo
o mundo entrou no cano, e foi ficar por detrás das grades.
Em resultado dessa ação enérgica, confirma Câmara Cascudo, “o major
João da Silveira Borges, o Tenente-Coronel Manuel André Torres Galvão e o célebre José Brilhante, foragiram-se”.
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O cangaceiro, conta Gustavo Barroso (ob. Cit.) perambulou pelos sertões algum tempo, quase sem ser perseguido, e morreu no Pão de Assuçar, Província das Alagoas, com armas na mão, perseguindo uma quadrilha de ladrões de cavalo, cuja chefe, oculto, era o delegado de polícia.
14) Está em Câmara Cascudo: “José Brilhante casara com dona Gertrudes Francelina de Azevedo.”
O termo de casamento dá, no entanto, o seguinte:
“No sítio RETIRO, freguesia de Martins, o Revmo. Felipe José
Pessoa de Vasconcelos recebeu em matrimonio aos nubentes José
Brilhante de Alencar Sousa e Gertrudes Francelina de Azevedo, o
nubente de 18 anos e a nubente de 25 anos.”
Aí está o começo de um romance.
Era o dia 25 de março de 1741.
Obs.: O termo desse casamento vai anexo, em cópia fornecida pelo professor Manuel Jacóme de Lima.
15) É o mesmo fazendeiro motivo do comentário n.º 5. Curioso é observar que mesmo sendo amigo pessoal de Jesuíno Brilhante, quando este
apareceu na sua fazenda e lhe pediu dinheiro, um cavalo e uma vaca,
Manuel Fernandes Pimenta não lhe deu nada, dizendo-lhe, porém que
“se quisesse tomar, que tomasse com as suas mãos.”
Velhos e rígidos princípios que norteavam a ação e o modo de proceder
daqueles rudes patriarcas, que não mudavam de conduta nem diante de
homens como Jesuíno Brilhante. E no mesmo tom, também cheio de
independência e de dignidade, o cangaceiro lhe respondeu: “Eu não sou
ladrão...” E lá se foi, estrada a fora.
16) O caso está narrado por Gustavo Barroso, com pormenores, no livro
“Heróis e Bandidos”, inclusive registrando um detalhe significativo, que
outros escritores não referem.
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Jesuíno voltou à casa, depois de andar por volta da bodega, onde seu
inimigo desafiava Deus e o mundo, e de lá “ouve Honorato blaterando
contra os seus. Faz-se de desentendido, mas ao chegar em casa a mulher
lhe diz que “quem ouve tanto desafôro deve ter perdido a vergonha”.
Aquelas palavras cadentes da espôsa eram a suprema afronta atirada ao
seu rosto.”
“Armou-se e saiu”. Parecia que o mundo ia se acabar... E arremata ao
autor da Guerra do Lopez:
“Covardia feroz e cruel! Insultado, várias vêzes, não se atreveu a repelir o
famanaz: mas, vendo-o no chão, gozou em palitá-lo de faca. Inexplicável
os contrastes da alma dêsse homem que ora se levava aos maiores atos
de audácia, heroísmo e generosidade, ora praticava outros da maior cobardia. Há qualquer coisa de um Lorenzaccio inculto.”
17) Isto era o começo de uma luta de extermínio, de destruição e de
loucura desigual e feroz.
Os Limões contaram com protetores fortes, que representavam o governo e mandavam no poder. Fizeram de preto Limão soldado da polícia
para jogá-lo acobertado pela farda contra os desafetos de Tuiuiú.
Os Brilhantes lutavam sozinhos, ajudados pelos amigos e parentes pela
solidariedade do clã, que era indissolúvel. E como não tinham coiteiros
para lhes garantir os atos, enfrentavam a luta em campo razo, quando o
perigo era maior, refugiados nas locas de pedras.
18) Manuel Pajeú, “o capanga” era sarado nas lutas, pois fora cabra de
José Brilhante. Sabia quanto custava a vida das armas, contando pelos
dedos das mãos os companheiros que vira tombar varados de balas.
Nem por isso, fugia do seu destino. O perigo era seu companheiro inseparável. Corria para junto dos homens que brigavam, e daí seu ajuntamento com Jesuíno Brilhante, com quem pegou no bacamarte par a vida
e para a morte. Muito mais depressa para a morte, que o rondava como
uma sombra presa à sua própria sombra.
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19) Deve tratar-se,certamente, de João Alves de Melo.
20) O caso das viagens do Brilhante a Mossoró vai ter capítulo à parte.
21) O fogo de Imperatriz deu motivo a capitulo especial deste trabalho.
O rumor de que “vinha buscar uma môça depositada” também deu ensejo a outro comentário.
22) Esta canção do cangaceiro potiguar, de fundo folclórico, correu os
sertões, e vai transcrita na “Ária do Cangaceiro”.
A cópia, tal qual aparece, foi conseguida com a colaboração do escritor
regional Oswaldo Lamartine, sertanejo em cujo sangue circulam energias
enraizadas às gerações de vaqueiros e plantadores de algodão do Seridó,
presos às ribeiras dos seus velhos rios, como o Barra Nova o Pinhares e
o Piranha. Ouvira ele menino, a cantoria, de sua mãe, que a aprendera
em menina, de outros mais antigos, nas fazendas de criar do Acari. A
música é outra história, que vai contada no seu lugar.
23 e 24) Assim foi contado o arrombamento da parede lateral de uma
casa para a outra do vizinho. Pelo buraco fugiu o grupo sem ser molestado. O caso dos cavalos, controvertido e sem explicação razoável, foi
confrontado e comentado através das versões correntes.
25) O “A. B. C.” de Jesuíno Brilhante é de autor anônimo e foi publicado no “Cancioneiro do Norte”, de Rodrigues de Carvalho. Vai transcrito
no capitulo – “Os poetas do povo”, deste documentário.
26) O estudo biográfico do Presidente da Província do Rio Grande do
Norte, Antônio dos Passos Miranda, encontra-se nos comentários do
processo instaurado em Imperatriz, em 1876.
27) Os diferentes nomes da localidade, bem como as leis que os modificaram, em diferentes épocas, estão anotados em comentários à margem
do referido processo.
28) A divergência apontada quanto ao número dos assaltantes, também
foi motivo de apreciação, fazendo-se, no local, o confronto das diversas
fontes de registro.
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29) Motivo de comentário anterior.
30) O governo não usou de subterfúgios em sua linguagem, e embora
falando com moderação, admitiu existir “uma celebridade triste de tão
cruel facínora”.
Seria o caso de perguntar-se: E porventura, os inimigos de Jesuíno Brilhante o tratavam de outra forma?
Ninguém ignora que, nos sertões, onde a justiça nem sempre chegava
com igualdade, para todos, não eram poucos nem raros, os casos resolvidos violentamente, a ferro e a fogo. Assim, numa contrapartida e num
reexame de situações dessas ordem, criadas pelo espírito da animosidade
e do desforço, um julgamento de “homens de chapéu de couro” não
negaria a Jesuíno Brilhante a atenuante de matar para não morrer. Uma
hipótese de legítima defesa, que não era absurda, mas até, razoavelmente,
discutível.
31) O nome desse Juiz de Direito alcançou registro e destaque nas próprias palavras da FALA presidencial ao declarar que: “pela sua coragem e
deliberação com que se portou diante do perigo, e sobretudo, pelas providencias que tomou parar manter a ordem e a tranqüilidades públicas”
se tornou figura de relevo na defesa da cidade invadida.
32) Esse contingente da Força Pública era, para a época muito grande.
Daí, a confiança do presidente da Província, assegurando:
“Não acredito que Jesuíno se anime a voltar.” E pensava certo, pois o
cangaceiro, também homem de larga experiência nas lutas contra as volantes que andavam no seu rastro, não tentaria, de logo, numa nova tentativa, nem mesmo, como se dizia, encontrando-se seu próprio pai prisioneiro na cidade do lugar. Mas, a essa altura, atendeu às ponderações do
velho rábula Moreira, e para não criar complicação novas, lá não apareceu, deixando que a justiça se pronunciasse, a seu tempo. E o pai, assim
foi solto.
33) E acrescenta o Presidente:
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“Jesuíno tem zombado da justiça” e reafirmando a confiança que
depositava na força de Imperatriz, assegurou: “êle não realizará
mais o arrojado intento”.
34) Desse bando, agora numeroso, cabe mencionar os nomes de guerra
de João Delgado, que o acompanhou até o derradeiro momento, e que
depois da morte do chefe, casou com a viúva dele, e foi viver, pacificamente, como agricultor, na Paraíba. E José, o rastreador inimitável, que o
Brilhante findara matando, a faca, porque ele era dado aos excessos sexuais, e andava se enchendo de amores pela retirante Maria, que o Brilhante, em período da grande seca, salvara, escondendo-a na “Casa de
Pedra”. O ex-escravo enciumou-se com esse zelo do chefe. Entraram em
luta e o Brilhante o matou.
35) O ataque à cadeia de Pombal foi assunto de outro comentário, feito
com base no inquérito então instaurado para apurar responsabilidades.
36) A volta foi para a fazenda Boa Vista, perto de Pombal, onde a força
não conseguira chegar entre outros motivos, porque encontrara o “rio
em cheia”, nas palavras do processo revisto e copiado pelo Desembargador Pelópidas Fernandes.
37) Isso tudo, dia, ano e mês, consta do processo, que a traça e o tempo
vão destruindo, no cartório daquele importante cidade da estrada-tronco
do sistema rodoviário da Paraíba.
38) Pelo território sertanejo,onde viveu e lutou,ferozmente, pelo espaço
de dez anos. Jesuíno Brilhante deixou fama e ganhou a consagração das
multidões, de ser um cangaceiro de nobres sentimentos. Seus gestos de
solidariedade criaram a figura do homem cujo nome ficou lembrado,
aureolado de simpatia, sendo por muitos considerado o cangaceiro romântico, heróico, sentimental. O que se afirma ficou registrado em depoimento de Hugolino de Oliveira, de Caraúbas, em pesquisa, que ouviu
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testemunhas contemporânea do caudilho (velha senhora de importante
família local), que relatou, exatamente em várias fontes dessa natureza.
39) Há registro do acontecimento em várias fontes. Câmara Cascudo dá
o negro conquistador como sendo Curió. Rodolfo Tófilo, no romance
“Os Brilhantes”, cita-o como sendo o Gangeiro, que sempre andava
“debaixo do cangaço”. No meu livro, “Memórias de um Retirante”, está
com o nome de Montemuza.
40) Rodolfo Teófilo no seu romance (muito mais ficção do que história,
propriamente dita) dá relevo à presença do cavalo “Exalação” de Jesuíno
Brilhante. Dá conta que, o cangaceiro matou o animal ao encontrá-lo
numa profunda depressão da serra, com o espinhaço quebrado.
41) O fato tem precedentes irrecusáveis. São unânimes as informações
afirmando que, nas visitas que fazia a Mossoró. Jesuíno ficava hospedado
em casa de pessoas importantes. Está anotado na crônica que, na sua
derradeira viagem àquela cidade, ficou arranchado no sobrado de Clementino de Góis Nogueira, em rua central do lugar. Das pessoas que
viram, citam-se entre outras, Romão Filgueira (que foi vê-lo, numa casa à
beira do rio) e uma menina, que lhe guardou a cor dos “olhos azuis”.
42) Essas histórias são respeitadas nas ações dos grandes cangaceiros.
Conta-se, por exemplo, caso parecido, que teria ocorrido, em Catolé do
Rocha, com Antônio Silvino, registrado, no livro “Cabras e Coronéis”,
de Floripes dos Santos. O casamento o bandido deixara ajustado, um
ano antes para no dia da Conceição.
Ao voltar, deu esta ordem: “Trovoada, solte o cavalo e dê um pulo em
Catolé. Peça ao cura prá vim atender um homem que precisa de confissão. Leve um cavalo para êle. Ajeite essa casa e nada de arma. Pouca
conversa. Já sabe como arrumar as coisas.”
“Quando o padre chegou, a môça já havia improvisado, a pedido de
Antônio Silvino, um pequeno altar. Uma mesinha tôsca forrada com um
toalha surrada, porém, limpa. No centro, uma imagem de Santo Antônio,
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único Santo disponível. O sacerdote apeou-se. Ficou intrigado com a
presença daquela gente. Gente que êle reconhecia, pois tivera oportunidade de ver em outra ocasião. É verdade que, fardada, daquela vez. Perguntou pelo moribundo.”
“Seu” cura, vosmicé vai fazer um casamento... os noivos querem se
confessar... aí estão!
“Maneco confessou-se primeiro. A cerimônia de casamento foi rápida. O
Capitão e Trovoada foram os padrinhos. Antônio Silvino vira uma grinalda no fundo do baú, no momento em que a moça abrira para tirar a
toalha. Notara também que pobre moça olhava insistentemente para o
baú no momento em que o Padre junto ao altar Improvisado, ia dar
início à cerimônia.
“Antônio Silvino já tomara posição atrás dos noivos.
– Um momento – seu Padre – pediu o capitão.
“Foi até o baú, retirou a grinalda e colocou-a respeitosamente, na cabeça
da moça. Ela sorria. Uma lágrima também.”
– Mentirosa! Foi o que disse baixinho, quase ao ouvido, na hora que lhe
pousava a grinalda. Maneco sorriu.
“Trovoada acompanhou o Padre mais uma vez, até Catolé”. (Observações. Cit. Págs. 78 a 104).
43) Hugolino de Oliveira, Tabelião em Caraúbas, era um grande pesquisador de temas regionais. Foi dele que o Dr. Miranda Rosado conseguiu
cópia da relação da carta precatória dirigida ao subdelegado, pedindo a
recaptura dos presos evadidos da cadeia do Pombal, durante o ataque de
Jesuíno Brilhante.
44) A referência dessas viagens a Mossoró será assunto de capítulo especial deste trabalho.
45) O registro biográfico desse Juiz consta de outra parte do presente
documentário.

130

www.colecaomossoroense.org.br
46) O fogo de Jesuíno Brilhante, em Mossoró, verificou-se num terreno
baldio, por detrás da cadeia pública, que ainda hoje fica alagado, “feito
um mar”, o salgueiro, como chama o povo, quando o rio cheio, transborda do leito. Naquele local, na época, ficava a “matança” de Mossoró.
47) Dizia-se, em outros tempos, que o ferido fora o próprio Jesuíno
Brilhante. Depois, veio o caso do irmão, e de outro elemento do grupo.
O certo é que um deles ficou ferido, nas Barrocas. Uns dizem que o
boticário ia, à noite, fazer os curativos. Outros, que o doente vinha à rua,
recebê-los. Também há divergência no que diz respeito ao nome do
boticário.
48) A vida do Brilhante era enfeitada de lendas. Cobra Verde dizia que
ele tinha o diabo no corpo. Outra história assegurava que o cangaceiro
tinha o “corpo fechado” para as balas. Isso, porque possuía “orações
fortes”, metidas num “bissaco”, que trazia sempre pendurado no pescoço.
49) O caso é repetido pelos contadores da história de Jesuíno Brilhante.
50) Estes “últimos fiéis” que lhe acompanharam o corpo e o deitaram
debaixo da terra, no sossego da eternidade, representa o espírito da solidariedade humana, num quadro admirável, onde seus nomes não devem
ficar anônimos, na desgraça final. E foram eles: Benício, Antônio Duó,
José Antônio – Padre -, Manuel Pajeú e seus dois irmãos, Lucas e Lúcio.
51) A história do crânio do Brilhante vai contada em outro ponto.
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JESUÍNO BRILHANTE
É VERBETE DE DICIONÁRIO(*)
JESUÍNO BRILHANTE – Jesuíno Alves de Melo Calado,
depois chamado Jesuíno Brilhante, foi cangaceiro gentil-homem, o
bandoleiro romântico, espécie matura de Robin Hood adorado
pela população pobre, defensor dos fracos, dos anciões oprimidos,
das moças ultrajadas, das crianças agredidas.
Nasceu em Tuiuiú, Patu, Rio Grande do Norte, em 1844,
morreu lutando, em Santo Antônio, águas do Riacho dos Porcos,
em Brejo do Cruz, na Paraíba, em fins de 1879. Sepultaram-no no
mato, no lugar “Palha”. Seu crânio, exumado pelo seu amigo Dr.
Francisco Pinheiro de Almeida Castro, esteve, longamente, na Escola Normal de Mossoró e foi presenteado no Rio de Janeiro ao
Dr. Juliano Moreira.
Uma rixa de sua família com a dos Limões, em Patu, valentões protegidos pelos políticos, tornou-se de pacato agricultor em
chefe de bandidos invencível, em 1871. Ficaram famosos os assaltas à Cadeia de Pombal, PB, para libertar seu irmão Lucas (1874), e
no ano de 1876, à Cadeia de Martins. Cercados pela polícia local,
Jesuíno e seus companheiros abriram passagem através das casas,
rompendo as paredes, cantando a cantiga “Corujinha” e desaparecendo. Ia sempre, disfarçado, às cidades maiores, hospedando-se
em residências amigas, adquirindo munições e viveres. Durante a
seca dos dois setes (1877) arrebatava os viveres dos comboios oficiais para distribuí-los como famintos. Nunca exigiu dinheiro ou
matou para roubar. Sua popularidade prestigiosa perdura na me132
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mória dos sertões do Oeste Norte-Riograndense e fronteira paraibana, com admiração e louvor inalteráveis.
Rodolfo Teófilo estudou-o no seu Romance “Os Brilhantes”
e Gustavo Barroso, num ensaio no “Heróis e Bandidos”. Rodrigues de Carvalho publicou o “A B C” de Jesuíno Brilhante, “Acta
Diurna”, na “República”, Natal, 31 de maio e 7 de junho de 1942,
com informações da família, descendentes e colaterais. (*)
________________________
(*) LUÍS DA CÂMARA CASCUDO – Dicionário do Folclore Brasileiro, pág. 390, 2.ª edição revista e aumentada pelo autor. Instituto Nacional
do Livro – Mec. Rio de Janeiro, 1962.
ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
(**) BERNARDO MACHADO DA COSTA DORIA – Foi o 21.º Presidente da Província, carta imperial de 18 de fevereiro, posse a 1.º de
abril de 1857. Deixou a 19 de maio de 1858.
Tentou limpar a Província dos malfeitores, criminosos e sentenciados.
“No R G N iniciou enérgica repressão aos criminosos protegidos ou
poderosos, seguros de tradicional impunidade. Mandou-se prender e só
escaparam os que fugiram da Província. Foram presos o ex-delegado de
polícia e Presidente da Câmara Municipal de Touros, Miguel Eduardo
Freire, o vigário de Extremoz, Padre Cândido José Coelho, Antônio
Ribeiro de Paiva, o famoso “Mata-Quiri”, José dos Santos Garcia Junior,
rapaz de primeira sociedade e desordeiro de primeira classe, os escrivães

133

www.colecaomossoroense.org.br
Manuel Antônio Chaves e João José de Melo. O Brigadeiro Dendê Arcoverde suicidou-se para não ser aprisionado. O Major João da Silveira
Borges, o Tenente Coronel Manuel André Torres Galvão e o célebre
José Brilhante de Alencar, foragiram-se”. (ob. Cit. Pág. 81).

DOCUMENTOS
TERMO DE REGISTRO de casamento de João Alves, pai de JESUÍNO BRILHANTE (*)
CÓPIA
“Aos 24 dias de novembro de 1841, pelas 10 horas, no sítio Cajueiro,
Freguesia de Martins, recebi com palavras de presente aos nubentes João
Alves de Melo e Alexandrina do Amor Divino, brancos, ele da idade de
25 anos, filho legítimo de José Alves de Melo, já falecido e Ana Maria de
Jesus, ela de 17 anos, filha legítima do alferes Manuel Joaquim de Sousa e
Maria José de Jesus, dispensados no 3.º grau atingente ao 2.º e no 4.º
atingente ao 3.º duplicado, logo em presença das testemunhas Francisco
Pereira da Silva e Antônio Franklin Sobreira, lhes dei as bênçãos matrimoniais, segundo o Ritual Romano, que comigo se assinarão, do que
para constar fiz este assento.
(aa) – O Pe. Antônio Alves Pimentel – Pro-pároco. Francisco Pereira da
Silva – Antônio Franclin Sobreira.”
(*) Cópia do professor Manuel Jácome de Lima. Natal – RN.
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_____________
TERMO DE REGISTRO de casamento de José Brilhante de Alencar,
tio legítimo de JESUÍNO BRILHANTE. (*)B
CÓPIA
“Aos 25 dias de novembro de 1841, no sítio Retiro, Freguesia de Martins, o Revmo. Felipe José Pessoa de Vasconcelos recebeu em matrimônio aos nubentes José Brilhante de Alencar Sousa e Gertrudes Francelina
de Azavedo, brancos, o nubente de idade de 18 anos, filho legítimo do
alferes Manuel Joaquim de Sousa e Maria José de Jesus e a nubente de 25
anos de idade, filha legítima de Manuel de Azevedo e Maria Gertrudes da
Conceição, todos da mesma freguesia e em presença das testemunhas
Manuel Joaquim de Azevedo e Joaquim Manuel Sobreira, lhe deu a benção matrimonial, segundo o Ritual Romano, estavam as testemunhas
assinadas na licença que para constar fiz este assento. Pe. Antônio Alves
Pimentel – Pro-pároco.”
(*) Cópia fornecida pelo prof. Manuel Jácome de Lima – Natal, RN.
No original está: (a) o Pe. Antônio Alves Pimentel – Pro-pároco.
______________
CERTIDÃO DE BATISMO de João Alves, irmão de JESUÍNO BRILHANTE. (*)

135

www.colecaomossoroense.org.br
CÓPIA
“João, filho de João Alves de Melo e Alexandrina do Amor Divino, desta
freguesia, nasceu a 27 de dezembro de 1846 e foi batizado com os santos
óleos, em 1847, pelo Pe. Felipe José Pessoa e foram padrinhos Joaquim
Manuel Sobreira e Maria Rosália de Sousa, do que para constar mandei
fazer o presente em que me assino . (a) O Vigário Antônio de Sousa
Martins.”
(*) Cópia do professor Manuel Jácome de Lima. Natal – RN.
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HERÓIS E BANDIDOS (*)
– Kalipatis: “Tôda a loucura audaciosa acarreta desastres.
– Floros: “A audácia é a mãe dos heróis”
(RANGABE – “A Virgília”)
José Brilhante de Alencar e Sousa, filho do bacharel Feitosa
Bezerra de Menezes e de uma moça de família Alencar, nasceu em
Pombal, na Paraíba, no ano de 1824. O pai já tomara parte nas
jaqueiras sertanejas. Fora um dos valentes da revolução de 1831,
no Ceará, que custou a vida a Pinto Madeira, preso e justiçado.
Em 1837, morto já o pai, José Brilhante comete o primeiro
crime. Tinha treze anos. Matou um sujeito e fugiu para os Inhamuns, no sertão cearense, onde casou com uma prima. Intervieram
influências políticas e de família. O assassino era pobre e desprotegido. Com o protesto de que o matador era menor, não se fez processo.
Um ano mais tarde, a irmã mais velha casou-se com João Alves de Melo Calado e foi morar na fazenda Tuiuiú, no Rio Grande
do Norte. José procurou o apoio do cunhado e situou uma fazenda perto deste, no Cajueiro. A atual vila de Patu (1) estava em começo nessa época. Lá somente se reuniam alguns feirantes.
O Brilhante constituíra família e gozava de conceito, freqüentando amiúde, a pequena feira. Um dia, por simples questão
de mercancia, teve um bate-papo com um vendedor, rapaz pobre,
porém de grande coragem e audácia, que o desafiou. O fazendeiro
não ousou arrostar os percalços da luta e retirou-se, jurando vin137
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gança. O outro, amedrontando, refugiou-se na serra do Martins,
voltando ao Patu para colher o resto das roças e vender algumas
miúnças, guardado por soldados. José Brilhante que não pensava
senão em esmagar aquele que o injuriara diante de todo o mercado,
não perdeu ocasião. Armou-lhe uma emboscada e matou-o a faca.
As autoridades da Ribeira perseguiram o criminoso, que reuniu alguns cangaceiros e enfrentou os que o procuravam. Mais
tarde, aumentou o grupo e fez correrias. A sua fama encheu o sertão. O governo resolveu agir com energia e mandou contra ele
uma grande força.
Palmilhando as covoadas da serra do Cajueiro, em cujo sopé
ficava a fazenda, José Brilhante, premido pela apertura do momento, achou um ninho e uma fortaleza. Adiante de um córrego, na
primeira aba da montanha, erguiam-se entre os capões de mato,
grandes rochedos dispersos, formando verdadeiro labirinto de
pequenas passagens, das quais somente uma ia ter ao refúgio que o
bandoleiro descobrira. Sobre um pequeno platô, acessível somente
por íngreme trilha do lado do nascente, esta defendida pelas trincheiras dos pedrouços esparsos, formando uma verdadeira casa.
Aos lados, cresciam árvores seculares, enleadas pelos cipós. As
ribanceiras desciam a pique até o ribeiro. No recinto da furna, não
penetrava a chuva, viesse de qualquer direção, nem soprava o vento por mais forte que fosse. O sol também não conseguia entrar.
Para o lado do sul na encosta das rochas, num enorme jatobá nascia dentro das pedras, surgindo as raízes pelas fendas, retorcidas e
luzidias como serpentes. Do meio delas escorria, tranqüilamente,
um fio d’água límpida, fonte que nunca secou.
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Aquele castelo natural foi denominado a “Casa de Pedra”.
Ali, se acoitavam perseguidos, podendo impedir a aproximação de
qualquer tropa. Dois atiradores deteriam a passagem de uma brigada. Contra tal gênero de fortificação, só a artilharia. Abrigado
das intempéries, tinham água para beber, dar aos cavalos ou às
cabeças de gado que conduzissem para alfurja, a fim de se alimentarem de carne fresca. Junto ao olho d’água, larga chanfradura no
granito mostrava uma passagem aberta pelas antigas erosões, espécie de cano com diâmetro suficiente para o trânsito de um homem
de gatinhas, que ia das na catinga, do outro lado dos rochedos. Por
ela podiam fugir os sitiados como por secreta passagem dum solar
medievo se escafediam os defensores, quando o inimigo o tomava
de assalto.
Uma tropa, dirigida pelo Chefe de Polícia do Rio Grande do
Norte, Dr. Amaro Bezerra (2) investiu contra José Brilhante acoitado na “Casa de Pedra”, sendo dizimada pelos bandidos entrincheirados detrás dos blocos ou trepados nas árvores anosas. Veio a
noite. A força levantou o cerco e, recolhendo mortos e feridos,
acampou na fazenda Cajueiro. Os atacados nada sofreram. Chegaram reforços do Patu. O animoso delegado José Felipe trouxe
grande número de paisanos armados. Fez-se um sítio melhor e
convidou-se o cangaceiro à rendição. Ele mandou cessar o fogo e
pediu ao Dr. Amaro e ao Felipe que entrassem na Casa de Pedra,
afim de assustarem as bases da capitulação. Feita esta, os bandidos
presos seguiram para Natal, onde se fez o processo. Mais tarde
José veio responder ao Júri no Martins. Foi condenado. O advogado apelou da sentença. Não esperou o resultado. Evadiu-se da
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cadeia com outros detentos, constituindo com eles uma quadrilha
terrível e recomeçou a vida antiga.
Esta história desde criança ouvia Jesuíno Brilhante, o maior
cangaceiro do sertão, no século XIX, como Antônio Silvino foi o
maior no século XX. (3)
João Alves de Melo Calado vivia em paz, pouco se incomodando com os desatinos do cunhado. Tinha já seis filhos: uma
menina, Jesuíno, João, Joaquim, Lúcio e Lucas. A cunhada solteira
casara e morava na Fazenda Boa Vista. Por causa da moléstia do
seu pai, já estava velho, buscando as melhoras de um novo clima,
em 1845, João Alves com toda família, passou-se para Pombal, na
Paraíba, deixando o Tuiuiú entregue a vaqueiros de confiança. Caiu
sobre o interior uma seca terrível. Pulverizaram-se as pastagens. As
matas reduziram-se a garrancheiras. Desapareceram as fontes.
Morreram os gados. A fome e a peste devastaram a população. O
pai e a mulher do fazendeiro foram vitimas da calamidade. Resultado da miséria e da anarquia causadas pelo fenômeno climático,
os cangaceiros irromperam por toda a parte, especialmente na Ribeira de Pajeú das Flores, em correrias frenéticas, praticando crueldades de arrepiar.(4)
Os cavalos, depois de grande luta contra a seca, com enorme
trabalho faziam progredir as fazendas e engenhos, vivendo cercados do melhor conceito. A cunhada de João Alves enviuvara e
viera morar no Tuiuiú, onde este estava, tendo regressado de
Pombal. O mexerico é comum no sertão. As más línguas assoalharam que o fazendeiro vivia de amores com a viúva. Por esse tempo, 1860, mais ou menos, José Brilhante surgiu com a sua gente no
Patu. Chegaram-lhe aos ouvidos os boatos da barregania. Enfure140
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ceu-se e pediu explicação ao cunhado. O cangaceiro não se deu
por satisfeito com a negativa e exigiu o casamento como única
solução honrosa, para a família. Ambos eram viúvos. Nada mais
fácil que realizar. Interessante e paradoxal: o único bandido da grei,
o que assassinara aos treze anos e que sangrara um homem por
mesquinha vingança, dar-se ao desplante de ser zelador da honra
familiar!
João Alves recusou o matrimonio. Não casava obrigado. O
Brilhante cortou relações com ele, rosnando vingança. Armou os
filhos e esperou a luta que se ia desenrolar sangrenta, quando os
amigos comuns intervieram, serenado os ânimos. Houve uma reunião de família e dos amigos sob a presidência do vigário,(5) na
qual se discutia o caso, resolvendo o Alves casar de boa vontade.
O cangaceiro perambulou pelos sertões algum tempo, quase
sem ser perseguido, e morreu em 1873, no Pão de Açúcar,(6) Província de Alagoas, com as armas na mão, perseguindo uma quadrilha de ladrões de cavalo, cujo chefe oculto era o delegado de polícia localidade.
Jesuíno Alves de Melo Calado, nascido em 1844,(7) filho
mais velho de João Alves, teve a descuidada educação da gente
mais arranjada do interior: rudimentos de leitura e escrita, e as quatro operações. Criou-se na vida patriarcal e rotineira da fazenda,
armando arapuca às juritis, caçando aves com bodocas (melhor se
diz no sertão, caçando passarinho) montando os cavalos em pelo,
acordando ás cinco horas da manhã e dormindo depois da reza, ás
sete da noite. Com 25 anos era um rapaz dócil, estimado, com
qualquer coisa de enérgico no modo de ser. Diziam ser o retrato
de José Brilhante. De estatura mediana, olhos agateados, barba rala
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moldada em formas denunciadoras de espírito de mando, tinha de
quando em quando, no rosto de aspecto bondoso ligeiras contrações nos músculos faciais.(8) No glauco triste, estagnado dos olhos, havia, por vezes, cintilações fugazes. Era a sua “expressão
alternativamente, de santo ou de malvado”.
Exímio vaqueiro e ativo comboeiro,(9) o pai aproveitava-o
para levar os produtos dos engenhos e sítios a Mossoró,(9-a) vende-los e trazer fazendas, ferramentas, mezinhas e calçados. Numa
dessas viagens teve uma rusga com o delegado José Felipe, o que
participara do ataque ao seu tio na “Casa de Pedra”. A tropa de
José Felipe enchia um rancho onde Jesuíno queria pousar. O outro
fez-lhe ver que ambos ficariam incomodados e era melhor buscar
descanso mais adiante. O rapaz teimou em ficar, querendo baterlhe com uma taboca. Felipe defendeu-se com a faca. Os circunstantes impediram a luta. Jesuíno teve de hospedar-se noutra parte.(10)
Criado num ambiente feudal, onde o ódio e a vingança não
têm fim, ouvindo desde pequeno os fatos do tio valentão e cuidando ser a vontade de um dono de terras e escravos, dando ordem para todos os vilões, aquela primeira resistência não castigada,
exasperou-o. Nunca mais riu. Voltou para a casa triste, cabisbaixo,
a ruminar a injúria, pois assim julgava uma resistência ao seu desejo. Os animais que dele fugiram ou o enfrentavam, touros, sussuaranas ou porcos do mato, eram dominados a laço, à música e à
bala. Os homens deviam ser do mesmo modo. Curvar-se-iam diante do predomínio ou seriam esmagados. As taras iam lentamente
despertando uma a uma no fundo do cérebro enfermo. No meio
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em que vivia nada poderia entravar o seu desenvolvimento. Era
lançar-se no abismo e rolar por ele.
Casou e veio morar perto da mansão paterna. Além de uma
várzea, vermelhejavam entre o arvoredo, as casas de Joaquim
Monteiro, enteado do velho João Alves e de Francisco Brasil, que
por influência dos Calados fora nomeado inspetor de quarteirão.
Passando a noite na fazenda, um sertanejo deixou no pátio,
uma cabra, que trazia, amarrando-a num esteio. De manhã, ela
desaparecera. Não havia ladrões no Tuiuiú; entretanto, alguém
levara o animal, pois o nó da corda fora bem feito, não se desataria
por si ou puxão da cabra e o esteio ficara no mesmo lugar.
Jesuíno pôs em prática as aptidões que o faziam distinguir
como vaqueiro.
Rastejou o gatuno e a presa, indo dar à casa de Honorato
Limão, no Camucá,(11) uma légua distante da fazenda. Volto e
comunicou o caso ao inspetor de quarteirão. Francisco Brasil, em
companhia de Joaquim Monteiro, José Calado e Jesuíno, deu a
busca na morada do Limão, que recebeu com má criação, negando
o furto. Nada se encontrava que o provasse, quando o faro de
Jesuíno descobriu a carne da cabra num pote sem água... Honorato, furioso, puxou a faca e golpeou o inspetor no braço esquerdo,
porque este desviaria o peito. Os outros desarmaram-no (12)
Iam surgindo fatos naturais da própria vida sertaneja a impelirem para o crime mais um homem. O roubo dessa cabra criou
nos Limões ódio feroz aos Calados. De tão pequena coisa decorreram grandes crimes e grandes lutas, grandes crueldades, grandes
feitos. Impossíveis de prever as conseqüências de uma ninharia.
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Honorato, mestiço, curiboca, tinha, oito ou nove irmãos, nos
quais a raiva de verem o roubo descoberto casou-se ao ódio da
raça.(13) Vingar-se-iam dos “amarelos”!
Na noite de Natal, havia grande festa em Patu e outras localidades, danças, bródios, cantares e bebidas. Todos os sertanejos da
redondeza concorriam aos festejos. O velho Calado, temendo as
ameaças dos cabras,(14) por prudência, não queria que os filhos
fossem. Mas o Lucas, cuja namorada prometera ir à Missa do Galo
no povoado da Conceição, (15) não quis faltar. Apesar dos conselhos, selou o cavalo a partiu.
Tinha vinte anos, nunca tivera dadas nem tomadas com os
curibocas, não os temia e, acima de tudo, amava.
Os Limões viram-no num botequim e, como estava só e era
moço, resolveram dar-lhe uma surra. Rodearam-no à porta da bodega e insultaram-no. O rapaz olhou-os. Eram seis. Avançou para
um a socos. Uma paulada por trás! Cambaleou. Outra cacetada
estendeu-o no chão. Correram muitas pessoas, pondo-se entre ele
e os cabras, que teimavam em levar a cabo a empresa e ameaçavam
céus e terra. Aproveitando o tumulto, o rapaz fugiu meio tonto,
varando o mato. Ninguém o viu levantar-se nem fugir.(16)
Chegou ao Tuiuiú a notícia da rixa e desaparecimento do rapaz. O fazendeiro mandou prevenir a Jesuíno, no Patu, onde a
matutada cansada das danças e da bebedeira acomodavam-se para
dormir. Os que não tinham casa de um parente amigo onde se
hospedar dormiam ao pé do oitão da Igreja. Honorato Limão era
um destes. Antes de chegar o portador do velho Calado, soube da
surra da Conceição e começou a berrar que os irmãos tinham ensinado a um dos inimigos e ele ensinara aos demais. Jesuíno, da casa
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onde estava, defronte, ouviu o aranzel. Conheceu a voz do ladrão
de bodes e ficou vexado a cuidar que tivesse matado o irmão. Chega nessa ocasião, um sujeito da Conceição, que bate à porta e lhe
conta a história um pouco confusa, por que não assistira ao fato.
Ali estavam também João Alves e Joaquim Monteiro, que aventavam a idéia de se ir procurar o Lucas sem detença. Jesuíno determinara, porém, que se esperasse a opinião do Velho Alves, que
prometera vir a Patu.
Alta madrugada, apareceu o escravo mandado pelo fazendeiro, comunicando que este não iria mais e mandava chamar os filhos. Jesuíno sai para falar com um amigo. Andava em busca de
apoio e de conselho, porque sentia já a vertigem da luta, a atração
do crime. Tinha tonteiras. Os olhos fuzilavam. As mãos tremiam.
Passando pela porta da venda fronteira á casa, ouve Honorato
blaterando contra os seus. Faz-se de desentendido, mas ao chegar
em casa a mulher lhe diz que quem suporta tanto desaforo deve ter
perdido a vergonha.(17) Ele estava trêmulo de raiva. Olhou-a quase cambaleando como bêbedo, quis falar e não pode; roquejou
asperamente. Armou-se e saiu acompanhado pelo irmão e pelo
primo.
Na porta da venda ouviu o Limão gritar, convidando todo
mundo para beber com ele “à saúde do defunto”. Jesuíno entrou e
disse:
“Não mande abrir a garrafa que ninguém bebe”!...
Honorato avançou de faca em punho. Jesuíno desviou-se,
recuando até pular da calçada, na rua. Joaquim Monteiro derrubou
o curiboca com uma paulada na nuca. E Jesuíno embebeu com
prazer a faca várias vezes no corpo estirado do inimigo. Covardia
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feroz e cruel! Insultando várias vezes, não se atreveu a repelir o
famanaz; mas, vendo-o no chão, gozou em palitá-lo com a faca.
Inexplicável os contrastes da alma desse homem, que ora se elevava aos maiores cobardia. Há qualquer coisa de um Lorenzaccio
inculto.
Quiseram prendê-lo. Aproveitou o receio dos que chegavam
gritando: “pega o criminoso” – e correu até a casa. Selados os cavalos, os três demandaram a fazenda, onde o velho os recebeu
horrorizado e abatido, vendo naquele primeiro passo, com sua
longa experiência sertaneja, um futuro de cangaço, lutas e assassinos. Que fazer? Seria p que Deus determinasse. Único consolo, o
fatalismo!
Saíram logo à procura do Lucas, que encontraram ao meio
do caminho, ensangüentado, as vestes rasgadas pelos espinhos.
Os Limões foram ao Brejo do Cruz pedir proteção do senhor feudal Valentim Lobato, que tinha uma reserva de cangaceiros ferozes.
Corria o ano de 1872.
Jesuíno avisado que o tal mandão esporeava a vindicta dos
cabras e dera aos Viriatos ordens para ajudá-los, temendo um ataque, combinou com João e o Monteiro, à revelia do pai, irem ao
Camucá e dar-lhes uma lição.
Apanharam-no de surpresa. Nunca julgaram os Calados capazes de tanta audácia. Francisco Limão pulou no terreiro, disparando de garrucha sobre Jesuíno, que se abaixou com ligeireza, e
dando um salto, sumiu-lhe a faca no peito. Outros três Limões
lutaram com João Alves e Joaquim, porém vendo morto o mais
valente, fugiram. Os Calados regressaram com ferimentos leves.
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O velho não se conformou com tal luta. Resolveu evitar que
os filhos se perdessem no crime por causa de uns ladrões, sem eira
nem beira. Para isso, passou a residir na fazenda Boa Vista, que
ficava longe, até se apaziguarem os ânimos. Todos acederam. Estava em preparativos de viagem, quando Jesuíno soube pelo seu
espia, o Manuel Pajeú, mestiço valente, ex-cangaceiro de José Brilhante, que o Valentim Lobato enviara aos Limões o auxilio de três
Viriatos.
Na tarde da véspera da partida para Boa Vista, Limões e Viriatos cautelosamente se aproximaram da fazenda do Cajueiro,
onde os Calados tinham ido despedir-se dos moradores. Estavam à
beira do alpendre conversando, quando a descarga partiu do mato
e derrubou morto José Calado, primo de Jesuíno. Este e o Pajeú
correram agachados até mais perto dos capões e dispararam as
armas, derrubando gravemente feridos, um Limão e um Viriato.
Os cabras atiraram, sem causar maior dano que esburacar a parede
da casa. Como não tinham tempo de carregar as armas, fugiram
perseguidos pelos dois valentes.
Apesar de se mudarem no outro dia, Jesuíno jurou vingar a
morte de José Calado.
Na Boa Vista, o tempo passou depressa, todos entretidos
com as moagens e farinhadas. Nem se lembravam mais das brigas,
quando o delegado de Pombal recebeu uma precatória do Rio
Grande do Norte, arranjada por Valentim Lobato, mandando
prender os Calados.
Prevenidos, saíram em viagem para o Rio do Peixe, vagueando de fazenda em fazenda, de povoa durante algum tempo. Um
dia separaram-se. Jesuíno ficou na fazenda de Antônio Martins, o
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Alívio, mandando prevenir o pai do paradeiro, e da família recebendo notícias constantemente. João Alves e Joaquim Monteiro
trabalhavam noutras fazendas, vivendo como ganhadores. Os Limões e os Viriatos começaram a freqüentar Pombal. Temendo
desfeiteassem o pai, fez mudar-se para o Rio do Peixe.
Uma feita, os Alves tiveram certa discussão com Antônio
Martins, dono do Alívio, que para vingar-se, denunciou-o ao Valentim Lobato que andava a caçá-los por seca e meca, o velho disse
aos filhos que se haviam de ser perseguidos aqui e ali, melhor seria
ficarem na sua fazenda. E entregar o seu destino a Deus.
Abandonaram o Alívio. No dia seguinte, o delegado de
Pombal cercava a casa, guiado por Antônio Martins. Descoroçoados e despeitados os sitiantes, voltando a Pombal, devastaram a
fazenda da Boa Vista.
Começou, no Tuiuiú, para os Alves, vida desassossegada e
selvagem. A sua fortuna com a inconstância do trabalho, as mudanças e depredações, ia de água abaixo. Lucas e Joaquim Alves
ficaram com o velho. Eram os únicos que não tinham participado
da luta. Os outros se dispensaram pelas moradas do sítio. Passaram
dois anos calmos e abundantes, quando as autoridades receberam
ordem de recrutamento. Os potentados sertanejos iam aproveitar a
oportunidade a fim de exercer vingança. Lúcio Alves foi recrutado
e seguiu para a Capital da Província. O velho deu trezentos mil ao
Joaquim e mandou-o a Natal comprar a praça do Lúcio. O preconceito da época não permitia que uma família de certa ordem
tivesse um filho soldado. Gente houve que o mutilava para livrá-lo
da desonra de vestir a farda. Um mês depois, regressaram os dois e
foi grande o contentamento da família. Mas, o Joaquim estava se
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sentindo mal de um corpo de água, que em viagem, bebera suado.
Alguns dias depois, morria.
O ano de 1877(18) trouxe para os sertões uma das secas mais
terríveis que a sua história registra. Começando a escassear os gêneros alimentícios, Jesuíno e Joaquim Monteiro foram a Mossoró
comprá-los. João Alves seguiu para Boa Vista a fim de saber como
ia a fazenda. Esta separação foi providencial. Salvo-os. Valentim
Lobato pedira ao Governo uma força, por que se aproximavam as
eleições. Nela veio o soldado José Limão, o Preto, acusado de duas
mortes, irmãos de Honorato e dos outros, sequaz de Valentim.
Aumentada com alguns cangaceiros, a tropa cercou Tuiuiú. De
dentro do mato, sem motivo algum, deu uma descarga que prostrou morto o Lúcio Alves. A mulher que correu desalinhada e caiu
chorando sobre o corpo, foi maltratada a coice de arma. Ouvindo
os tiros e avistando a força, o velho Calado mandou o Pajeú e mo
Manuel de Ló, acostados de Jesuíno se esconderam na serra, ficando com o Lucas para receber os soldados. Estes invadiram a casa
ferozmente, estragaram os móveis, roubaram o que puderam e
levaram-nos presos ao Valentim Lobato, que os remeteu com um
pretexto qualquer para a cadeia de Pombal. Também maltrataram a
mulher de Jesuíno e saquearam-lhe a casa.
Um escravo que tudo assistira, correu a pé a noite inteira,(19)
indo encontrar Jesuíno de manhã, descansando num rancho. Contou-lhe tudo. O sertanejo ouviu-o em silêncio. Somente os tiques
do rosto se acentuavam aos exageros da narração.
Chegando a Tuiuiú, escondeu toda a família na “Casa de Pedra”, abandonada desde o tempo de José Brilhante, armazenando
ali grande quantidade de cereais. Acomodou num socavão da serra,
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vacas leiteiras e cabras. Preparou um bebedouro no olho d’água e
dispôs-se a batalhar.
Vindo da feira do Patu, o Pajeú disse-lhe que no Gravatá de
Cima, em casa dos Agapitos, estava acampada uma força. Dois
dias depois, de madrugada, os Alves atacavam os soldados, que
correram, abandonando as armas. Os Agapitos, porém, resistiram
corajosamente.
Ao raiar do dia, também fugiram, deixando três cadáveres
sobre o chão ressequido e nu. Os vencedores apanharam armas e
munições, recolhendo à Casa de Pedra.
Em memória de seu tio Silvino Aires, Manuel Batista de Morais passou a chamar-se Antônio Silvino; por causa do seu tio materno José Brilhante, Jesuíno Alves de Melo Calado começou a se
apelidar Jesuíno Brilhante.(20)
Quase um mês depois da prisão do velho, os Brilhantes souberam do seu destino. Um sujeito amarelo de baixo, de cabelo
afogueado, olhar fugitivo, barba rala e falar humilde, apareceu em
Tuiuiú pedindo trabalho e disse ao Jesuíno que estava em Pombal,
quando um velho e um rapaz chegaram presos a mandado do Capitão Lobato, que tinha grande confiança na cadeia da Vila, guardada por tropa numerosa. Esse homem chamava-se Manuel Piri e
ficou sendo acostado aos cangaceiros.
Passados mais dois dias, os Brilhantes em número de oito,
chefiados por Jesuíno, partiram ao cair da noite, a cavalo, da Casa
de Pedra. Tomaram posição em derredor da Vila de Pombal, dando gritos e despejando os bacamartes com rapidez, a mudar de
lugar constantemente, simulando grande número de atacantes.
Muitos soldados não se atreveram a sair das casas onde moravam.
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A povoação foi tomada(21) de medo. Os cangaceiros chegaram às
primeiras ruas e continuaram do mesmo sistema de ataque. Poucos
policiais responderam ao tiroteio. De manhã fugiram, deixando
dois mortos numa esquina. Jesuíno apoderou-se da cadeia, soltou o
irmão e todos os presos que se dispersaram pelas catingas. Depois
voltou à serra do Cajueiro.
Chegava o fim do ano e a seca era impiedosa. Jesuíno perambulava com o seu grupo. Nunca mais disse a ninguém de onde
vinha nem para onde ia. Acompanhavam-no sempre Joaquim
Monteiro, Manuel de Ló, Pajeú, Piri e João Delgado, todos montados em cavalos escolhidos e chegaram ao terreiro do Alívio, Antônio Martins o denunciante, sentado num banco, reconheceu-os e
não teve coragem de se levantar.
Jesuíno apeou-se e exprobrou-lhe o procedimento de outrora. Que rezasse e se preparasse para morrer!
As mulheres da família caíram de joelhos, pedindo o seu
perdão. Afastou-as friamente. Os cangaceiros erguiam os punhais.
Martins pediu que o não matassem à arma branca.
– “Então vá ali para o meio do terreiro”.
Três tiros se ouviram. O homem caiu de borco.
A seca cada vez mais feroz!... O céu, uma abóbada de alo aquecido. A terra se estirava desnuda, concentrada, torva, de uma
cor que era mescla de dor e aridez. As ossadas branqueavam de
passo a passo. Multiplicavam-se os bandos de salteadores.
Olhando as cenas dolorosas da fome e da sede, aquele misto
de santo e de malvado comoveu-se. Jesuíno não dormia, a cuidar
de uma maneira de diminuir tanto sofrimento. Nas várzeas desertas atacava os comboios dos negociantes méis abastados ou dos
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inimigos, tomava-os, chamava os retirantes famintos e com eles
distribuía a farinha e os cereais. Do próprio bolso fazia as larguezas
que podia. Até dos comboios de auxilio enviados pelo governo, se
apoderava, fazendo a mais equitativa distribuição. Dizia-se a “comissão ambulante de socorros”, perseguia os bandidos que infestavam o sertão. Defendia os fracos das perseguições que lhes moviam. Nunca roubou nem jamais consentiu que os seus companheiros furtassem. Noutra ausência do filho, foi novamente preso
o velho Alves e metido na Cadeia da Serra do Martins. No fim de
três meses, como sua inocência era indiscutível, o processo que
lhe moviam foi anulado e o puseram em liberdade. Jesuíno não
procurava soltar o pai, porque o destemido Moreira, de Pau dos
Ferros, rábula ativo e lutador terrível, lhe garantia a sua soltura, se
a não complicasse com novo assalto à cadeia.
Entrou o ano de 1878, e a seca prosseguia. Os Brilhantes
continuavam errantes audazes, distribuindo com os famintos os
viveres de que se apossavam e caçando os inimigos. Sempre as
questões, as aventuras, os combates, as fugas, a vida vagabunda e
livre!
Passando na várzea do Santo Antônio, Jesuíno encomendou
uma sela ao velho Inácio seleiro, ficando de vir buscá-la em dia
marcado. Chegou uma Força Policial a Caraúbas, e o seleiro manhosamente, de acordo com um filho, resolveu fazer prender o
cangaceiro, demorando a entrega da sela até que os soldados chegassem.
No dia determinado, Jesuíno desconfiou da demora do velho
em acabar de colocar os loros e do seu olhar assustador. Ficou de
orelha em pé. O seu sentido auditivo apuradíssimo aviou-o de que
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vinha gente pela estrada e depressa, saltou do cavalo, embebeu a
faca no peito do traidor(22) e entrincheirou-se na casa. Quando a
tropa surgiu, correndo pelo caminho, derrubou um soldado com
certeira pontaria. Os outros deram uma descarga. O Brilhante entrincheirando continuou a matá-los um a um, ora atirando da frente da casa, ora de trás, o que lhes fazia supor que havia mais de um
inimigo. Retiraram. O cangaceiro ganhou o mato e foi ter à sua
furna.
Um dia, saiu a cavalo, sem destino, melancólico e nostálgico.
Parou na Fazenda de Manuel Pimenta, apeou-se e pediu-lhe dinheiro, um cavalo e uma vaca. O velho recusou, dizendo que, se
ele quisesse tomar, tomasse, mas com suas mãos não dava. O Brilhante montou e respondeu com orgulho que não era ladrão.(23) E
foi embora.
Com receio dos Brilhantes, os negociantes faziam guardar os
comboios por destacamentos de polícia, o que não os impedia de
cair às mãos da quadrilha, cujo domínio nas estradas foi tão grande
que chegou a cobrar direito de passagem, um tanto por carga de
farinha ou cereais.
No fim desse ano, faleceu de caçar os Brilhantes, cem soldados comandados por dois oficiais, aos quais se agregaram muitos
cangaceiros do Brejo do Cruz. Um bandido chamado Antônio
Simplício, que se acolheu ao arraial de Jesuíno, informou-o disto.
A tropa cercou a Casa de Pedra. Estalaram as fecharias das
Armas. Clarões súbitos iluminaram a noite. As denotações ecoavam repetidas nas quebradas das rochas. Os abismos, como grandes bocas de trevas repetiam-nas. As balas achatavam-se na face
rugosa dos granitos, esfarrapavam-se na casca das árvores.
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Da fortaleza, os cangaceiros respondiam, berrando injúrias,
quando paravam o fogo para carregar os bacamartes. Ao romper
do dia, os oficiais verificaram ser inexpugnável a alfurja, deram
ordem de retirada, indo aquartelar em Martins.(24)
Jesuíno quis tomar desforra dessa visita. No começo de
1879, em noite muito escura, reconheceu, sozinho, o interior do
povoado, mas nada se atreveu a fazer.(25) Quando o destacamento
seguiu para Campina Grande emboscou-se no caminho e fez recuara debaixo do tiroteio com algumas mortes.
Do mesmo modo que autoridades e pessoas da melhor categoria recebiam e bebiam ou jogavam com Antônio Silvino, a gente
melhor do sertão visitava, quando surgiu numa vila, Jesuíno Brilhante. Uma dessas vezes, estava em Martins, quando o delegado e
outros indivíduos resolveram prende-lo. Tiraram alguns sentenciados da prisão, entre eles, o Preto Limão e cercavam a casa.(26)
Os cangaceiros trancaram portas e janelas e atiraram pelas
frinchas das taipas. As dez horas da noite, Jesuíno tentou romper o
cerco, sendo obrigado a retroceder. Então, encarregou a dois
companheiros de fazerem grande barulho com latas velhas, enquanto ele com um cavador furava a parede que dava para a casa
vizinha, na ocasião fechada e vazia. Passaram assim para outro
lado e fugiram, depois, um a um, transpondo os quintais da vizinhança e os telhados. Jesuíno foi o último que fugiu; ficou de bacamarte em punho guardando a escapula dos outros. Reuniram-se
depois todos nas quebradas da serra.
Quando estava entrincheirado à espreita de quem perseguisse
o bando, atirou, por engano, em João Alves que se desviara do
caminho, ferindo-o.
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A audácia de Jesuíno subiu de ponto. Foi a Mossoró comprar um comboio de viveres. O destacamento local atacou-o. Resistiu à bala e escapou ileso. (26-a)
Os Brilhantes indispuseram-se com os Suassunas, que moravam nas imediações do Patu e que fugiram medrosos, enquanto os
outros ocupavam a sua fazenda como se fossem donos.
Oitenta soldados a cercaram um dia, mas não prenderam os
bandoleiros, porque se tinham retirado apressadamente meia hora
antes.
A mesma tropa na vila, tomando todas as medidas defensivas
possíveis. Muito tarde, ouviu tiros nas cercanias, mas não se mexeu. Ao nascer do dia, um homem desarmado batia à porta de
Raimundo Basílio, pessoa de qualidade do lugarejo, transmitindolhe um recado de Jesuíno para o oficial do destacamento. Ordenava-lhe abandonar imediatamente o povoado sob pena de ser atacado, aprisionado e sangrado, pois o seu plano e os recursos com
que contava autorizavam a ter certeza da vitória. O comandante
desconfiado de uma traição dos moradores, não ousou arrostar o
combate. Deu ordem de retirada sem o menor exame dos arredores, onde na véspera tinham disparado tantos tiros. Mais adiante
sentiu falta de um soldado. Tinha sido morto por uma descarga
dos bandidos quando fora buscar água ao córrego, de noite.
Os Brilhantes ocuparam a povoação vitoriosamente e aureolados por grande prestigio. O poviléu não racionava sobre os fatos
e somente via que, a um simples recado do criminoso, os soldados
deixaram o caminho livre.
Durante todo o ano de 1879, os cangaceiros combateram
contra os Suassunas e a polícia. O bando foi se reduzindo. O jugo
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de Jesuíno era pesado. Não consentia em roubos e depredações.
Os sequazes cansavam-se da tirania. Antônio Simplício desobedeceu-lhe. Matou-o. Dizem que também matara o escravo José, um
dos melhores companheiros(26-b) porque era de inclinações sexuais e quisera violentar uma mulher. O certo é que o negro desapareceu, numa arrancada do sertão de Pajeú de Flores. Manuel de Ló
foi assassinado numa luta.
Nos últimos dias de dezembro, uma moça guiada pelo Preto
Limão conseguiu separá-los da Casa de Pedra. Emboscou-se disposto a vender caro a vida e talvez mesmo acabar com ela, fatigado
de tanta luta, no lugar Santo Antônio, entre Caraúbas e Campo
Grande.(27)
Ao se aproximarem os soldados, os velhos companheiros
Manuel Piri, Pajeú e João Delgado recusaram-lhe obediência, repeliram-no resolvendo dispersar-se. Jesuíno Brilhante, cheio de amargo desgosto, foi ao encontro dos inimigos e morreu, morte
digna de vaqueiro exímio, do cangaceiro heróico que era. (28)
Avançou o cavalo disparando o bacamarte. Respondeu-lhe
uma descarga. Soltou as rédeas do animal e passarinheiro que
montava, deu um grito de furor, cravando-lhe as esporas nos flancos. O garanhão encabritou-se, atirando-se aos galões para a catinga, como outrora o fazia no piso dos bois que “espirravam” ou
perseguindo os barbatões que desafiavam a vaqueirama da ribeira.
Desembestou pelo mato a dentro, como um doido.
O cangaceiro semi-louco, deitado sobre o pescoço, segurou
nas crinas, o esporava aos berros.
Era um Mazeppe livre e voluntário!(29)
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Os galhos espinhentos das juremas chicoteavam-lhe e as ancas ensangüentadas do animal, que corria de cabeça baixa, coberto
de espumas, cego à dor cruciante das esporas enterradas no ventre
com a força do desespero e da última resolução de um homem de
energia. Arbustos quebrados estrelejavam. A garrancheira da mataria desfolhada curvava-se ao açoite da corrida sussurrante como o
passar do vento.(30)
O cavalo diminuiu o passo, parou trêmulo e caiu de lado
com um longo gemido, deitando sangue pelas narinas e pela boca.
O cavaleiro, estendido sob seu preso, não fez um movimento, não deu um suspiro. Estava morto...(31)
(Gustavo Barroso – João do Norte)
– “Heróis e Bandidos”. 1917 (1.º milheiro) – Livraria Francisco Alves, Rio. Págs.
161 a 191).
(*) Cópia fornecida pelo jornalista
Raimundo Rocha, de S. Luiz do Maranhão, em 27-8-1967.
A edição daquele jornalista foi
comprada, em um “sebo”, de Natal, em
agosto de 1967.
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_______________
ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
1) A povoação foi elevada à categoria de Vila com a criação do Município de Patu, pelo Governo da Província do Rio Grande do Norte, em
1890. Patu veio a alcançar a predicação de Cidade com a Lei Estadual
N.º 23, de 3 de novembro de 1936, sancionada pelo Mons. João da Mata,
que eventualmente se encontrava à frente do Poder Executivo do Estado.
A comarca só foi criada pela Constituição do Estado, de 25 de novembro de 1937.
2) “Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti nasceu aos 15 de janeiro de
1825, no Recife e faleceu no Rio de Janeiro a 23 de novembro de 1890.
Bacharel em 1847. Veio a ser Promotor no Martins e depressa meteu-se
em escaramuças ao lado do Dr. João Valentim Dantas Pinagé. Depois
casou em Cunhaú com uma velha rica e meio paranóica e aparvalhada
em ter como marido aquêle sólido e lindo homem que lhe mandava vestidos maravilhosos e que jamais se aproximara dela. Para casar com uma
Cunhaú não bastaria a beleza de Amaro, mas sua audácia, fria e calculada.
Vivendo sempre no Rio, Amaro criou seus lugares-tenentes na Província.
Euclides Diocleciano de Albuquerque e depois Elói Castriciano de Sousa
foram os iniciais. Amaro finalmente promoveu um chefe do interior,
José Bernardo de Medeiros, a seu representante. O político “bispo do
Seridó” como lhe acunhara a Gazeta do Natal, era uma força dominadora no Caicó. O homem já por se dominava pelo porte elevado e másculo.
Dotado de memória prodigiosa, conhecia todos os eleitores da Província
e não somente lhes sabia os nomes e sobrenomes, como ainda o dos pais
e dos avós. Foi no Parlamento um dos oradores mais acatados.
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Realmente, a qualidade predominante do Dr. Amaro Bezerra era a do
ímpeto irrefreável.”
Luís da Câmara Cascudo, “História da República no Rio Grande do
Norte” – Págs. 52, 53, 54, 55 e 56 – Edições do Val Ltda. – Rio de Janeiro, 1965.
3) Seu nome era Manuel Batista de Morais. Pernambucano, de Afogado
de Ingazeiras, onde viu a luz do dia em 1875.
Era, então, a época das violentas lutas de Jesuíno Brilhante, cuja fama
guerreira se estendia por certa faixa dos territórios da Paraíba e do Rio
Grande do Norte. Como quase sempre o cangaceiro mudava de nome,
para se tornar famoso, Manuel Batista de Morais escolheu o de Antônio
Silvino, homenageando seu mestre Silvino Aires. Muito moço, centrou
na vida do cangaço, matando o assassino do seu pai, que era o “Batistão”, Pedro Batista de Almeida. O assassino, que não teve punição, andava solto palitando os dentes e zombando ad justiça. Foi por isso que
Manuel Batista lhe deu um tiro de misericórdia e abriu caminho para o
crime.
A respeito do cangaceiro Antônio Silvino, escreve Câmara Cascudo:
“A literatura de cordel foi abundante, narrando em versos os encontros com as patrulhas volantes perseguidoras, em que sempre o
facínora escapava habilmente. Destemido, chefiava um bando de
criminosos afoitos e famanazes: Cocada, Pilão Deitado, Tempestade, Ventania, Serrote, Moita Brava, Azulão, Rio Preto, Gato
Brado, Nevoeiro, Barra Fogo, Relâmpago, Cobra Verde e outros...”
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E acrescentava o escritor e folclorista:
“Tinha, vez por outra, gestos de generosidade poupando adversários valente, respeitando damas e donzelas, velhos, crianças e doentes, a honra da mulher casada, no acatamento devido às matronas sertanejas.”
Antônio Silvino foi ferido em combate e preso, a 28 de novembro, lutando contra uma força policial de Pernambuco, comandada pelo tenente Teófanos de Barros. O sítio foi Lages, em Taquaretinga, Pernambuco.
Cumpriu sentença na Penitenciaria de Recife, aprende, nas cadeia, a ler e
escrever e outros pequenos ofícios de artesanato. Foi indultado pelo
Governo da República, em 1937.
4) Cabe acentuar que os Alves de Melo Calado não tomavam parte nessas tropelias. Eram agricultores e viviam num trato de terra, onde nos
anos de inverno se entregavam às tarefas da lavoura e da criação. Isso é
afirmado por Gustavo Barroso e por Câmara Cascudo: “João Alves de
Melo Calado vivia em paz”.
5) Nos velhos tempos, era assim mesmo. Certas questões de família iam
ao conselho dos amigos e estes apontavam o bom caminho. Como sempre, lá estava a figura do velho padre, amigo, compadre de muitos e a
quem os afilhados tomavam a bênção e beijavam a mão, respeitosamente.
6) Este assunto já foi motivo de outro comentário, quando abordado em
capítulo anterior.
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7) O casamento de João Alves de Melo foi realizado no ano de 1841,
visto como está registrado no livro da igreja, de que há certidão anexa.
8) Este retrato do bandoleiro apresenta os mesmos traços daquele que
pintou Câmara Cascudo. Os “olhos agateados” de que fala Gustavo
Barroso são iguais aos “olhos azuis” lembrados anos depois, eles eram
lembrados por ilustre matrona mossoroense, que os vira, na sua meninice, quando o Brilhante ficava na casa de um seu parente, pessoa importante e grande comerciante de Mossoró.
9) O exímio vaqueiro e ativo comboeiro são qualidades confirmadas por
quantos têm escrito a seu respeito.
9-a) A história que conta o caso de “levar os produtos dos engenhos e
sítios a Mossoró” , não se encontra narrada por nenhum outro cronista
com essas cores. O que todos repetem é que o Brilhante ia sempre a
Mossoró.
10) A “rusga com o delegado José Felipe por causa de acomodação num
rancho, onde este chegara primeiro”, é citação do autor de Terra do Sol.
Não se encontra em Cascudo qualquer referência a esse caso. O relato,
no entanto, faz parte da vida do comboeiro, que andava pelas velhas
estradas do sertão, atravessando, às vezes, de um Estado para outro. Em
Mossoró de 50 anos depois, os “ranchos dos comboeiros” ainda surgiram por toda parte. Destes, uns ficavam pelo centro da cidade, outros
mais afastados, e alguns à sombra das latadas armadas à sombra dos pés
de cedro, que cresciam em certo ponto da margem direita do rio, por
detrás da Rua do Comércio.
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11) Há 3 tipos de indivíduos desprezíveis no julgamento do sertanejo:
ladrão de galinha, ladrão de bode e ladrão de cavalo. No segundo grupo
se enquadra o ladrão de cabra, que é a pior espécie de gente. A cabra
leiteira é um animal de estima, que fornece o alimento para o menino da
casa pobre. Em regra, é o único bicho que entra nas posses do trabalhador do roçado, que dá o dia de serviço de sol a sol, ganhando pouco.
Roubar uma cabra leiteira é sempre uma ação que todos vêm com desprezo, pois o ladrão além de matar o animal para comer a carne, esconde
ou enterra o couro para não ser descoberto. No caso de Jesuíno, por
desgraça dos ladrões, ele foi descobrir a carne dentro de uma panela, na
casa dos Limões, no sítio Camucá.
12) A cena deve ter se revestido de extrema violência, pois Honorato
Limão, que era um preto corajoso, puxou a faca e tentou matar o Brilhante. Dada intervenção dos presentes, foi contido e desarmado, no
meio da confusão, tendo ainda ferido o inspetor no braço esquerdo. Daí
por diante, tudo era possível acontecer. Com aquele choque de homens
desatinados fora ateado fogo a uma imensa coivara de ódio, que nunca
mais terminaria, senão depois da morte de gente do Camucá e do Tuiuiú,
inclusive, destes últimos com o desaparecimento do seu próprio “cabeça”, sempre em constantes lutas, Jesuíno Alves de Melo, o Brilhante.
13) Câmara Cascudo registra idêntica condição de solidariedade a respeito desse grupo de homens de cor, que viviam nas terras de Camucá: “Os
Limões, 8 ou 9 pretos muito desabusados e unidos como capuxús”. (*)
O tratamento depreciativo de “amarelo” que os Limões davam aos Alves
de Melo, família de gente branca, também foi motivo de comentários do
historiador norte-riograndense, quando afirma que Honorato, dentro da
bodega, mandava abrir garrafas de cachaça, que bebia com outros que o
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cercavam, blasonando, furioso e vangloriando-se por que “dera uma
surra no amarelo de Tuiuiú”.
14) “Os cabras, aqui apontados, eram os Limões, seus inimigos declarados com quem estavam em guerra, que além de homens violentos, contavam com a proteção de alguns poderosos chefes e armadores de bandos de municípios de vizinho Estado.
(*) CAPUXU – Myschecyttarus ater (vespa social). Oswaldo Lamartine:
“Algumas Abelhas dos Sertões do Seridó”. – EFRGN. 1964.
15) “Essa Conceição seria, porventura, o lugar fronteiriço com a Paraíba
por muitos ainda hoje, conhecida por Conceição da Miséria? (**)
16) O relato dessa surra aplicada em Lucas Alves pode provar que, a
provocação que deu lugar ao primeiro crime praticado por Jesuíno, partiu de parte de um elemento do grupo dos Limões. Não fora aquele estardalhaço do Honorato, e certamente, os acontecimentos não teriam
tido aquele desfecho que abriu a luta entre as duas clãs sertanejas, ambas
movidas pelo mesmo espírito de ódio e de desforço.
17) Estas palavras cadentes e desmoralizadoras da mulher de Jesuíno
Alves de Melo Calado foram fagulhas no rastilho da pólvora, cuja a explosão estava à vista. O fato apontado pelo autor de “Heróis e Bandidos” já foi motivo de outro comentário deste trabalho.
18) Este é o ano terrível da “sêca dos dois setes”. A ele se seguiram,
numa seqüência desoladora do cortejo da fome e a peste, os anos de
1879 – 1879 – o período mais sinistro da vida das populações nordestinas. Diga-se, de passagem, que, á época, a palavra “Nordeste” ainda não
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era falada na geografia regional, pois só se falava no Norte, a terra esquecida de “Deus e dos Homens”, onde se morria de sede e de fome.
19) Por aqueles tempos, os portadores de noticias como esta, davam
prova dessa extraordinária resistência de “correr a pé uma noite inteira”.
O fato não era novo porque em outros lugares do sertão, todo o mundo
conhecia a fama de Bernardino Vapor, que devorando estradas num
tempo em que ninguém podia acreditar, correu de Martins e foi levar
uma carta urgente em Natal, gastando poucos dias, numa caminhada de
150 léguas. A carta era mandada pelos doutores João Valentim Dantas
Pinagé e Amaro Bezerra.
(**) Informe o Deputado Aderson Dutra que se trata de um só lugar.
20) Câmara Cascudo ocupa-se dessa mudança de nome, escrevendo:
“Enfrentou a fôrça policial que estava em Gravatá de Cima, ajudada pelos Agapitos, dispersou-os, tomou-lhes armas.” (***)
Era então JESUÍNO BRILHANTE.
Jesuíno Alves de Melo Calado, lavrador, criador, comboeiro para
Mossoró, “desaparecera para sempre.”
21) O processo de Pombal confirma esse número de 8 cabras armados,
que eram dirigidos pelo Brilhante e que na noite de 19 de fevereiro de
1874, atacaram a cadeia da Vila e soltaram os presos. Chovia bastante, na
ocasião, e curiosamente, 12 dos detentos não quiseram fugir. Também o
dito processo só faz menção ao nome de Lucas, irmão de Jesuíno, que se
encontrava preso por um crime cometido em Catolé do Rocha. Não há,
pois, qualquer referência ao nome de João Alves, pai do Brilhante, que,
segundo o cronista, ali estava detido. Quanto ao Lucas, não havia segre-
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do, pois todo mundo comentava, correndo o caso à boca miúda e “propalando-se que Jesuíno ia tirar o irmão da cadeia de Pombal, à viva força,
em qualquer dia.”
Onde Gustavo Barroso teria encontrado essa história de que o pai de
Jesuíno também estava preso na cadeia de Pombal? Não resta dúvida que
foi mesmo no romance “Os Brilhantes”, de Rodolfo Teófilo.
E este, por sua vez, de quem teria ouvido isso?
22) O depoimento de Rafael Godeiro, de Patu, repete uma estória em
que há fomento de verdade: - Pessoas conversavam no quadro da rua de
Patu. Jesuíno estava com elas, quando viu um homem passando com
uma mulher e um menino. Reconheceu, nele, o filho do seleiro que assassinara, por traição do fabricante de selas. Tentou marchar para matálo, não o fazendo porque os outros pediram clemência para o miserável.
De tudo, uma conclusão exata: Jesuíno não morreu, como se tem assegurado, na casa do seleiro. Pelo contrário, ali, matou o traidor que o denunciara, não fazendo a mesma coisa com o filho deste, porque ainda era
uma criança.
(***) Segundo informações do Deputado Aderson Dutra, trata-se de
Croatá de Cima. Há também Croatá de Baixo.
23) O proprietário da Fazenda Logradouro, em Campo Grande, era
Manuel Fernandes Pimenta já citado em outro comentário.
24) Martins, então, Imperatriz, era lugar que ficava longe do teatro desses
acontecimentos pois estava situada no alto da serra, na distância de 8
léguas de Patu. A ladeira de acesso era muito íngreme, com cortes abruptos. Daí, imaginar-se que essa força desejava mesmo ficar o mais possível
afastada dos cangaceiros, que atacara sem resultado, razoável.
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25) Esse ano de 1879, o final da sua carreira, é dos mais agitados da vida
de Jesuíno Brilhante. Como se tivesse o dom da ubiqüidade, sua presença surgiu, inesperadamente, nos lugares mais diversos, até imprevistos.
Não é de admirar, assim, que cometesse mais essa proeza do seu feito, de
ter voltado a Martins, “em noite muito escura, e reconheceu, sozinho o
interior do povoado”. Esse fato, no entanto, não encontra referência em
nenhuma parte dos que escreveram e mencionaram as andanças sem
destino do Brilhante. Também “e reconheceu o interior do povoado”,
careca de reparo, dado que, o mesmo, com o nome de Jesuíno Alves de
Melo, entrara na vila com um bando de 10 ou 12 sequazes (palavras textuais do Presidente da Província), passeara a cavalo pelas ruas, e por fim,
fora cercado numa casa, onde brigou a noite toda contra a força do destacamento lançada contra ele, naquele refúgio, de onde escapuliu sem
perder qualquer dos seus companheiros, que nem sequer foram feridos.
Isto no ano de 1876.
26) O “cêrco de Martins” tem documentação autêntica, inclusive que
consta de um processo originário da polícia que percorreu todos os escalonamentos da justiça tudo até ao libelo que foi oferecido pelo Dr. Manuel André de Rocha, em 1883, quando Jesuíno Brilhante já era morto,
mas a ação fora extinta por que se estendia a todo o grupo, do qual havia
sobreviventes.
O fato de se terem tirado presos da cadeia para combatê-lo não passa da
fantasia, coisas aliás, já constada em outro capitulo, inclusive com um
depoimento irrefutável do Desembargador Pelópidas Fernandes.
26-a) Fato também sem qualquer dúvida a levantar, e já repetido por
várias vezes, até com citações e nomes de escritores que a ele se têm
reportado.
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26-b) O caso já foi motivo de comentário anterior.
27) Esse não foi o local em que se verificou a morte do famoso cangaceiro. O sítio apontado como o da ocorrência fica na Paraíba, no município
de brejo do Cruz.
28) A morte de Jesuíno Brilhante ocorreu depois de ferimentos graves
recebidos em luta, quando era levado pelos “últimos fiéis”. Morreu no
mato e aí foi enterrado. Sua cova era conhecida pelos moradores da redondeza.
29) A descrição forte dá idéia da paisagem telúrica da área dos sertões
secos, pois estava-se no mês de dezembro, por onde o homem disparava
enfurecido para a derradeira batalha.
30) Tudo chegava ao fim. Livre como vivera, Jesuíno Brilhante morreu
livre, bravo com a fúria do herói marcado pela fatalidade para aquele dia.
31) “Flor dos Romances Trágicos”, de Câmara Cascudo marca capitulo
definitivo sobre Jesuíno Brilhante. E nele conta o escritor:
“O cavalo morreu poucos dias depois do dono haver falecido.”
O resto é do domínio da lenda...
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SEGREDOS E REVELAÇÕES
DA HISTÓRIA DO BRASIL
Gustavo Barroso (*)

JESUÍNO BRILHANTE é a maior figura da história do
cangaço. Chamava-se Jesuíno Alves de Melo e tomou depois de
entrar na senda do crime, o apelido de Brilhante de um tio materno ilustre nos anais do bandidismo sertanejo. Criado em ambiente
semi-feudal, onde ódios e vinganças se tornavam heranças de família, ouvindo desde a infância glorificar a coragem pessoal, tudo o
predispunha à existência que levou. Foi, no entanto, um cangaceiro
de ordem superior em virtude de certa instrução(1) e suas próprias
qualidades de caráter. E daí, a lenda que deixou a lhe aureolar o
nome até hoje. Não é possível compará-lo a Antônio Silvino e
muito mesmo a Lampião,(2) porque, a seu modo, se tornou verdadeiro Robin Hood vingador de agravos, defensor da honra da família e distribuidor aos pobres do que tomava aos ricos ou ao governo.(3) É notável o enternecimento com que os velhos das regiões por onde palmilhou se referem à sua memória.(4) Hugolino de
Oliveira vieira, tabelião aposentado de Caraúbas, no Rio Grande
do Norte, falecido em 1954, declarava: “Desde criança, criei em
tôrno de mim vasto circulo de simpatia e admiração por Jesuíno
Brilhante. Meu avô paterno, Manuel Ramalho do Nascimento,
velho sertanejo que morreu aos 94 anos, contou-me, diversas vezês, atos heróicos e honrosos por êle praticados.”... Dona Maria
Umbelina de Almeida Castro, com mais de 80 janeiros, residente
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no sítio Santa Teresinha, do antigo município de Patu, no mesmo
Estado, Dizia: “Jesuíno foi homem de caráter e de vergonha; homem de palavra. Foi muito lá de nossa casa e, quando foi baleado,
sua roupa estava em meu poder. Eu o conheci muito. Foi amigo e
protetor do meu marido, como era de todos os pobres. Sòmente
ofendia seus inimigos, os Limões. Tornou-se cangaceiro pelas injustiças dos homens. Seu lema era amar a honra e defender as famílias. Distribuía a justiça e só roubava dos inimigos para matar a
fome dos necessitados.”(3ª)
Os Limões contra quem combateu até morrer eram uns pretos ou cabras do Camucá, perto da fazenda Tuiuiú, que pertencia
aos pais de Jesuíno. A inimizade começou por terem os Alves descobertos na casa de Honorato Limão, dentro de um pote, a carne
de uma cabra furtada no seu terreiro. Numa bodega do Patu, estando o jovem Lucas, irmão de Jesuíno, sozinho, seis dos Limões
resolveram surrá-lo. Lutou e alcançou sua casa. Em revide, Jesuíno
apunhalou Honorato Limão, que se pavoneava de haver feito o
rapaz fugir. Isto em 1872 (sic).(4) Logo Valentim Lobato, chefe
político de Brejo do Cruz, passou a proteger os Limões e a perseguir os Alves, que atacaram os Limões em Camucá e mataram
Francisco, o mais valente deles. Estava iniciada a guerra entre os
dois clãs, fogueira a que a política matuta iria por mais lenha com
seus processos e perseguições; prisões, espancamento, recrutamento forçado, negação de qualquer direito de defesa legal. Veio em
seguida a grande seca de 1877 a 1879 enlutar os sertões: êxodos,
fomes, peste, favoritismo, político e roubalheira na compra e distribuição dos gêneros alimentícios fornecidos pelo Governo Imperial. Nesse tumultuoso cenário, o bando de Jesuíno Brilhante,
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composto de sues irmãos e de alguns cangaceiros que os acompanhavam, dominou as catingas, saindo dos seus refúgios secretos
para atacar os comboios nas estradas(5) ou invadir as vilas a fim de
soltar parentes e amigos presos. Montando em famoso cavalo que
uns diziam chamar-se Exalação, isto é, estrela cadente ou zelação,(6) e outros afirmam que era Reis de Ouro ou Peixe Branco,
Jesuíno percorreu os sertões do Rio Grande do Norte e da Paraíba,
em luta constante contra os Destacamentos da Polícia, guiados
pelo Preto Limão, tenaz adversário e conhecedor do terreno. Rodolfo Teófilo romanceou a vida do herói sertanejo,(7) na sua obra
“Os Brilhante”, que bem merecia ser reeditada e difundida. Até
hoje não surgiu um escritor que se abalasse a escrever a verdadeira
história do grande cangaceiro.
Recentemente, o Dr. Pelópidas Fernandes, magistrado aposentado residente na cidade de Martins, antiga Imperatriz, na serra
do mesmo nome, no Rio Grande do Norte, publicou documentos
do processo-crime existente no 1.º Cartório daquela cidade, contra
Jesuíno Alves de Melo e outros por terem indivíduos armados, a
30 de agosto de 1876, resistido à prisão e fugido de maneira sensacional.
O episodio, comparado a uma das mais impressionantes narrativas do Conde de Gabineau em suas “Nouvelles Asiatiques”, é
um dos que melhor ilustram a vida de Jesuíno Brilhante. Era uma
quarta-feira pelas seis horas da tarde, quando nove homens debaixo do cangaço penetraram no povoado a cavalo. Perguntaram pela
casa de Porfírio Leite Pinto, onde segundo disseram, iam buscar
uma moça nela depositada, à espera de casamento, segundo os
usos do sertão.(8) Reconhecido como sendo o bando dos Brilhan170
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tes, as ruas se esvaziaram e reinou o terror. Espalhou-se ao mesmo
tempo que essa história da moça era pretexto e que vinham matar
Preto Limão, recolhido à cadeia local. Hospedados na residência
que buscavam, o alferes João Ferreira da Silva, Comandante do
Destacamento de Polícia cercou-os com seus soldados e alguns
cidadãos armados. Recebidos à bala, caíram logo, duas praças gravemente feridas. Travou-se cerrado tiroteio, em que muitos foram
atingidos pelos sitiados. Enquanto uns sustavam o fogo, outros
cangaceiros iam furtando as paredes da casa e das que lhes seguiam, de modo que, dentro em pouco, passando de uma para as outras, foram sair no fim do quarteirão, escapando ao assédio policial
e tomando o caminho do Jacu.
A denúncia foi feita a 21 de outubro de 1876, pelo Promotor
Joaquim Ferreira Chaves Filho. O Juiz Francisco Bezerra Cavalcanti de Albuquerque deu o despacho de pronúncia somente a 5
de dezembro e 1878, arrolando os seguintes réus: Jesuíno Alves de
Melo, Lúcio Alves de Melo, João Alves de Melo (irmão), Benício
de Tal, João Severiano Delgado, Antônio do Ó, José Pereira Gato
e Apolinário de Tal, ao todo. Os corpos de delito dão oito feridos
da parte dos atacantes.
Como testemunha, as pessoas mais importantes da cidade. A
pronúncia foi sustentada a 23 de maio de 1879. De tão rumoroso
processo, o libelo-crime acusatório pelo Promotor veio a furo a 25
de julho de 1883, sete anos após a acintosa entrada dos Brilhantes
na antiga vila de Imperatriz e quatro depois da morte de Jesuíno,
às mãos dos seus perseguidores.(9)
Nas proximidades do sítio Santo Antônio, entre Campo
Grande e Brejo do Cruz, no sertão da Paraíba,(10) pôs-lhe o Preto
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Limão uma notícia com soldados da polícia. Na primeira descarga,
o bando tomado de surpresa, dispersou-se. Ferido mortalmente
por um tiro de Preto Limão, Jesuíno foi cair morto do cavalo mais
adiante, sendo sepultado no meto, no lugar chamado Palha.(11)
Reza a lenda que o matou uma bala de chifre, a qual não respeitava
corpo fechado. Uma trova popular pôs o ponto final na gesta do
herói-bandido:
Já mataram Jesuíno!
Acabou-se o valentão!
Morreu no campo da honra
Sem se entregar à prisão!
Muitos anos mais tarde, o médico Francisco Pinheiro de Almeida Castro exumou-lhe os ossos. O crânio esteve depositado
pela Escola Normal de Mossoró, até que o referido médico deu de
presente ao grande alienista, diretor do hospício de alienados do
Rio de Janeiro, Dr. Juliano Moreira.(12)
E ninguém sabe onde se encontra.
Ficou a lenda do Robin Hood nordestino a bater asas na tradição e na poesia do sertão.
(*) “O Cruzeiro” – 30 de agosto de 1958.
Página 68 – Tiragem: 550-000 exemplares.
Cr$ 15.000 – Rio de Janeiro.
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____________________
ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
1) Afirmação das mais categóricas de quantas já foram escritas sobre a
personalidade do cangaceiro Jesuíno Brilhante. E tem uma significação
definitiva porque parte de Gustavo Barroso, um dos grandes estudiosos
do fenômeno do caudilho de Tuiuiú. E revela, ainda outro aspecto da
sua vida, ao afirmar que o Brilhante possuía “certa instrução”, fato que
vem abonar a opinião de A. Brasil, ao declarar que o filho de João Alves
de Melo passara pelas escolas de Porta Alegre e do Martins (então Imperatriz).
2) Neste ponto Gustavo Barroso traça caminhos exatos à situação dos
grupos armados que infestavam os sertões nordestinos, em épocas mais
distantes. Não é possível estabelecer comparação entre Jesuíno Brilhante
– o cangaceiro honrado – e os outros dois grandes chefes de bandoleiros, que foram Antônio Silvino, com certos procedimentos humanos que
lhe granjearam boas amizades e Virgulino Ferreira, Lampião, a explosão
da coragem dirigida para o mal.
3) O fato tem confirmação nos assaltos que o Brilhante fazia aos comboios que conduziam os gêneros que o Imperador mandava para os
flagelados das secas. Com ações dessa natureza, que se repetiam quando
menos eram esperadas, Jesuíno tomava as mercadorias e ia fazendo a
distribuição, dando-as aos que julgava mais carecidos. O ato era, realmente, atentatório à segurança da propriedade da coisa, mas o propósito
do assaltante era humano.
3a) A referência é mesma anotada por Câmara Cascudo através da pesquisa feita por Hugolino de Oliveira, o famoso tabelião de Caraúbas.
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4) A data está afirmada por Câmara Cascudo: “a 25 de dezembro de
1871, Jesuíno Brilhante fêz sua primeira morte”.
5) Reporta-se ao comentário N.º 3.
6) O nome do cavalo Exalação é o que aparece sempre em todos os
registros. Além do mais, só Rodolfo Teófilo, no seu romance, o aponta
bem mais de 20 vezes.
7) O romance do “herói-bandido”, como o chama Gustavo Barroso, está
comentado em capítulo final deste trabalho.
8) O casamento da “moça furtada”, como é de uso nos sertões, teve
longa apreciação através de estudo de Juvenal Lamartine, o sociólogo do
Seridó, fixado no seu livro “Velhos Costumes do Meu Sertão”, que vai
transcrito no presente documentário.
9) O assunto foi amplamente comentado no capítulo referente ao fogo
de Jesuíno, em Imperatriz, motivo do processo, então instaurado contra
ele, naquela Comarca.
10) Com este trabalho, o escritor de “Heróis e Bandidos” ampliou e
definiu, melhor, delimitou a zona geográfica onde se encontra os lugares
por onde passou o Brilhante para encontrar a morte. No seu anterior
trabalho, afirma Gustavo Barroso: ”... talvez mesmo acabar com ela.,
fatigado de tanta luta, no lugar Santo Antônio, entre Caraúbas e Campo
Grande...”
Agora, porém, no trabalho de 1958, Gustavo Barroso torna-se peremptório, autoridade também indiscutível, restabelecendo toda a verdade,
tirando toda a dúvida, a respeito do ponto, da terra, onde morreu Jesuíno
Brilhante, ao afirmar:
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– “Nas proximidades do sítio Santo Antônio, entre Campo Grande e Brejo do Cruz, no sertão da Paraíba”
11) E mais adiante o escritor encerra o assunto, com o fato verídico, que
aponta:
– “... sendo sepultado no lugar Palha.”
Este é, aliás, o argumento definitivo do historiador Câmara Cascudo, ao
escrever:
– “Morreu no caminho do lugar Palha, onde ficou sepultado”.
12) O caso do crânio de Jesuíno Brilhante já foi motivo de repetidos
comentários.
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ÁRIA DO CANGACEIRO
Conta-se, e muitas vezes os fatos confirmam que o chefe do
bando armado, cuja profissão era, de ordinário, matar, também se
mostrava sentimental e tinha suas árias de afetividade. Parecendo
vaidoso das façanhas, tinha canções para decantar os seus feitos.
A música, o canto, o gripo rebelde atroante, eram lançados
nos ares, como desafios ao inimigo, no prelúdio dos combates ou
no desenrolar das batalhas, onde, quase sempre, o que valia nada
era a própria vida.
A luta oferecia a essa gente rude o prazer do risco, e por isso,
durante o explodir das armas, nos tiroteios, ouviam-se as vozes
rouquenhas estrugindo pelos céus, ecoando nos espaços, no mais
aceso da peleja, quando longe estava ainda de se decidir a sorte
para qualquer lado.
Às vezes, quando era hora do sossego, coisa rara, aliás, no
tumulto da vida que levavam, algum dos cangaceiros solfejava velhas cantigas da infância, litanias que acordavam memórias de um
mundo morto. Mas, tudo era passageiro nas recordações daqueles
homens que tinham enrurecido os corações como feras no meio
de outras feras humanas.
Sobre cantigas de cangaceiros, sabe-se que Jesuíno Brilhante,
cercado numa casa, na rua de Imperatriz, enquanto os bacamartes
ribombavam despejando balas contra a tropa do governo, noite a
dentro, cantava a Corujinha, para animar os companheiros dentro
daquele inferno de fogo:
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Corujinha, que anda na rua,
Não anda de dia,
Só anda de noite
Às Ave Maria.
Isto é bom, corujinha
Bis
Isto é bom...
Banana madura
Comida no cacho.
Isto é bom, corujinha,
Banana madura
Comida no cacho
Bis

Isto é bom, corujinha
Isto é bom...
Corujinha, que vida é a tua
Bebendo cachaça
Caindo na rua
Isto é bom, corujinha
Isto é bom...

Estes versos, aqui registrados, devem-se a uma testemunha
de memória realmente conservadora dos fatos da meninice.
Não se conhecia deles, senão aqueles mesmos que Câmara
Cascudo registra em seu trabalho. Apelei para Pelópidas Fernandes
e este, sempre pronto nas respostas, escreveu dizendo que, em
Martins, ninguém conhecia a tal Corujinha.
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E como entre gente do sertão, conversa puxa conversa, e cada pessoa sabe de alguma coisa, toquei para a casa de Oswaldo
Lamartine, um dos melhores e mais sérios pesquisadores da área
do Seridó e seus recantos.
Numa daquelas visitas de arranco, que agente chega na hora
da janta, sem ser esperada, fui entrando e logo mexendo em tudo:
na palmatória dos 5 furos, nos chocalhos, no artesanato dos artistas do Nordeste, nas armas de fogo, na faca de furar, que “o velho
Lamartine, o pai dêle”, lhe dera de presente, num pilão, na corda
de arrear bezerros, enfim, nos santos de pau feitos por Chico Santeiro, o artista de que poucos vão se lembrar ainda...
E esperando, praticamente, que eu acabasse de remexer naquelas coisas, que os entendidos chamam de museu, Oswaldo teve
tempo de abrir a boca e me contar:
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“Minha mãe, Silvana Bezerra de Faria, cantava a “Corujinha” para eu dormir, e me dizia que tinha aprendido, quando menina, no Acari.”
Este depoimento diz tudo e encerra uma história imensa para quem anda à procura de coisa do passado.
O relato brota, vigorosamente, do mar das histórias que se
despejam pelo mundo da tradição oral. Tornou-se de maior valia,
por que foi colhida no recesso do lar, da família ainda tem a força
conservadora dos velhos códigos postulantes. A casa, chão da fa179
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zenda, conserva a impressão tradicionalista do nome do coronel
fazendeiro, do patriarca colono-feudatário, poderoso, insubstituível no seu regime.
Voltando ao assunto de canção de cangaceiro, cabe recordar
que, em 13 de junho de 1927, quando Lampião descia do Alto da
Conceição para desfechar o terrível ataque contra Mossoró, o seu
cabroal vinha cantando:
Ô! muié rendeira,
Ô! muié rendá...
Tu me ensina a fazer renda,
Que eu te ensino a guerreá...
Numa comparação aberta na distância de um tempo marcado por mais de 50 anos de separação, na noite de 30 de agosto de
1876, em Imperatriz, debaixo de um formidável fogo, Jesuíno Brilhante cantava com seus cabras:
Corujinha, que anda na rua,
Não anda de dia,
Só anda de noite
As Ave Maria...

180

www.colecaomossoroense.org.br

A VOZ DA BANDA NO CANGAÇO
Depois de receitar os versos da cantiga, que ouvira, talvez há
meio século; repetido com voz segura de quem revê os fatos com
memória de grude, o seridoense respirou aliviado, pensando que
tivesse terminado ali, aquele medonha prova de fogo.
Mas, estava muito enganado, pois mal sabia Oswaldo Lamartine que, aquilo era só o começo. O pior ainda estava por chegar,
quando com ar de assombro, ouviu a pergunta impertinente:
– E a música, homem de Deus?
– Você não sabe a música da Corujinha?
Ai, o declamador da Ária do Cangaceiro, até achando graça
com a sua cara amarrada de vaqueiro que perdeu a rês no mourão
do curral, quando o bicho espirrou como uma bala, arregalou os
olhos, atirou longe a ponta do cigarro e quase sem descerrar os
dentes, articulou uns sons, e solfejou a cantiga famosa, de que se
tem notícia desde o ano de 1876.
A situação estava ultrapassada.
Faltava, agora, garatujar as notas. Fixar a melodia. Dar retrato à música. Materializar o som.
E para isso, no outro dia, chegou o artista, o terceiro homem
que estava ao alcance da mão. Tadeu Almeida Pinheiro ou Tadeu
Costa, pois tudo dá na mesma coisa e retrata a mesma pessoa, fiel
à tradição familiar de uma raça de músicos, de compositores e instrumentistas, todos de São Miguel de Pau dos Ferros, apareceu.
Vinha armado de tudo: violão, um rolo de papel riscado em penta181
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gramas, debaixo do braço, um gravador e fita magnética. As passadas para a casa do escritor de “Algumas Abelhas do Sertão do Seridó” foram curtas, foram poucas.
A tentativa lograra êxito. E do primeiro trabalho, a cópia foi
remetida para o Ceará, onde seria submetida ao crivo do julgamento e técnica de Dalva Stela Nogueira Freire, professora em Fortaleza, nome de projeção nos meios artísticos e culturais e em outras
atividades universitárias daquela Capital. Analisando o original, de
pronto se pronunciou com este depoimento, que passa a integrar,
como matéria inédita, o presente documentário sobre a gesta do
cangaço romântico de Jesuíno Brilhante.
(*)Suas cartas chegaram uma após a outra, e vieram me encontrar
em plena atividade de Curso de Férias para professoras do Ensino
primário. Gosto de ser amiga e pronta nos meus afazeres, prometidos de bom gosto aos amigos, mas, o que é admirável... sou funcionária e recebo ordens. Janeiro e fevereiro tive de colaborar nos
Cursos de Aperfeiçoamento do Magistério, nos sertões de Jardim
de Infância e Alfabetização. Minha parte é a fundamentação da
Educação Musical e Artística, como disciplina globalizante ou integralizante, nos atuais, e mil outros encargos. Um mundo agradável, mas um mundo trabalhoso.
Hoje, 13 – era de ver, dia da sorte – não podia deixar de lhe mandar o resultado da minha missão musical, assim, na ordem da banda:
“- Achei a melodia uma beleza, muito dentro do espírito da “chula” nordestina, que é uma variante de embolada, côco e baião.
Como manda o “figurino” da boa música do folclore Nordestino,
principalmente em se tratando de sátira.”

182

www.colecaomossoroense.org.br
Acredito piamente na autenticidade dos sons, e não os modifiquei
em nada. Acho que estão fielmente transcritos. Como andamento,
ritmo e compasso, tive minhas dúvidas, daí a coragem de modificá-los seguindo o roteiro da prosódia natural dos nordestinos, que
sugere o ritmo adotado nessa revisão. Assim creio ser mais fiel ao
espírito da “chula”, cujas células rítmicas foram adotadas no modelo, de que resultou ligeiras modificações e até alterações de barras de compasso. O nosso amigo Pinheiro estava muito preocupado, até cioso dos compassos, mas nisso residiu o maior número de
tropeços... Música folclórica deixa a gente “tonto”, no tirante a
compassos, divisões, andamentos etc. A prosódia é quem guia. Os
“pausares” naturais, isto é, os acentos ponderáveis da poesia popular, ou, por outra, os pés métricos são os únicos “medidores” de
tempo a compasso. É fogo! meu amigo das aulas de Sociologia!
Nisto estou em dia, pois fui adestrada por vários músicos e folcloristas, deste Estado, de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. De tudo isso, sei agora, que os sinais de compassos não podem ter caráter de inflexibilidade, como acontece em músicas erudita.
Na parte não combino com o compasso C cortado que é o 2/2.
Aqui o certo é mesmo o 2/4.
Para que a música seja rápida e viva, basta indicar com a palavra
própria de Andamento. Então, no alto, sobre a clave, escreve-se
“Rápido’ ou “Vivo”. Também é interessante a pulsação metronímica. No caso, sugiro: M. M. d = 140.
Quando ao tom Fá seria bom para voz feminina, cujo registro está
uma oitava acima da voz masculina. O Lamartine deve ter a classificação de Baixo Profundo e o Pinheiro, pelo visto, é Tenor... Isso
por que preferiu o tom de Dó, que é o cômodo para os tenores.
Não importa o tom: a fidelidade dos sons e ritmos é que conta.
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Mando hoje sua parte devolvida com as modificações sugeridas,
para você ter idéia do que lhe digo.
Fico com a cópia a fim de providenciar a cópia definitiva, à máquina, no tamanho desejado (22/16), que servirá para o serviço de
clichérie.
(*) Fortaleza, 13/2/68 – Ceará.
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OS POETAS DO POVO
A literatura de Cordel é a fonte inesgotável e imortalizadora
dos heróis do povo.
Figuras obscuras que morriam no anonimato, os cantadores
e os poetas do povo vão arrancar do mundo atribulado em que
viveram, e fazendo versos das suas glórias ou das suas misérias,
entregam-nos às multidões das feiras, por onde vão sobrevivendo
e enfrentando as tempestades do tempo.
Grandes figuras as desses poetas que fazem com seus ritmos
bárbaros, certos floreios de alegria para a vida, mesmo a mais esquecida de todas.
Os cantadores sertanejos, tipos rudes, mas homens de raro e
poderoso talento, contam as histórias e tentam engrandecer seus
heróis, muitos sem nome ilustre e sem brasão, mas que se tornam
motivo da simpatia popular. Entre tantos que são, encontram-se os
cangaceiros, santos e beatos, os pioneiros que abriram pelos rastros do sangue e do fanatismo, os caminhos de uma civilização,
que não chegou a ter o batismo da cultura.
ABC DE JESUÍNO BRILHANTE (*)
(Rio Grande do Norte – 1877)
Agora com geral celícia
Todos na sociedade,
Quando chegou a notícia:
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Jesuíno na cidade,
Eram todos a dizer:
Por certo há novidade
Bastante fiquei veixado,
Me levantei, fui olhando,
Era o senhor Jesuíno,
Sua escolta acompanhando,
Bem vestido e bem montado
Pela rua foi passando.
Com grande sinceridade
Pela rua navegou,
E, encontrando um sujeito,
Por Porfírio perguntou...
Com quem tinha algum negócio,
Sua casa procurou,
Dignamente chegando
Na porta logo esbarrou,
Salvando D. Luzia,
Que o Porfírio não acabou:
Respondeu e disse ela
– De mim não tenha pavô...
Então, senhor Jesuíno,
Presumindo o que deseja;
Tinha mandado comprar
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Vinho, genebra e cerveja;
Embora o seu portador
Violento homem seja.
Foi um caso admirável,
Esse agora que vos digo,
Todo o povo da cidade
Geralmente reunido;
Que todos desejam ver
Jesuíno no perigo.
Gritavam com presunção
O comandante da armada;
- Para o senhor Jesuíno,
Temos mortalha cortada,
Temos algemas de ferro
Gargalheira preparada.
Há um negócio importante
Que me trouxe aqui agora;
Como não achei Porfírio
Me retiro, vou me embora.
Ficará prá outro dia,
Se encontrá-lo por fora.
Idéia não fez o homem,
Que estava descuidado,
Quando chegou a notícia:
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– O senhor é atacado,
A tropa está reunida,
O senhor já é cercado.
- Já eu sei, D. Luiza
Que o Porfírio não está,
Mas enquanto não beber
Não posso me arretirar.
Já mandei um portador,
Ele pouco há de tarda.
Calendário de distúrbios,
Hoje aqui há de se ver,
Si me vieram cercar
Muita gente há de sofrer,
Os que mais me arrojaram
Hão de chorar e gemer.
Levante-se, D. Luzia,
Sem beber não me retiro,
Somos todos cangaceiros,
Bem podemos dar uns tiros.
Se me vierem cercar
Verão o que nunca viram.
Mansamente respondeu
O senhor Antônio do Ó:
Se me vierem cercar
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Meu patrão não fica só.
E tal seja o meu destino,
Que farei botarem dó.
– Nesta mente estamos todos,
Respondeu o João Delgado
Comigo contem por certo
Contra qualquer empregado
Ao depois de dar uns tiros,
Então serei retirado.
Oh! que barulho como este
No Martins nunca se deu,
Muita vontade perdida,
Muita gente glória deu.
Nesta batalha tão forte
Que Jesuíno venceu.
Por certo gritou: o rolo
Que neste dia se deu,
Pelo subdelegado,
Todo o mal se procedeu,
Que o alferes sem desejo,
Constrangido cometeu.
Quem será teu defensor
Nesta Serra do Martins?
Não podes contar vitória,
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Brevemente terás fim.
Pouco terás que viver,
Quem a ti não vir o fim.
Ralhando com presunção,
Jesuíno sem temor:
– Tenha sentido no cerco,
Que eu brevemente me vou,
Não posso ficar aqui,
Que eu desta terra não sou.
Saíram todos do cerco
Sem temor e sem demora,
Jesuíno repetindo:
– Está chegada a minha hora,
Tenho sentido no cerco
Que a boiada vai-se embora!
Unido ficaram todos
Com muito boa união.
O povo ficou dizendo:
– Lá se foram, lá se vão!
Voltaram os empregados,
Mal servidos, sem razão.
Voltaram os combatentes,
Indo o alferes baleado.
E o Juiz Municipal
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Com um braço bem cravado;
Os mais, dizem, que gemiam
Lastimando o seu estado.
Chorando ficaram muitos
Sem ter remédio que dar,
Bem empregado te seja.
Quem mandou tu vires lá?
Jesuíno e sua gente
Nunca te fizeram mal.
Zombando foi Jesuíno,
Pabulando a sua história,
O alferes João Francisco
Com tristeza foi embora,
Chegando no Rio Grande
Já deu baixa sem demora.
O til é letra do fim,
Vai-se embora navegando,
Me procure quem quiser,
Cada hora e cada instante.
Me acharão sempre às ordens:
JESUÍNO ALVES BRILHANTE.
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ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
(*) Este A B C já se encontra divulgado em livro de Câmara Cascudo,
dando como fonte de primeira publicação o trabalho de Rodrigues de
Carvalho – “Cancioneiro do Norte” – editado em 1928.
Obs. A ob. Cit. É a 2.º edição, com 423 páginas, Tip. da Livraria S. Paulo. Rua Maciel Pinheiro, 160. Paraíba do Norte. A 1.º edição do “Cancioneiro do Norte” é de 1903. Fortaleza – Ceará.

Nota de Rodrigues de Carvalho:
(210 – “Jesuíno Brilhante, célebre cangaceiro do sertão do norte. Nasceu
no Rio Grande do Norte, e foi morto em uma diligência policial, pelo
soldado Preto Limão, naquele Estado.
Era um criminoso “sui-generis” pela coragem e por muitos atos de nobreza.”
N. A. – Jesuíno Brilhante não foi morto no R. Grande do Norte, e sim,
na Província da Paraíba. O assunto não comporta controvérsia, pois
sobre ele, Câmara Cascudo já deu a última palavra no livro “Flor dos
Romances Trágicos”.
Este aspecto do “criminoso sui-generes” pela coragem e por muitos atos
de nobreza, criou o renome do bandoleiro romântico, dele tendo registrado o autor contemporâneo, acima citado:
– “Sua fama ainda existe indelével num clima de simpatia irresistível. Era
o paladino, cavaleiro andante, sem mêdo e sem mácula, do direito comum e natural.”
A 3.ª edição – Comemorativa do Centenário do nascimento do autor, foi
feita pelo Instituto Nacional do Livro (MEC). Rio de Janeiro, 1967 –
com “Louvação ao Cancioneiro do Norte” – Manuel Diegues Júnior.
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PRONUNCIAMENTO ACADÊMICO(*)
JESUÍNO BRILHANTE
Múcio Leão

– “Êste é tipo do cangaceiro criado pelo desajustamento social, de que falava há dias.”
Luís da Câmara Cascudo assim o vê: “Foi o cangaceiro gentil-homem, espécie matuta de Robin Hood, adorado pela população pobre, defensor dos fracos, dos anciãos oprimidos, das môças
ultrajadas, das crianças agredidas”.
Também Gustavo Barroso, arrastado por uma sugestão que
parece inevitável, o comparou com Robin Hood.
Era, ao que parece, um coração excelente, e ficaram famosos
na seca dos três setes(1), as apreensões que fez, aos comerciantes
exploradores, aos agentes do Governo, para distribuir alimentos
entre as populações famintas.
Tenho a impressão de que foi em Jesuíno Brilhante que José
do Patrocínio foi buscar o modelo daquele generoso Virgulino, o
cangaceiro feito de humanidade, de ardentes anseios de justiça, que
imortalizou nas páginas dos “Retirantes”. Romance em que, para
maior contraste – acentuamos aqui –, o corajoso escritor põe em
confronto com um cangaceiro de coração tão magnânimo toda
uma caterva de verdadeiros bandidos. Estes, os agentes do governo e da lei, monstros que deveriam antes estar detrás das grades de
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uma cadeia, e os representantes da Igreja, que mais parecem emissários das trevas infernais.
***
Jesuíno Brilhante nasceu em Tuiuiú, (região do Patu) no Rio
Grande do Norte, em 1844, teve o nome civil de Jesuíno Alves de
Melo Calado. Só depois é que veio a adotar o apelido com que se
tornou famoso.
Era, em sua terra, um agricultor pacato e operoso, quando
entre a sua família e outra família do Patu – a dos Limões que contava com a proteção da polícia – se criou uma desavença. Resultando várias conseqüências, sendo uma delas a prisão de Lucas,
irmão de Jesuíno. Daí, um assalto dos Brilhantes à cadeia de Pombal para libertar o rapaz.
Saindo, assim fora da lei, Jesuíno e o seu grupo tiveram de
adotar a vida do cangaço. Passaram então, a andar disfarçados pelas cidades e vilas do interior, arrebentando viveres e munições
como podiam
Um dia (1879) foi o grupo atacado pelas forças policias, no
Brejo do Cruz. Jesuíno foi morto em ação, e seu corpo sepultado
no lugar chamado Palha.
Mais tarde, foi o seu crânio exumado pelo Dr. Francisco Pinheiro de Almeida Castro e esteve em exposição na Escola Normal
de Mossoró. Foi depois, remetido para o Rio de Janeiro, como presente a Juliano Moreira. E hoje ninguém sabe aonde se encontra.
Muitas canções folclóricas entusiásticas se criaram em torno
desse simpático bandido. E uma delas dizia, em uma de suas trovas:
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“Já acabaram o Jesuíno!
Acabou-se o valentão!
Morreu no campo da honra
Sem se entregar a prisão”!
Jesuíno Brilhante inspirou o livro de Rodolfo Teófilo – “Os
Brilhantes” – e a sua vida e a sua figura têm sido estudados em
muitos lugares, como o vemos no registro que Luís da Câmara
Cascudo fez no Dicionário do Folclore Brasileiro.
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ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
(*) Neste estudo, só aparentemente sucinto, o acadêmico Múcio Leão
reflete com originalidade, o perfil do famoso e irrequieto caudilho da
Fazenda do Cajueiro.
O trabalhador é importante por que nele, o acadêmico situa a posição
dos escritores que se dedicaram à crônica do Brilhante, dando relevo a
certos aspectos pouco discutidos do trabuqueiro da Casa de Pedra, Curioso é assim, o fato a apontar-se, que foi ele o único cangaceiro nascido
no território potiguar a manter grupo armado numeroso, que viveu por
quase dez anos, em luta aberta contra a força do governo lançada em sua
perseguição. Também pela primeira vez destaco o depoimento do acadêmico Múcio Leão, onde manifesta sua opinião, pensando que foi na
figura lendária de Jesuíno Brilhante “que José do Patrocínio foi buscar o
modêlo daquele generoso Virgulino” que é o tipo central do seu romance “Os Retirantes”.
Uma idéia nova e valorizadora da figura do cangaceiro norteriograndense, assim projetada, através da obra de ficção de um grande
pensador, idealista, sobretudo, em literatura de outra região.
(1) O ciclo da grande seca compreende os anos de 1877/1879. Nos sertões esse período é chamado quase sempre de seca dos “dois setes”,
tomando o primeiro ano como ponto de partida. Em conclusão: O trabalho do acadêmico Múcio Leão está inteiramente enquadrada na melhor
fonte de documentação e num sentido de profundidade e argüição dos
fatos, lá se encontram datas, lugares e nomes de pessoas com a identidade de cada um registrados no tempo e no espaço. Por tudo isso, o estudo
do acadêmico, pela importância e pelo nome do seu autor, constitui capítulo a ser destacado na história do Jesuíno Brilhante como ele acentua:
“Um tipo de cangaceiro criado pelo desajustamento social.”
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AS VIAGENS DE
JESUÍNO BRILHANTE A MOSSORÓ
A história está cheia destes comentários. E através deles,
quantos se têm dado ao estudo da vida e das façanhas do atirador
da Serra do Patu e das suas quebradas, confirmam, de modo geral,
o fato das viagens que o Brilhante fazia a Mossoró.
A crônica local registra com minudência casos da passagem
do Brilhante pelo arruado que então, era a freguesia de Santa Luzia. A esse tempo, a circunscrição administrativa muito turbulenta
era palco de violentos tiroteios surgidos de velhas rixas de grupos
armados batidos das águas da Ribeiro do Jaguaribe começava a
ganhar nome e a estender sua fama pelos sertões, graças a atividade de numerosos mercadores que vinham em derredor abrindo
casas de negócios. Gente dessa espécie, aventureira e dona de iniciativas novas, foi se multiplicando no território da antiga faixa da
sesmaria do Sargento-Mór Sousa Machado, e por volta das secas
de 77/79 já constituía uma dessa e mesclada população. O agrupamento humano de Santa Luzia aumentava dia a dia, invadida a
sua área pelos retirantes que tomavam contado lugar, vindos de
toda parte, fugindo da seca e da fome e na vaga esperança de encontrarem ali, sombra e salvação para seus atormentados dias de
sofrimentos.
Dessas viagens do lutador, contam-se incidentes, escaramuças e tropelias, que sua simples presença provocava, onde quer que
aparecesse.
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Em Mossoró, a exemplo de outros lugares por onde transitava, Jesuíno Brilhante tinha seus amigos importantes e desfrutava
do acolhimento de figurões influentes, que o recebiam nas suas
próprias casas, onde podia ficar em segurança.
Contam alguns dos seus cronistas que, o bacamarteiro patuense ia a Mossoró vender produtos da lavra das suas terras. Asseguram outros que procurava comprar viveres, não faltando quem
viesse dizer, que o Brilhante queria adquirir alguma munição, pois
o seu arsenal estava desprovido, dado os constantes fogos em que
tomava parte.
O que causa admiração é que, dessas sortidas e desses encontros, Jesuíno escapasse sempre ileso.
Os seus atrevidos companheiros de armas, esses vez por outra caíram varados de balas, enquanto o chefe desaparecia no meio
do tiroteio, como se tivesse o corpo fechado.
Nessa última viagem, realizada em 1879, quando entrou em
Mossoró, as coisas mudaram de posição. E para escapar com o
couro, teve de lutar para dar cobertura à retirada dos seus homens.
Em grande parte, aconteciam essas coisas por que o próprio
cangaceiro as provocava. Atrevido e audaciosos, quando aparecia
em qualquer ponto, começava a menosprezar das autoridades,
fazendo suas tropelias, no meio da rua.
Dessa vez, porém o tiro lhe saiu pela culatra.
A força do destacamento foi chamada às pressas e lançada na
sua perseguição. Teve, assim, de abandonar a rua precipitadamente, saindo pelo Beco da Casa do Cel. Antônio Secundes e indo
defender-se por detrás do curral da matança, que ficava nos fundos
do prédio da cadeia pública.
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Mas, não levando a coisa a sério, com um espírito de indiferença pelo perigo, Jesuíno Brilhante continuava a disparar seu bacamarte com a boca levantada par o ar, afim de não atingir o povo
no lugar, eu abandonaram suas casas e seus negócios e fora “assistir aquele espécie de divertimento”. Mesmo assim, da luta saiu ferido seu cunhado Lúcio, que foi levado para uma casa distante,
onde ficou, nas Barrocas, cuidado pelo boticário da cidade.
Sobre todos esses acontecimentos, há hoje, uma história escrita
que se reporta a esses fatos, onde figuram escritores, e muitos narradores do povo, contadas assim:
“Jesuíno ia sempre a Mossoró, tomando precaução, hospedando-se em casas amigas. Ninguém, exceto, a própria justiça, o considerava criminoso. Em meados de 1879, com Manuel de Ló, e seu cunhado Lúcio, foi a Mossoró comprar viveres.
Passou pela porta do Juiz de Direito Dr. Manuel Hemérito
Raposo de Melo.(1) O magistrado ficou furioso com a insolência do cangaceiro, e de chambre, como estavam saiu às
carreiras para o quartel, mandando armar a soldadesca. Travou-se um tiroteio nas margens do rio. Jesuíno atirava sempre para o ar, por que metade da população de Mossoró correu ao local para assistir ao espetáculo, como se tratasse de
um divertimento inofensivo.”
Câmara Cascudo – “Flor dos Romances Trágicos”, pág. 171 – Rio, Pongetti,
1967.
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E antes mesmo, quando se referia à mudança do seu nome –
porque de ordinário, os cangaceiros sempre se rebatizam com um
apelido de guerra que os torna famosos – escreve o mestre das
“Actas Diurnas”.
“Era então, Jesuíno Brilhante, pois Jesuíno Alves de Melo
Calado, lavrador, criador, comboieiro para Mossoró, desaparecera
para sempre”. Luís Câmara Cascudo, ob. Cit., pág. 113.
Estas viagens a Mossoró que, o bandoleiro de Tuiuiú realizava, tinham sua razão de ser. O lugar preferido era aquele mesmo,
pois Jesuíno não fez esses giros para nenhum outro ponto deste ou
de outra Província com o intento de mercadejar.
E isso encontra justificativa na vida comercial do lugar que
se desenvolvera muito, naqueles anos marcados pela mais devastadora das secas de que há memória nas terras do Nordeste.
A história dessas viagens vem relatada por quantos, em épocas diferentes, se ocuparam da vida e das lutas do aguerrido chefe
de grupo armado, que pelo espaço de dez anos, sacudiu os sertões,
as vilas e as casas das fazendas com o trovejo do seu bacamarte
boca-de-sino, que nunca respeitou força inimiga nem a superioridade das volantes que o perseguiam.
Em trabalho anterior ao de Câmara Cascudo, já e ele se referia o historiador Gustavo Barroso, quando em capitulo do seu
livro “Heróis e Bandidos”, apresentava fatos e detalhes a que outros narradores não deram tamanha importância.
E aí está o registro desse livro que é dos mais curioso documentos da gesta do cangaço nordestino, ao citar:
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“... o pai aproveitava-o para levar produtos dos engenhos e
dos sítios a Mossoró , vendé-los e trazer fazendas, ferramentas, mezinhas e calçados.”
Este registro sucinto dá conta de tudo. E confirma aquelas condições de “comboieiros para Mossoró”, tipo de homem popular e conhecido pelas casas dos caminhos, que fazia o intercâmbio entre os
povoados interioranos e aquele lugar mais adiantado, onde ia vender
produtos das safras dos roçados e comprar utilidades como aquelas, ali
enumeradas. Essas transações tornavam-se indispensáveis à própria
sobrevivência da comunidade, sempre fechada nos domínios das suas
reduzidas possibilidades de comunicações.
O retrato dá idéia da vida dos velhos tempos, onde o comboeiro
– espécie de homem indispensável – desempenhava o grande papel de
agente de aproximação e de intercâmbio comercial e humano.
Antes de ser cangaceiro, foi Jesuíno Alves de Melo a figura
típica do tagendor de tropas de burros, fazendo circular por extensas e empoeiradas estradas, a economia rudimentar daqueles grupos populacionais, separados do mundo pelo incrível fenômeno
das distâncias e do isolamento.
Depois, reportando-se a fatos ocorridos por volta de 1879,
registra ainda o autor cearense aspecto personalíssimo das condições da vida tumultuada do cangaceiro do Patu, acentuando:
“A audácia de Jesuíno subia de pé. Foi a Mossoró comprar
um comboio de viveres. O destacamento local atacou-o. Resistiu a bala e escapou ileso.”
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Os períodos curtos são incisivos e dão conta certa do que
ocorreu na sua derradeira viagem a Mossoró. Esse ato audacioso ia
lhe custando caro, pois teve a audácia de passar com seus homens
na frente da casa do Juiz de Direito da Comarca.
O Dr. Manuel Hemérito Raposo de Melo revidou a afronta,
correu ao quartel e atirou a força contra o cangaceiro, que saiu, às
pressas, da casa de pessoas importantes onde se homiziara e ainda
à boca da rua, teve de defender-se, sustentando um tiroteio contra
o destacamento. Mas, fez em tom de brincadeira,atirando para o
ar, a fim de não atingir pessoas do povo, que correram para ver
aquele divertimento com que não contavam todo dia.
Ainda assim, pegado de surpresa, o terrível atirador dos grotões da “Casa de Pedra”, viu um dos seus cair ferido, a quem socorreu, levando-o para lugar afastado.
A fama do Brilhante se espalhara por toda a parte, e daí, as
providências do Governo e dos seus órgãos subordinados das localidades do interior, todos vivendo de sobreaviso à espreita de
qualquer notícia do homem perigoso que era preciso afastar a todo
preço.
Talvez tenha sido por esse motivo que o magistrado sentiuse desrespeitado com a presença do bandoleiro e mandou que a
força fizesse aquela sortida, para agarrá-lo vivo ou morto.
Mas, a medida não passou do intento.
De tudo, um argumento certo na afirmativa de Gustavo Barroso:
“Jesuíno Brilhante viajava a Mossoró para comprar víveres.”
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De outro lado, as publicações periódicas do lugar revistas e
jornais, registraram informações que merecem fé, a respeito da
passagem do cangaceiro pela freguesia de Santa Luzia de Mossoró,
já então, o temível chefe de grupo armado, arvorado debaixo do
nome de guerra de um seu antepassado que espalhara o terror pelos sertões – seu tio José Brilhante – vez por outra, rondava pelo
reduto que o trabalho e a paciência do vigário Antônio Joaquim
iam soerguendo do chão, para enfim, transformarem em cidade,
no ano de 1870.
A narração que aparece nas publicações das várias épocas,
conta sempre o fato com características semelhantes, o que lhe dá
por isso, feição de autenticidade.
Com base nos argumentos de alguns desses tipos de revistas
ou pequenos jornais da província, arrimou-se um dos historiadores
mais autorizados para imprimir caráter definitivo à crônica daqueles acontecimentos.
Assim é que o “Boletim Bibliográfico”, de Mossoró, ano II,
N.º 28, de 30-9-1950, pág. 37, registra:
“JESUÍNO BRILHANTE - Jesuíno ia sempre a Mossoró, tomando precaução, hospedando-se em casa de amigos. Ninguém,
senão a própria justiça, o considerava criminoso. Em meados de
1879, com Manuel de Ló e seu cunhado Lúcio, foi a Mossoró
adquirir víveres.
Jesuíno passou pela porta do Juiz de Direito, Dr. Manuel Hemérito Raposo de Melo. O magistrado ficou furioso com a insolência do cangaceiro e, de chambre como estava, saiu às carreiras pa203
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ra o quartel do Destacamento, mandando armar soldados. Travou-se um tiroteio nas margens do rio.
Jesuíno atirava sempre para o ar, porque a metade da população
de Mossoró, correra ao local para assistir ao espetáculo, como se
tratasse de distração inofensiva.
Lúcio ficou ferido e Jesuíno deixou-o em Santo Antônio, onde o
farmacêutico Manuel Duarte Vieira, de Mossoró, ia cotidianamente pensá-lo. Anos depois, um seu amigo e médico, Dr. Francisco Pinheiro de Almeida Castro, exumou o esqueleto de Jesuíno, levando a caveira para Mossoró. Esteve o crânio na Escola
Normal longamente. Por ordem do Dr. Castro, o Dr. Rafael
Fernandes Gurjão entregou-o ao Dr. Juliano Moreira, no Rio de
Janeiro. Está possivelmente perdida para os efeitos de identificação. Caveira não tem letreiro.”
A publicação dos jornais tem um valor inestimável para acompanhar o desenrolar dos fatos que se ligavam a essas viagens do bandoleiro, marcado pelas atitudes de nobreza e de defesa da honra e da casa
sertaneja, às terras litorâneas de onde Mossoró estendia os tentáculos
do seu comércio.
Deste modo, foi pela imprensa que o Desembargador Pelópidas
Fernandes deu conhecimento aos estudiosos do problema, inclusive a
Gustavo Barroso, do processo de Jesuíno Alves de Melo na cidade de
Imperatriz, em 1876.
E também foi servindo-se de jornais que, em 1918, um colaborador de “O Mossoroense”, assinando-se A. Brasil, divulgou em edição
daquele período alguns artigos sobre Jesuíno Brilhante. Só mais tarde,
tive oportunidade de ler ditos trabalhos, e a informação dos mesmos
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me foi transmitida pelo Prof. Manuel Jácome de Lima, um dos pesquisadores dos cartórios da Zona Oeste, de cujo trabalho vão, aqui, transcritos alguns documentos.
De tudo quanto se apresenta nesses trabalhos alias apreciável mérito, chega-se a conclusão de que pertence a bibliografia norteriograndense o melhor estudo de pesquisa, até hoje levantado, sobre a
vida e a figura controvertida do arcabuzeiro que acostava à Serra do
Lima e suas quebradas confinantes.
De fato, para reafirmar tudo, bastaria lembrar que este registro
divulgado pelo “Boletim Bibliográfico de Mossoró”, não é matéria
nova, e sim, transcrição textual de trabalho importante do etnógrafo
Câmara Cascudo, publicado há mais de 25 anos, em “A República”, de
Natal, de 7-6-1942, numa secção daquele órgão que adquiriu renome
pela seriedade dos assuntos ali comentados – “Acta Diurna” – o mais
completo registro dos fatos históricos e sociológicos do Rio Grande do
Norte.
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___________________

ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
A bibliografia, nesse caso, vai alcançando novas dimensões e se tornando mais
vasta.
Em recente e importante trabalho de genealogia e história, calcado à base de
documentação indiscutível, o escritor Walter Wanderley, pesquisando fatos
que ligam a invasão dos batavos em Pernambuco e aos conquistadores do
tempo de Maurício de Nassau, que se espalharam pelas terras e Capitanias do
Norte, apresenta em “Família Wanderley”, um depoimento valioso a respeito
do cangaceiro norte-riograndense.
A transcrição do registro, feita em outro capítulo deste trabalho, dá evidente
idéia da importância do tema Jesuíno Brilhante no campo da pesquisa sociológica, hoje de relevo, no plano das condições sócio-geográficas do nordeste
brasileiro e conseqüentemente, do seu estudo.
O trabalho de Walter Wanderley situa um aspecto da vida do Brilhante, em
particular, no que diz com as suas faladas viagens a Mossoró.
E procurando se fixar em outros detalhes originários da crônica de publicações mossoroenses em livros e revistas acrescenta:
“Em 1874, chegou a Mossoró o Dr. Almino Alvares Afonso e Diocleciano
Ribeiro de Menezes, todos armados e municiados, vindos da Paraíba, afim de
se livrarem de Jesuíno Brilhante, que os quis matar. Diocleciano chegar gravemente ferido.” – (Do livro “Família Wanderley” de Walter Wanderley. Pág.
196. Edição Pongetti Rio. 1967).
De que nascera essa desavença entre as famílias de Almino Afonso e Alves de
Melo nem o próprio ilustre martinense disso dá noticia.
Sobre a situação deixou contudo, um registro violento, expresso nestes termos, no livro: “Os Rodrigues do Império”.
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“A segurança individual é uma quimera: tôdas as Províncias oferecem, a tal
respeito, um quadro tão deplorável, que a pena do escritor tem pejo de descrevê-lo!
Os assassinos e ladrões públicos são donos da sociedade.
Basta lembrar o nome horrendo de Jesuíno Brilhante, chefe de salteadores
sanguinários nos sertões profundos de Paraíba e Rio Grande do Norte, até ao
Ceará e Pernambuco(*) estremecidos e abalados e pelos bacamartes do carneador selvagem!
Doze anos de 1870 a 82, matou, roubo, escalou autoridades; ultrajou a outras;
soltou centenas de assassinos já condenados; e no seu tanto, dominou à terra!”
Obs. Um depoimento forte, de inimigo irreconciliável. De quem viveu a época e foi nas suas lutas inconseqüentes.
Discordo, contudo, do sentido dos termos empregados em relação ao combatente das catingas do Patu, pois Jesuíno Brilhante, na afirmação geral dos seus
biógrafos, possuía qualidades humanas e certos rasgos de generosidade que lhe
criaram um halo mistolização, entre os sertanejos.
(*) O presente registro foi matéria de publicação do “Boletim Bibliográfico de
Mossoró”.
O caso deixa motivo para pensar:
– Como é que sendo o Dr. Almino Álvares Afonso um sertanejo brabo, gozando até da fama de valentão e gostando dessas peripécias, de presença audaciosa e atitudes descobertas, vinha correndo do Brilhante?
– Seria que, com isso, estava negando aquele seu temperamento forte, violento, de homem decidido que não podia voltar para casa levando desaforo dentro do saco?
– E enfim, como sendo ele um grande jornalista, planfetário de palavra solta,
até contra o próprio Imperador, e contando com imprensa livre em Fortaleza,
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não tivesse deixado, ao menos, algum registro, dessa ocorrência tormentos que
abalara os seus sertões?
O fato de vir da Paraíba é razoável, pois naquele ano, as lutas e a presença de
Jesuíno Brilhante foram comuns naquela Província fronteiriça.
Razões outras não cabem ser discutidas, mas não deixa de ser estranho que, o
Dr. Almino Afonso não tivesse, diante de tais constrangimentos, levantado o
eco do seu protesto, através de sua palavra trovejante, que às yêzes, repercutia
nos próprios salões da Corte, em São Cristovão.
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DR. MANUEL HEMETÉRIO
RAPOSO DE MELO(*)
Manuel Hemetério Raposo de Melo, filho do comendador
Manuel Nunes de Melo e de D. Umbelina de Paula Soares, nasceu
em Olinda, a 3 de março de 1840 e faleceu em Natal, a 2 de agosto
de 1913. Bacharelou-se em Direito pela Escola do Recife, turma de
1860.
Promotor Público da Comarca de Martins (1861-1865), onde
consorciou-se com D. Umbelina Fernandes de Melo, filha do Cel.
José Fernandes de Queiroz. A esse tempo foi eleito Presidente da
Câmara Municipal de Pau dos Ferros. Promotor de Ceará-Mirim
(1877) e Juiz Municipal de Mossoró (1879-1880), exercendo aqui o
cargo de Juiz de Direito, em 1879.
Presidente da Comissão de Socorros Públicos. Por causa de
uma divergência havida entre os que a compunham, sobre a maneira de aplicação de verbas, o Presidente da Província Dr. Rodrigo Lobato Marcondes Machado, vindo a Mossoró, resolveu dispensar os seus demais membros, conservando somente o Dr. Hemetério. Uma parte da Comissão entendia que o dinheiro devia ser
distribuído em esmolas. De opinião contrária era o seu presidente,
que achava mais proveitoso o emprego das verbas em obras públicas, uma tese que a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas,
atual Departamento Nacional do mesmo nome, defenderia muito
tempo depois. Mais tarde, pedindo demissão daquele cargo, o Presidente Lobato alegou que não poderia atendê-lo, “por falta de
quem, ainda mesmo remunerado, o possa dignamente substituir”.
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Devemos-lhe a construção da Cadeia Pública, um canal no
Rio Mossoró e um esgoto de águas pluviais, e talvez outras obras
de que não me pude certificar. A nossa cadeia pública era um velho anseio dos Presidentes da província.
O Dr. Hemetério pertenceu a uma classe de homens que, infelizmente, parece, vai se tornando rara no Brasil: a dos que nunca
usaram os cargos públicos, como meio de se enriquecerem.
Aqueles mil e quinhentos cruzeiros, economia única que reuniu em 52 anos de serviço à Justiça e ao Povo, e que deixou como
herança aos filhos, falam muito alto da sua honestidade.
Gostava de repetir uma frase do Marquês de Paranaguá, de
quem era admirador: “A minha pobreza é a minha riqueza”. Conferia-lhe, o seu passado, autoridade moral para falar assim.
Em 1908, a 3 de março, a Câmara Municipal de Mossoró,
dava o nome de Manuel Hemetério, à Travessa dos Oliveiras.
Era a gratidão de uma cidade a um seu benfeitor.
(*) VINGT-UN ROSADO – “Boletim Bibliográfico” – Ano VII – Mossoró,
Julho de 1955. N.º 86. Editora Comercial
S/A. – Mossoró – Rio Grande do Norte.
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OS REGISTROS DA CRÔNICA LOCAL
Num estudo publicado em Natal, na Revista “Juruti”, o biógrafo de Romualdo Lopes Galvão,(1) jornalista advogado João
Galvão, registra o seguinte fato, no qual se apura a presença de
Jesuíno Brilhante em Mossoró, particularizando certos argumentos
que não são contados por outros historiadores:
“A sêca de 77 fêz inúmeros casos de cegueira, em virtude da
bexiga-lixa ter grassado consideravelmente entre os flagelados.
Mossoró chegou a ter uma população adventícia de mais de 80.000
flagelados.
Foi nessa época que o meu referido pai conheceu o cangaceiro Jesuíno Brilhante, em casa de seu tio Clementino de Góis Nogueira.(2) Interessante é que Jesuíno Brilhante foi visto no momento em que a Comissão(3) estava distribuindo gêneros alimentícios
aos flagelados, pelo seu inimigo número um, Prêto Limão(4) que
dando o alarme, o cangaceiro desapareceu “misteriosamente”,(5)
meio à multidão, com um saco cheio de panos velhos sôbre a cabeça, e entrou no sobrado do tio Nogueira,hoje pertencente aos
herdeiros do jornalista José Martins de Vasconcelos, na cidade de
Mossoró.” (5)
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____________________
ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
(1) Romualdo Lopes Galvão foi grande comerciante em Mossoró, onde
era chefe de uma das firmas mais importantes daquela praça. Exercia
atividade na política local e era considerado um dos homens de ação
decisiva, quando se tratava de problemas relacionados com o desenvolvimento do Município. Possuía situação econômica estável e seu nome
desfrutava do melhor conceito, tanto no comércio, como na vida e na
sociedade local. Era Presidente da Câmara Municipal de Mossoró, nos
dias agitados do movimento abolicionista, onde aparecia como uma das
suas figuras principais. Patriota e defensor ardoroso da causa de redenção do elemento negro, foi um dos elementos mais ativos daquela memorável cruzada da emancipação dos escravos, no ano de 1883.
Era também Romualdo Galvão figura das mais destacadas da “Loja 24
de junho”, que se fizera centro de propaganda do movimento libertador.
Seu biógrafo, pessoa das melhores informações, que Romualdo Lopes
Galvão se casou em Fortaleza, Ceará,no dia 5 de dezembro de 1882, com
D. Amélia de Sousa Dantas Galvão.
Ocupou o cargo de vice-presidente da Sociedade Libertadora Mossoroense.
Nasceu em Augusto Severo, antes Campo Grande, no Rio Grande do
Norte.
Faleceu em Natal.
(2) Clementino de Góis Nogueira, registrado pelo cronista, era um dos
grandes comerciantes de Mossoró, do século passado. Nessa qualidade, o
historiador foi encontrar o seu nome figurando entre os negociantes
instalados na localidade, por volta do século XIX.
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Há registros certos de que, em 1845, veio se estabelecer em Mossoró,
saindo de Aracati, Joaquim Nogueira da Costa. Foi esse comerciante que
instalou a primeira padaria em Mossoró.
Clementino de Góis Nogueira surge logo em período seguinte, fazendo
funcionar outro ramo de negócio. Assim consta dos registros das Atas da
Câmara Municipal de Mossoró, em que, em 9-7-1872, Clementino de
Góis Nogueira requeria licença para manter aberto o seu estabelecimento
de fazendas. Era, pois, identificado como o comerciante que recebia
Jesuíno Brilhante e o escondia no seu sobrado, até que a perseguição
abrandasse e lhe permitisse abandonar a rua.
(3) A Comissão distribuidora dos Socorros públicos tinha como presidente o Dr. Manuel Hemetério, cuja nota biográfica faz parte deste documentário.
Com referência aos gêneros alimentícios que a mencionada Comissão
distribuía aos flagelados a troco de pequenos trabalhos, que muitos nem
chegavam a poder realizar, vale a pena relembrar Felipe Guerra, no seu
famoso livro já citado:
“No caso de 1878, os víveres conservavam-se por preços fabulosos: a
farinha de mandioca custava (na moeda do tempo) 102$000 (cento e dois
mil réis) o alqueire de 160 litros; o milho, 128$000 o alqueire de 160
litros; a rapadura, grandes, 64$000 o cento; feijão, 192$000 o alqueire; o
arroz em casa, 7$000 por 15 quilo. Êsses gêneros conservaram sempre
êsses preços, e eram conduzidos para os sertões, como Catolé do Rocha,
em cabeça de gente, recebendo cada indivíduo para transportar até ali, o
pêso de 30 quilos, distância de 192 quilômetros, cerca de 32 léguas, a
quantia de 4$000” (quatro mil réis antigos). Felipe Guerra. Obs. Cit.,
Pág. 39.
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Dita distribuição feita pela Comissão, nem sempre dava os melhores
resultados. Em Areia Branca, por exemplo, os flagelados foram insultados pelo Alferes Moreira de Carvalho e atacaram os armazéns de depósitos e de lá retiraram as mercadorias para meio da rua e entregaram aos
grupos de famintos. Para por termo ao motim e normalizar a situação
logo o Governo mandou uma força de linha que foi recebida a bala pelo
turbulento militar, havendo mortos e feridos.
Do seu lado, sabendo de tudo, e como uma espécie de dono do sertão,
Jesuíno Brilhante saia pelas estradas e atacava os comboios do governo,
levando os cereais para distribuir com os flagelados, que morriam de
fome.
(4) Nesse ponto confere o registro do biógrafo de Romualdo Lopes
Galvão com as histórias do Major Romão. Esse que foi testemunha ocular do ocorrido, pois tinha só 19 anos de idade e se encontrava em qualquer parte de Mossoró onde houvesse um reboliço, afirmava que Preto
Limão se encontrava num botequim pelas imediações do Beco “Pau Não
Cessa”, foi quem deu o alarme ao ver o Brilhante passando ali por junto.
Correu pela rua e foi avisar a presença do seu inimigo. A essa altura,
Jesuíno já tinha saído do quadro da rua, e quando a força foi no seu encalço, ele estava no curral da matança, por detrás do muro do quartel. O
fogo durou pouco tempo, pois já escurecia.
Segundo Major Romão, todo o mundo sabia em Mossoró que Jesuíno
Brilhante é que se encontrava ferido, nas barrocas. O boticário ia fazer
curativos mandado pelos amigos do cangaceiro, e para disfarçar, dizia
que era Lúcio, o enfermo.
Sem melhores provas em contrário, fica prevalecendo a sua história,
ademais por que Romão Figueira sabia de tudo quanto se passava em
Mossoró
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(5) Ainda aí, aparece a história da forças estranhas que acobertavam Jesuíno Brilhante. E não deixa de ser curioso o fato do “cangaceiro desaparecer, misteriosamente do meio da multidão.”
***
Essa longínqua visão do tempo em que Jesuíno Brilhante andava por
Mossoró, recordo o retrato dos dias mais tormentosos que atravessou a
cidade de Santa Luzia de Mossoró. E faz lembrar, também, a quadra
fantástica daqueles anos negros, em que multidões de flagelados perambulavam pelas estradas e chegavam até às ruas, todos os dias e todas as
horas, aparecendo de terras desconhecidas, em contínuas e intermináveis
procissões de desgraçados tangidos pela miséria e pela fome.
Os nomes deles, ninguém sabia, e muito menos se cogitava de saber de
onde procediam, pois todos ali, se confundiram no mesmo mar da descargas coletiva, que os abatia, sem distinção de cor, de idade, talvez nem
sequer sexo.
Daquela gente sem alma e sem lágrima, o destino cego já traçado o caminho inapelável: a morte pela fome, a morte pela bexiga. Nem podia
haver opção, por que se escapasse de uma, caía, inevitavelmente, na outra.
Para aqueles desgraçados, aquilo era sempre a estrada do fim. Nenhum
precisaria de correr, por que o seu dia chegaria.
E hoje, às portas de um século decorrido, causa horror pensar no sofrimento daquela gente irmã, entregue a própria sorte do abandono.
Segundo os comentários e até os registros de ordem oficial, o número
dos retirantes era incalculável, dizendo uns que era de 25, 30,70 e mesmo
80 mil os que se estendiam debaixo das árvores ou morriam pelas estradas sem qualquer amparo.
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Essa considerável população adventícia que crescia no prolongamento
dos 3 anos da calamidade, constituía um espetáculo estarrecedor, que
hoje, só mesmo pela imaginação se pode conceber.
A promiscuidade reinante era uma coisa abjeta e de condições horrorosas.
Assim como não ficou nenhum registro certo do número dos sobreviventes muito menos se pensou em notar os que morriam, numa elevada
proporção de 30 e 40 pessoas que eram jogadas nos valados comuns,
sem qualquer processo de identificação.
Segundo informações do Major Romão Filgueira, que sempre ajudava os
padioleiros no seu macabro ofício, muita gente nem precisava morrer
para ser arrastada pelos terríveis arrecadadores de corpos, pois bastava
que estivesse dormindo ou num estado de inconsciência, para ser levada
e atirada no meio dos mortos, que iam enchendo o buraco, desse depoimento de Romão Filgueira, não carece dúvida que, durante aquela seca,
muita gente foi enterrada viva, em Mossoró.
E diante dessa situação caótica, do flagelo dessa multidão que se movimentava sem destino certo, Jesuíno Brilhante, não fora seu aparato de
homem sempre armado, podia transitar, livremente, sem ninguém dele
dar notícia. A não ser que surgisse, como surgiu, a pessoa de Preto Limão, que não podia deixar de reconhecer o Brilhante, pois entre os dois
grupos havia uma guerra declarada de vida e de morte.
De quantas vezes tenha o Brilhante ido a Mossoró, disso não há nenhuma indicação, afirmando-se os cronistas em assegurarem que, ele ia sempre à dita cidade.
Mas, de duas dessas passagens, pelo menos, dessas duas, existem fatos
apontados da sua presença ali.
Assim, conta Gustavo Barroso, que de uma feita, Jesuíno fez encontro
com o delegado José Felipe, num rancho de comboeiro, e que, com ele
teve uma “rusga”, porque queria, por força, ocupar aquele local onde o
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outro já se encontrava alojado. Como fosse contrariado naquele intento,
acrescenta o cearense que o bandoleiro voltou amargurado para Patu,
pois não costumava ser contrariado nas suas deliberações.
E por fim, fato que ninguém ousou negar. Jesuíno Brilhante estava em
Mossoró alojado no sobrado de Clementino de Góis Nogueira, seu amigo.
O Juiz de Direito da Comarca botou a força em sua perseguição. Houve
um tiroteio, do qual escapuliu ileso.
Esse registro está em todas as fontes, parecendo que foi essa sua última
viagem a Mossoró.
Também o ciclo das façanhas do cangaceiro de Tuiuiú estava no ocaso.
Atente-se no caso, para o “misteriosamente” empregado pelo cronistabiógrafo de Romualdo Lopes Galvão, pois a tradição se generaliza em
afirmar coisas inverossímeis, até, sobre a “proteção do sobrenatural” que
acobertava Jesuíno Brilhante. Para muitos, tinha o “corpo fechado”, e
por isso só morreu porque a bala que o atingiu era de “chifre”. Também
condizia no pescoço para lhe garantirem a invulnerabilidade do corpo
contra o fogo, contra a água e as balas disparadas pelos inimigos.
Mas, já nessa altura, a história passa a ser estória e sai dos limites da razoabilidade para embrenhar no mundo, às vezes obscuro, das coisas da
imaginação.
***
Rodolfo Teófilo, no Livro “Os Brilhantes”, registra às págs. 197/198, o
seguinte fato, não mencionado em nenhuma outra fonte da crônica do
caudilho patuense:
“O Brilhante, fiel a sua promessa, apresentou-se no dia marcado com sua
gente, em Mossoró, pronto para embarcar.
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Seu pai o esperava com alguns parentes e amigos. Fretada a embarcação
que os conduziria a Ceará, onde tomariam passagem para o norte, todos
embarcaram, exceto Jesuíno, que ficou para ser o último.
O Brilhante, aterrado, olhava as águas do porto e as oscilações da embarcação. Que alguma coisa o apavorava, não era preciso que dissesse,
bastava ver a decomposição das suas faces.
Dispuseram-se a levá-lo à força a embarcação, mas o Brilhante resistiu,
sacando da faca.”
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DOS JORNAIS(*)
I
A VIDA E AS AVENTURAS DE JESUÍNO
BRILHANTE – SEUS ANTECEDENTES
A. Brasil

Abastado fazendeiro e prestimoso político, o velho João Alves de Melo, que militou por muito tempo no Partido Liberal, teve
de consórcio com D. Alexandre Alves de Melo, cinco filhos; Jesuíno, João, Joaquim, Lúcio e Lucas. Dentre todos,celebrizou-se Jesuíno pelas suas façanhas heróicas.
Jesuíno Alves de Melo, por antonomásia, Jesuíno Brilhante,
nasceu a 2 de janeiro de 1843(1), no Patu, comarca de Martins,(2)
na então Província do Rio Grande do Norte.
Freqüentou escolas primárias na Vila de Porta Alegre e na
cidade de Martins.(3)
Consorciou-se em 7 de novembro de 1863 com sua prima de
nome Maria Carolina C. de Melo, foi residir na fazenda Timbu, de
sua propriedade, no Patu. Deste matrimonio contam-se Filomena,
Alexandrina, Francisca e João.
A sua extraordinária atividade esgotava-se proficuamente no
Timbu, onde conseguiu algumas sombras em dinheiro, gozando de
uma vida bucólica até o ano de 1871.
Até esta data, jamais se envolvera na menor questão que revelasse sua bravura; antes, de uma amabilidade cativante, era muito
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estimado, pela serenidade e prudência com que resolvia todas as
dificuldades de sua vida.
Entretanto, anos atrás,em 1866, desagradável incidente abalara profundamente o coração de Jesuíno com o estúpido assassínio de seu sobrinho e grande amigo Francisco Alves Brasil.
Tratava-se de recrutamento para a Guerra do Paraguai, e para isso, forças do governo diligenciavam pelos sertões. Uma dessas
forças de Comando do Capitão Rola, às ordens do delegado Francisco Alves Brasil, voltava de proveitosa diligência conduzindo
muitos recrutas, inclusive alguns sequazes dos Limões, quando em
pleno mato e noite escura, foi surpreendido por formidável emboscada preparada por Francisco Limão e sua gente.
Indescritível foi a luta então travada entre os dois grupos em
choque.
Provocação cruel que todos logo compreenderam e ninguém
ousava explicar.
O medo estrangulava-os. Os simples farfalhar das folhas secas que a brisa levemente resolvia, aterrorizava-os.
No intimo, alguns sentiam já o grande desejo de fugir sorrateiramente; mas para a prática de tamanha covardia faltava-lhes
coragem.
Era o pavor do barulho; o sobressalto do movimento.
Atrozes escoavam-se assim, rápidos, os momentos de trégua.
Todos emudecidos têm os olhos injetados numa expressão de horror e a circulação suspensa. As mãos instintivamente seguram as
armas na posição de quem atira.
Súbito, jatos de fogo ferem as trevas.
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Há, então, estampidos secos que atordoam. Despejadas pelas
bocas dos rifles, as balas sibilam.
Ouve-se, então, o baque de um corpo, que rola ensangüentado pelo chão e lancinante um grito de agonia vibrando no espaço.
É Francisco, o delegado, que me contorções hediondas, nas
ânsias a morte, clama vingança.
Um frêmito de cólera inflama a tropa que explode numa fuzilaria louca, estabelecendo a confusão de que se aproveitam para
fugir os recrutas afeiçoados aos Limões.
De ambas as partes há rasgos de heroísmo; golpes de audácia. Lances de requintada perversidade, recuos de covardia.
Fala-se que o soldado-ordenança do delegado, como o corpo
coberto de escoriações foi encontrado, no dia seguinte, a poucos
passos do teatro de peleja, com as mãos crispadas para o ar, os
cabelos revoltos, a proferir frases desconexas, tragicamente agressivo, completamente alucinado.
Feridos houve muitos, de parte a parte, a todos penalizando
a morte de Francisco, contra o qual, velhos rancores nutriam os
assassinos.
Esta triste nova propalou-se com a rapidez característica dos
boatos sensacionais, fazendo correr à casa em que foi velado o
cadáver de Francisco, dentre muitos outros, Jesuíno.
Este profundamente abalado com a morte tão bárbara, tão
dolorosa, procurou com a destra, um ferimento no corpo ainda
quente do seu saudoso primo, e tingindo o polegar com o sangue
da vítima, assinalou na lâmina do punhal que trazia consigo à cintura, a singela cruz, jurando vingar tamanha afronta.
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A animosidade contra os assassinos avolumava-se de hora
para hora, sem se dar conta do solene juramento de Jesuíno, que
todos supunham incapaz de se aventurar em luta tão desigual.
Francisco Limão, o bárbaro assassino era membro de numerosa família que se estendia numa grande zona compreendida entre
Patu e Catolé do Rocha, na Paraíba, nas cercanias das propriedades
de Jesuíno.
Daí, originou-se a rixa dos Limões.

__________________
ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
(*) “O Mossoroense”, de 9/2/1918 – Mossoró, RN. O autor da publicação era o dentista Antônio Brasil, cearense, professor, jornalista e conferencista. Fez parte da “Arcádia Lítero-Cívica”, sociedade cultural, que foi
dissolvida por motivo de um discurso humorista pronunciado pelo árcade Antônio Brasil, cujos termos foram julgados atentatórios à moral.
(1) Jesuíno Alves Brilhante nasceu no ano de 1844.
(2) Nesse tempo, o nome era Imperatriz.
(3) Só aqui, e pela primeira vez, fiz encontro com essa revelação singular,
segundo a qual, o menino de João Alves de Melo, de Tuiuiú, teria passado pelas escolas do tempo, em Porta Alegre e Imperatriz.
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II
A REVANCHE(*)
Narrados os vergonhosos fatos de que nos ocupamos no capitulo anterior, sobre a perseguição tenaz movida contra Jesuíno e
toda a sua família pelos próceres do Partido Conservador, sob a
direção do Juiz de Direito, escandaliza-nos, contudo, o inqualificável procedimento de íntimos inimigos, dos quais alguns parentes
que advogavam no Martins e Catolé do Rocha.
Todos eles, valendo-se de um modo ignóbil dos sagrados laços de parentes que os ligava a Jesuíno, muito esforçam por iludilo na boa fé com promessas dolosas até que conseguiram pilhá-lo
numa armadilha de que não lograsse escapar em liberdade.
Mas, descobertos o embuste, foram intimados por Jesuíno a
se retirarem sob ameaça de morte, ao que preferiram, tomados de
cautela, advogar publicamente, a causa dos Limões, já formulando
processo contra Jesuíno e acusações vexatórias, já incitando o governo a prosseguir nas diligências empreendidas contra tão temível
inimigo, que não devia por mais tempo continuar em liberdade,
por constituir isto uma séria ameaça à vida dos principais membros
da facção dominante, senão uma freguesa imperdoável do governo.
O governo, porém, fingindo-se de surdo a tais incitadores ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . (obs. 1)... ... ... ...
... ... . de Jesuíno o qual por isso mesmo não deveria ser incomodado até ulteriores deliberações.
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Jesuíno, porém longe de acreditar em semelhança força do
governo, julgou oportuno cumprir o solene juramento que anos
antes fizera sobre o cadáver do seu sobrinho Francisco Alves Brasil, mandando avisar a Francisco Limão, o bárbaro assassino, que
se prevenisse que, nos primeiros dias de abril iria matá-lo em sua
própria residência.
ASSALTO A CAMUCÁ
Distante cerca de três léguas do Timbu, o Camucá, lugar de
residência de Francisco, o terrível chefe dos Limões, ora como
uma enorme e rica colméia humana, onde, se acoitavam cabras tão
abjetos.
O Camucá, de onde partiam tantas expedições de salteadores
contra o Timbu, ia ser agora, como revanche, o teatro da renhida
luta de que nos vamos ocupar.
Jesuíno não prometia para faltar, razão pela qual no dia 2 de
abril de 1872, na companhia de alguns parentes já acostumados a
seguirem-no em diversas sortidas contra seus inimigos, caminha
resoluto, estrada a fora, com destino a Camucá.
Os caminhos atolaram com o inverno que fazia. Por toda a
parte brejos para atravessar, o que dificultava, mas não impedia
Jesuíno de prosseguir no lúgubre intento, Plúmbeo... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . (Obs. 2)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . vossas
com as dores anunciadoras de um parto que já podia tarda. No
Timbu, todos ignoravam a causa da propalada ausência de Jesuíno
num momento tão crítico. Entretanto, alguém desconfiava de se224
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melhante procedimento de Jesuíno, e esse alguém era sua esposa,
que todos fazia crer que a ausência de seu marido era motivada
pela necessidade dele ir chamar longe uma mulher para assisti-la.
E assim escoam-se as horas, até que anoitece.
Enquanto isso, Jesuíno põe cerco ao Camucá, numa emboscada formidável.
Os Limões que, dantes tanto blasonavam de suas próprias
forças, ou por fraqueza ou por tibieza, haviam abandonado as suas
moradas, deixando emudecido todo o Camucá. Para não dizer de
todo abandonado pelos moradores, alguns animais chocalhavam
perto, num campo esmeraldino limitado em quadro por forte cerca
de pau-a-pique. No pátio principal da fazenda, algumas galinhas
esfaimadas removiam ciscalhos amontoados de muitos dias.
Era a mais convincente prova de que as mulheres haviam já
há alguns dias evacuando Camucá. E nada disso escapava ao espírito sagaz de Jesuíno que tudo investigava com visível interesse,
para atirar depois mais forte ilações sobre as disposições e paradeiros de seus inimigos.
E assim passa-se o dia, inutilmente, até que escurece a terra
sem que se demova Jesuíno da idéia fixa que o domina de surpreender seus inimigos com um terrível ataque a ferro e a fogo.
Jesuíno estava emboscado num lugar adrede escolhido nas
imediações da boca da estrada, que vinha morrer no pátio fronteiro à casa de Francisco.
Caia então, uma chuvinha miúda, que enregelava-o de cócoras sobre verdejante alcatifa de fresca relva, que chorava límpidas
gotas de chuva.
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________________

(*) “O Mossoroense”, de 24 de abril de 1918 – n.º 489.
(1) Obs. Faltam (nove) linhas na coluna de 5 (cinco) cm.
(2) Obs. Faltam (seis) linhas na coluna de 5 (cinco) cm.
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III
LÚCIO É POSTO FORA DA CADEIA
À FORÇA DE ARMAS (*)
E nem podia proceder Jesuíno de outro modo.
Por sua causa padecia Lúcio(**) na cadeia havia um ano. Debalde enveredara ele pelos canais competentes a fim de restituir a
liberdade a seu irmão. A justiça da terra estava cega. Ou melhor, de
olhos vendados pelos politiqueiros que dominavam absolutos, à
coberto de qualquer censura.
Não pequenas somas haviam sido gastas improficuamente
pelo velho João Alves, a quem as mais duras provações de que fora
vítima na cadeia não demoviam, entretanto de aconselhar muita
prudência a Jesuíno.
Na primeira remessa de criminosos para verificarem praça na
guarnição militar de Natal, seguira Lúcio, e com ele última esperança que alimentava Jesuíno de vê-lo livre de tão absurda sentença
que teria de ser cumprida à risca como expedição de tantos males
causados à política dominante por aquele heróico sertanejo.
Restava-lhe, portanto, a ele Jesuíno, como último recurso o
emprego dos meios violentos e condenados(1) portanto desleais
(sic – distritais – no original). As vinte praças que montavam guarda à cadeia e policiavam a cidade, como escolta dos sentenciados
designados para Natal, exporia aquela cidade à sanha do Brilhante.
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E outro, estou certo, não foi o motivo que levou os governantes a requisitarem do Presidente da Província a força necessária
para emoção daqueles criminosos.
Era crença em toda a cidade, que Lúcio seria arrebatado das
mãos dos soldados à força de armas, num assalto de emboscada
dirigido por Jesuíno, o que causaria o sacrifício de muitas vidas.
E se Lúcio for sacrificado nesta luta? perguntavam uns; e outros respondiam: Pombal será teatro das mais atrozes cenas de
banditismo... O comércio será saqueado; os lares violados, as autoridades sacrificadas a tiros de bacamarte e golpes de aguçadas facas, os soldados mutilados.
A influência autoritária de alguns chefes políticos e os bamzoleantes a acreditarem em Jesuíno... ... ... ... ... ... ...(2)... ... ... ...
.satânico; um instinto bestial.
Assim, João Alves ao sair da cadeia, em vez de felicitações,
recebera as maldições do povo.
Seus próprios amigos receosos, sem dúvida, de caírem no
desagrado dos filhos de Pombal, esquivaram-se de visitá-lo no
casarão alpendrado e acachapado que alvejava soturno, numa pequena elevação de terra, que se divisava ao longe, nos arredores da
cidade.
___________________
(*) “O Mossoroense”, de 24 de junho de 1918. N.º 502.

(**)O irmão de Jesuíno que se encontrava preso em Pombal era Lucas,
não Lúcio como repete o cronista.
(1) Obs. Faltam (31) linhas na coluna de 5 (cinco) cm.
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(2) Obs. Faltam (32) linhas na coluna de 5 (cinco) cm.
Em tempo: Nossa coleção que se acha incompleta tem, apenas, estes três
artigos de A. Brasil, sobre Jesuíno.
“O Mossoroense” de n.º 502 é de 24 de junho ou de julho. Dito exemplar tem escrito somente: Ju... ... o tempo destruiu o resto da palavra.
Por motivos óbvios, não dou maior crédito à versão apresentada por A.
Brasil. Além de ser família de Jesuíno, sua história não apresenta o nexo
necessário, parecendo, por demais exagerada, se não parcial.
Por intermédio do Prof. Vingt-un Rosado, sou todo às suas ordens.

CANGACEIROS E BANDIDOS (*)
Quando se cangaceiro, eu me recordo do famoso Jesuíno
Brilhante, que fazia a sua justiça com o seu trabuco, não falaria
daquele que deveria punir com a LEI escrita com as maiúsculas do
nosso alfabeto.
A falta de justiça, no interior do país, gerou esse fruto perigoso, que foi o cangaceiro, irmão siamês do bandidismo.
Isso num passado muito remoto(**) na expressão certa do
termo. Foi homem do cangaço, rebelde contra os seus inimigos,
protegidos pelos graduados da época. Isso se deu no Império e
albores da República, tendo como cenários municípios do interior
norte-riograndense, de modo particular. Também alcançando, por
vezes, os sertões paraibanos.
Esse cangaceiro-cavaleiro protegia os fracos, as mulheres e
todas as vítimas das misérias daquela época.
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Com motivo no artigo de José Otávio e a respeito das suas
atividades em matéria dessa natureza, transcrevo um subsidio valioso do patuense Raimundo Rocha, por onde se vê que, não é possível reunir todas as façanhas do lutador da Casa de Pedra, por que
elas se espalharam com as cenas de um bangue-bangue do farwest.
____________
– “Eu morava em Pau dos Ferros, lá por volta de 1941.
Ia diariamente a Mossoró, levar um caminhão de algodão para a EDOB.
Quase não havia tempo de passar pela cidade. Mas, às vêzes,
fazia um sacrifício e visitava as livrarias. Lembro-me que, certa
feita, fui surpreendido na rua, por alguma coisa de novo. Ao aproximar-me da Casa Otávio, ali, na Rua Coronel Gurgel, que todos
chamavam de “Atelier Otávio”, vi a fotografia ampliada de uma
caveira.
Aquela coisa macabra buliu com a minha curiosidade e fui
me chegando para perto, para ver melhor aquela raridade.
Por baixo da fotografia estava uma inscrição, que dizia:
“Caveira de Jesuíno Brilhante, o cangaceiro”.
De principio achei esquisita aquela exibição, embora, apenas
em retrato, pois jamais imaginei que ainda pudesse existir qualquer
lembrança material do corpo do trabuqueiro de Patu, que vivera há
tantos anos, e por quem sentia certa simpatia, decorrente das conversas que ouvira a seu respeito, na minha meninice, que se fazia
distante.
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Não ignorava que o “meu velho conterrâneo” era uma figura, tanto ou quanto lendária, mas que pelos tempos a fora, permanecia vivo na memória da gente sertaneja, a quem defendera muitas vêzes, contra malfeitores e até abuso de autoridades mais violentas.
Enfim, voltando à caveira de Jesuíno, confesso que, fiquei
pondo em dúvida a sua autenticidade e a história da legenda que
tanta impressão me causo.
Muito tempo depois, lendo a “Acta Diurna” de mestre Câmara Cascudo, fiquei esclarecido de tudo. Inclusive de que o Brilhante tinha ossos, e que bem podiam ser os do retrato da Casa de
José Otávio”. (Depoimentos de Raimundo Rocha).

______________________
(*)José Otávio Pereira era jornalista. Diretor de o “Correio do Povo”, de
Mossoró. Este trabalho foi publicado em “Lampião em Mossoró”, de
Raimundo Nonato, pág. 132 – 2.º edição – Irmãos Pongetti – Rio –
1956.
(**)Esta característica diferencial entre cangaceiro e bandido está também registrada no livro “Cavalo de Pau”, do escritor Manuel Rodrigues
de Melo, edição Pongetti – Rio – GB.
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A NARRAÇÃO DO JORNALISTA (*)
ALGUNS DADOS SOBRE JESUÍNO BRILHANTE
Lauro Escóssia
Jesuíno Alves de Melo, também conhecido como Jesuíno
Calado e na História do Cangaço Nordestino, como JESUÍNO
BRILHANTE, pontificou nos idos de 1872 a 1879, nos municípios de Patu e Martins, deste Estado, e nos de Catolé do Rocha,
Pombal e Brejo do Cruz, na Paraíba.
Alguns dados que tenho de memória sobre a atuação do
mesmo, não apenas municípios como em Mossoró, onde esteve,
igualmente, colhi de contemporâneos daquela época, dentre os
quais o Major Romão Filgueira e minha avó Maria Filgueira de
Sousa, e ainda nesses dias, de um seu parente, o cirurgião-dentista
Antônio Brasil, também jornalista e intelectual, que deu publicidade em “O Mossoroense”, em crônicas seriadas, no ano de 1918, de
sua história, inacabada, aliás, ao titulo: “A Vida e as Aventuras de
Jesuíno Brilhante”.
Vejo em correspondência de Catolé do Rocha,(1) publicada
no “O Mossoroense”, de fins de 1874, ter Jesuíno ingressado no
cangaço, forçado pela situação do Presidente da Província da Paraíba, Dr. Silvino da Cunha, que armou facínoras para persegui-lo e
prendê-lo, possivelmente, por que Jesuíno havia invadido a cadeia
de Pombal e dado liberdade a 43 criminosos, que o acompanharam, posteriormente, inclusive Manuel Pajeú um negro disposto ,
que lhe fora de inteira confiança.(2)
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As autoridades de Catolé do Rocha sabendo que Jesuíno se
encontrava homisiado em uma residência distante da cidade, mandaram um troço de policiais, oficiais de justiça e o advogado Minervino (irmão de Almino Afonso) intimá-lo a se render. Chegando defronto da casa o oficial de justiça fez a intimação, saindo Jesuíno e atirando na tropa, quando ficou ferido o advogado Minervino, tendo corrido os policiais.
Desde então é que se vê a atuação de Almino Afonso, que
veio do Ceará, onde era Secretário do Governo, para socorrer seu
irmão. Trouxe um outro irmão, Diocleciano e do Catolé do Rocha
veio a Mossoró, transferindo-se para Fortaleza a fim de medicar
Minervino, bastante doente.(3)
Em Mossoró – segundo narrativa do Major Romão Filgueira,
Jesuíno esteve por vezes, tendo ele, Romão Filgueira, chegado a
falara com mesmo. Contou-me, certa vez, que estava em seu estabelecimento de comércio, no mercado da cidade,quando chegou
um parente de Jesuíno, também comerciante, seu vizinho, e lhe
disse: “Romão, Jesuíno estala em casa e você querendo vê-lo que
me acompanhe”. A casa em que se encontrava Jesuíno, era uma
pequena residência de Taipa, nas imediações do Rio Mossoró, na
hoje Rua João Pessoa. Romão penetrou na casa que tinha comunicação com outra vizinha e aí chegando se deparou com um homem de olhos azuis, sentado num baú de couro quem conversou,
pois se tratava de Jesuíno Brilhante.(4)
Contou-me ainda Romão Filgueira que nessa época Jesuíno
trazia Manuel Pajeú ferido e da casa de seu parente à margem do
rio, tinha se passado para a residência de um outro seu conhecido,
cujo nome ignoro, e que morava na Rua da Liberdade, hoje 30 de
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Setembro, local que corresponde hoje à residência do Sr. Véscio
Maia. A conveniência encontrada nessa mudança de residência era
a de que à única farmácia existente em Mossoró estava situada na
Praça da Redenção, no prédio que pertenceu ao Cel. Manuel Cirilo
dos Santos e atualmente tem sua residência o Deputado Francisco
Diniz Câmara. O farmacêutico proprietário. Fazia o tratamento em
Manuel Pajeú.
Um belo dia Jesuíno ouviu toque de corneta nas imediações
da casa e logo soube que o quartel da polícia era a casa vizinha.
Tratou, então de se retirar da cidade, ou pelo menos, daquele local,
a ao sair pela rua Dr. Almeida Castro, logo se defrontou na Praça
da Redenção, com uma tropa policial, com quem travou tiroteio,
sem notícia de nenhuma baixa.(5)
O Major Romão Filgueira, então rapaz, assistiu no local, ao
tiroteio, ficando amparado em uma carnaubeira, segundo narrativa
do mesmo.
O grupo de Jesuíno fixou-se então no sítio Cajazeiras, distante nove quilômetros da cidade e todas as noites vinha o ferido à
presença do farmacêutico Azevedo, para tratamento, sem a polícia
nada perceber.
Um fato que bem mostra não ter sido Jesuíno um cangaceiro
perverso é do de ter o mesmo encontrado um “Limão” (talvez,
Preto Limão), seus terríveis inimigos, feito soldado destacado em
Mossoró, e a quem procurava para matar.(6) Com efeito, em um
dia da temporada em Mossoró, Jesuíno viu o tal soldado, o Limão,
e não o matou porque o mesmo estava com uma criança nas pernas, com quem brincava. Essa criança era um filho do Capitão
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Filgueira, posteriormente, figura de projeção na vida e na justiça do
Estado, que foi o Desembargador João Dionísio Filgueira.
Demais, muita coisa Jesuíno procurava resolver na justiça.
Tanto que, estando em Mossoró (segundo narrativa de minha avó,
Maria Filgueira de Sousa) Jesuíno tinha um advogado – Jeremias
da Rocha Nogueira, jornalista e advogado provisionado pelo Tribunal de Apelação de Pernambuco.
Contava a mesma senhora que, todas as noites vinha um
“cabra” de Jesuíno, montado e puxando um cavalo selado. Batia na
porta de Jeremias, residência esta na atual Rua Dix-sept Rosado, na
casa em que hoje mora o Sr. Clóvis Ciarline, levava o mesmo para
as Cajazeiras, ali redigindo petições, colhendo apontamentos, e de
onde voltava, lá pela alta da madrugada.(7)
***
Antônio Alves Brasil, salvo engano, era parente em segundo
grau, de Jesuíno Brilhante. Seu pai tinha todos os dados de Jesuíno
e seus irmãos, e Antônio Brasil os desdobrou em várias crônicas.(8)
Vi-os muitas vezes (os lados manuscritos) e como ilustração,
quero contar o seguinte, para mostrar a valentia e a audácia dos
Brilhantes:
- Lúcio, seu irmão, fora preso na cadeia de Patu e Jesuíno foi
soltá-lo. Invadiu a cadeia, à noite, e na escuridão encontrou um
vulto armado a faca ou punhal (não podia ver) com quem travou
uma luta corporal violenta, durante longo tempo, talvez por bem
uma hora. Os dois vultos engalfinhados na escuridão, apenas divi235
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savam o faiscar das armas, quando riscavam nas pedras das paredes da prisão, fazendo tremeluzir vagos raios de luz.
Num dado momento, Jesuíno pode perceber que para lutar
daquele modo, e enfrentá-lo, mesmo na escuridão, com tanta energia, só um homem como Lúcio poderia fazê-lo. E teve a intuição
de gritar pelo seu nome, dando ensejo a que se reconhecessem.
Então, soltaram as armas e se abraçaram.
Estes trechos da narrativa, finaliza Lauro Escóssia, fazia parte dos dados em poder de Antônio Brasil.
___________________

ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
(*) Lauro Escóssia é mossoroense de velhos enraizados à família Camboa. Pertence, por grau de hereditariedade, a um ramo de homens de
imprensa, pois seu avô, Jeremias da Rocha Nogueira, no ano de 1872,
fundou o jornal “O Mossoroense”, que circulou em Mossoró, por alguns
anos tendo, depois, reaparecido, em sucessivas épocas, as últimas, já nos
quartéis deste século.
Lauro Escóssia, aluno mestre, normalista, diplomado pela Escola Normal de Mossoró (segunda turma, ano de 1925, exerceu o magistério por
muitos anos. É funcionário aposentado dos Quadros de Secretaria de
Estado das Finanças do Rio Grande do Norte.
Jornalista profissional, de espírito combativo e polemista da velha guarda. Além de “O Mossoroense” dirigiu vários outros órgãos da imprensa
local. Dedicado aos problemas da sua cidade, a todos deu real demonstração de solidariedade, sendo de salientar-se seu amor pelos esportes,
em particular o futebol, de que foi um gritante incentivador em Mossoró.
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Seu trabalho sobre Jesuíno Brilhante apresenta aspectos inéditos da vida
do famoso e discutido caudilho sertanejo.
(1) Menciona registro da imprensa, em correspondência vinda de Catolé
do Rocha, em fins de 1874, dando conta das incursões de Jesuíno no
território paraibano. Este fato, assim referido, é inteiramente, novo, pois
até então não se falara que seu nome fosse assunto de jornal de Mossoró.
(2) O ano de 1874 é exatamente o momento culminante das aventuras
do Brilhante, quando atacou a cadeia de Pombal. O número dos detentos
a que deu liberdade está conforme o processo: 43. Os presos eram 55.
Deles, 12 não quiseram fugir, preferindo ficar como estavam. Os 43 que
ganharam o mundo, deles nunca mais ninguém deu notícia, pois nenhum, sequer, foi recambiado. Os seus nomes e penas por que respondiam constam da relação da carta precatória que foi dar às mãos do subdelegado de Caraúbas, pedindo a recaptura dos mesmos. O documento é
assunto de publicação deste trabalho.
(3) A presença de Almino Afonso em Mossoró, acompanhado de dois
irmãos, fugindo à sanha do Brilhante, deu motivo a comentário de outro
capítulo.
(4) Da crônica de Romão Filgueira também dou atestado de sua presença. Foi dos que assistiram o fogo do Brilhante, tendo até com ele conversado, numa casa mais afastada da rua.
(5) O toque da corneta e o fogo de Mossoró já estão incorporados aos
registros, às memórias e às fontes da tradição local.
(6) O encontro com Preto Limão também é história da voz do povo.
Agora, se encontra enriquecida com o detalhe curioso, segundo o qual, o
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Brilhante não matou o inimigo porque ele brincava com uma criança. O
cangaceiro temeu atingir o pequeno com o tiro.
(7) Outro fato novo. Até hoje não se falou que Jesuíno tivesse alguém
que se preocupasse com seus processos em Mossoró. Lauro Escóssia
trás o nome dessa pessoa: seu avô, Jeremias da Rocha Nogueira, jornalista e advogado provisionado, ia à noite às Cajazeiras conversar com Jesuíno. A hora aprazada, vinha “um cabra puxando um cavalo”, já selado. O
rábula montava e lá se ia, amparado na sombra da noite e do bacamarte
do companheiro, cujo nome nem procurava saber.
Discutia os “casos com seu estranho constituinte”, e voltava de madrugada.
Muita gente sabia disso, inclusive autoridades, mas ninguém era “doido”
para molestá-lo nas suas misteriosas viagens.
(8) Enfim cita Antônio Brasil. Seu parentesco em segundo grau com o
Brilhante. Suas crônicas, algumas divulgadas neste livro, com pequenos
comentários.
De tudo, uma conclusão, que não é fora de tempo: o trabalho de Lauro
Escóssia trouxe fatos novos sobre Jesuíno e suas viagens a Mossoró.
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SÃO OS DO NORTE QUE VÊM
De ARIANO SUASSUNA e CAPIBA.
Apresenta no II FESTIVAL DA CANÇÃO
POPULAR, realizado no Rio de Janeiro, em
1967. (*)

Meus senhores que aqui estão
Vou cantar meu desatino:
A canção do cangaceiro
Que se chama Jesuíno,
Seu bacamarte de prata
É o luar do destino!
Tem gibão todo vermelho,
Um punhal no cinturão,
Bem montado num cavalo
Cujo nome é Zelação,(1)
Jesuíno virou logo
– Ai-ai, um-um-um –,
Rei do povo do sertão!
Ver a terra era seu sonho
– Nobre terra do sertão! –
Pertencendo a todo mundo
Pelo sol da partição.
E é por isso que ele canta
De bacamarte na mão:
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“Eu tenho
Um espelho de cristal
Foi Jesus Cristo
Que limpou êle do pó!
Mas, lá um dia
A terra se alumia
Ao meio dia
Se espalha a luz do dia!”
Mas os ricos se juntaram
Com o governo da Nação:
Lhe botaram uma emboscada
E ele morre à traição!
Mas o povo não esquece
Sonha com ele o sertão!
E, no diz-que, ainda hoje,
Se,em qualquer ocasião,
Alguém sofre uma injustiça
Nos caminhos do sertão,
Soam tiros de um rifle
– Ai-ai, um-um-um, –!
É o tropel do Zelação.
E Jesuíno Brilhante
Volta, feito aparição!
Queima o dono da injustiça,
De bacamarte da mão!
Sua voz, então, se afasta
Cantando a velha canção:

240

www.colecaomossoroense.org.br
“Eu tenho
Um espelho de cristal
Foi Jesus Cristo
Que limpou êle do pó!
Mas, lá um dia
A terra se alumia
Ao meio dia
Se espalha a luz do dia!”
________________
ANOTAÇÕES E COMENTÁRIOS
(*) O II FESTIVAL DA CANÇÃO POPULAR, realizado no Rio de Janeiro
em 1967 apresentou algo de diferente na espécie, pela autenticidade dos
valores que nele foram julgados. No caso, é de destacar-se a cação “Cantiga
de Jesuíno”. Ainda que não tenha alcançado a classificação que podia merecer, inegavelmente, o motivo regional que lhe serviu de conteúdo tinha um
cunho especial da presença do Nordeste novo, explorando um tema do
Nordeste velho.
A música e a poética dos autores egressos da área das secas, criaram momentos de suspense, por que tratavam de motivação original, se não inédita,
retratando as façanhas do famoso cangaceiro potiguar.
O autor da letra tem credenciais para falar e escrever sobre o assunto. Suas
raízes e troncos de hereditariedade se encontram enfincados na gleba adusta,
onde se digladiaram, numa guerra sem fronteiras, grandes e poderosas famílias, como a dele próprio, que constituíam velhos e altivos clãs do território
nordestino. Seus chefes, homens de palavra e de decisões irrecorríveis, encarnavam uma forma tradicional do poder feudatário de verdadeiros donos
da terra, e que se faziam respeitar pelo direito da força que ninguém ousava
contestar.
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De alguns desses patriarcas posso dar notícia, pois dentre outros, conheci
parente do autor da letra, sertaneja da melhor felpa com todas as características do homem feito para a luta, rústico e impávido tipo de “Bayard das
serras”, Antônio Suassuna, “seu” Tonho do tratamento do mundo inteiro de
todos os vaqueiros de Catolé do Rocha, do Brejo do Cruz e de Patu.
“Seu Tonho” era uma figura inconfundível, única. Alto e seco, alvo, de
olhos azulados e de fisionomia pacífica, assim o vi vezes sem conta, sentado
num tamborete de couro cru, na sala ampla, com três janelas para a rua, da
casa de Artéfio Bezerra da Cunha, em Serra Negra, no Rio Grande do Norte.
A conversa de Antônio Suassuna era uma boniteza de tranqüilidade. Não
havia quem pudesse imaginar que, por debaixo daquelas palavras sedosas se
agasalhasse o homem tempestuoso e valente para quem a honra valia mais
do que a própria vida.
E falava de tudo: do gado, das estradas, dos azares e lutas da fazenda, da
polícia, dos homens maus que, às vezes, tinha de encontrar.
Artéfio Bezerra era o avesso dele. Nem se sentava. Ouvia tudo. Achava
graça. Ia de um canto para outro. Amizade velha selada com a sensação do
amor à terra, que era paixão sem limites do paraibano, do norteriograndense.
Agora, surgem outros que catam a canção do cangaceiro violento que pisou
aqueles mesmos chãos dos seus antepassados, que revivem a memória e os
efeitos do bacamarteiro do sítio Cajueiro.
(1) O nome do cavalo “Exalação” se encontra registrado no romance “Os
Brilhantes”, de Rodolfo Teófilo, repetidamente, e entre outras, nas seguintes
páginas: 174 – 175 – 183 – (3 vezes) – 188 – 205 – 219 – 220 – 228 – 229 –
(3 vezes) – 256 – 257 – 258 – 306 – 308 – 339 – 345 – 353 – 359 – (nesta
página aparece assim: “só o Exalação e o Peixe Branco”) – 360 – 365 (duas
vezes) – 366 (3 vezes) e 384.
Em termo: Câmara Cascudo registra o seguinte: “Seu cavalo “Exalação”
para uns e “Peixe Brando” para outros”...
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ONDE MORREU
JESUÍNO BRILHANTE?(*)
A leitura de uma carta do escritor Raimundo Nonato da Silva, datada de 10-09-67, Rio-GB., contribuiu para reforçar as duvidas que alimentamos quanto ao local exato da morte do cangaceiro
Jesuíno Brilhante. A história de sua Terra Natal não tem segredos
para o autor de “Zona do Pôr do Sol”, especialmente no que diz
respeito à chamada Zona Oeste, campo das peripécias de bandoleiros que infestavam, em tempos idos, aquela região sertaneja norte-riograndense.
Raimundo Nonato é um sujeito incorrigível, filho da serra do
Martins, cidade pequena, hospitaleira, excelente pelo seu clima
ameno, onde se conhece a vida de cada habitante, com todos os
pormenores. O autor de “Memórias de um Retirante”, por isto
mesmo, indagador, observador, não podia deixar de ser um bisbilhoteiro. Pesquisador de água doce, remexe gavetas, papéis velhos
empoeirados, lá atirados sabe Deus quando. Não guarda segredo,
“bate logo com a língua no dente”, como se costuma dizer. É perigoso, engraçado e, às vezes, até inconveniente. Permanece ainda na
nossa lembrança os repentes gostosos que divulgou nos seus livros, sobre a dupla impagável de irmãos Chicão e Justino Cocada,
Vicente Praxedes Vitorino da Cadeia e tantos outros.
Vive agora a escarafunchar a vida de cangaceiro. Falou de
Lampião. “Lampião em Mossoró” é uma obra indispensável a
quem quer que se dedique ao estudo do bandidismo no nosso país,
mormente sobre a vida daquele que espalhou terror em todo o
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Nordeste, durante longos anos, ora matando para satisfazer o seu
instinto sanguinário e perverso, ora saqueando e deixando o mal
por onde passava com sua borda de malfeitores e desalmados.
Raimundo Nonato, desta vez, se apresenta investigando a vida do cangaceiro Jesuíno Brilhante, filho do Patu, então município
de Martins (Imperatriz), portanto nosso conterrâneo, “o maior
cangaceiro do século XIX”, como o classificou o historiador Gustavo Barroso.
Raimundo Nonato, com a dupla autoridade de homem de letras e conterrâneo de Jesuíno Brilhante, vai revelar para o Brasil, o
que foi dito oi focalizado por Gustavo Barroso, em “Heróis e
Bandidos”,(1) e que permanece na memória do povo, em toda a
área que serviu de palco às aventuras extraordinárias e audaciosas,
praticadas por Jesuíno, entre três ou quatro Estados do Nordeste
(então Província).
Escreve Gustavo Barroso, em seu livro “Heróis e Bandidos”,
às págs. 189/90:
“Nos últimos dias de dezembro, uma força guiada pelo Preto
Limão conseguiu separá-lo da Casa de Pedra. Emboscou-se,
dispostos a vender caro a sua vida e talvez mesmo a acabar
com ela, fatigado de tanta luta, no lugar Santo Antônio, entre
Caraúbas e Campo Grande. Ao se aproximarem os soldados,
os velhos companheiro, Manuel Piri, Pajeú e João Delgado,
recusaram-lhe obediência, repeliram-no, resolvendo dispersar-se. Jesuíno Brilhante cheio de amargo desgosto, foi ao
encontro dos inimigos e morreu, morte digna do exímio, do
cangaceiro heróico que era”.
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Na carta a que nos reportamos acima, Raimundo Nonato
confessa:
“Pelópidas Fernandes afirma que o Brilhante morreu quando
foi receber uma sela que encomendara”.
Reconhecemos o peso da autoridade e o valor da afirmação.
Dr. Pelópidas foi Juiz de Direito (hoje é Desembargador),
durante longos anos, em Martins, expoente máxima que enobrece
a magistratura potiguar, estudioso, inteligente e culto, e, por cujos
atributos sempre mereceu respeito e simpatia de todos os seus
conterrâneos. Nasce aí, na sua afirmação a Raimundo Nonato,
porém, um terceiro local atribuindo à morte do herói-bandido
patuense.
Voltemos, assim, às páginas 184-85, de “Heróis e Bandidos”
e vejamos a descrição do episódio ocorrido na casa do “velho Inácio seleiro”, o qual vale a pena transcrever na integra, para que se
tenha uma idéia da coragem, da audácia desse curioso bandoleiro,
que soube deixar um halo de admiração e simpatia, na memória
daquela gente em toda Zona Oeste potiguar:
“Passando na várzea de Santo Antônio – diz Gustavo Barroso – encomendou uma sela ao velho Inácio seleiro, ficando
de vir buscá-la em dia marcado. Chegou uma fôrça de polícia
a Caraúbas e o seleiro, manhosamente, de acôrdo com um filho, resolveu fazer prender o cangaceiro, demorando a entrega da sela até que os soldados chegassem.
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No dia determinado, Jesuíno desconfiou da demora do velho
em acabar de colocar os loros e do seu olhar assustado. Ficou de orelha em pé. O seu sentido auditivo apuradíssimo
avisou-o de que vinha gente pela estrada e depressa. Saltou
do cavalo, embebeu a faca no peito do traidor e entrincheirou-se na casa.
Quando a tropa surgiu correndo pelo caminho, derrubou um
soldado com certeira pontaria. Os outros deram uma descarga. O Brilhante entrincheirado continuou a matá-los um a
um, ora, atirando da frente da casa, ora, de trás, o que lhes
fazia supor que havia mais de um inimigo. Retiraram. O cangaceiro ganhou o mato e foi ter a sua furna”.
(*) RAIMUNDO NONATO – São Luiz – Maranhão.
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ROMANCEIRO DO BRILHANTE
Biblioteca da “Padaria Espiritual”,
Rodolfo Teófilo – “Os Brilhantes” – Segunda edição – Editoria Assis Bezerra –
Tip. Minerva – Rua Major Facundo, 55. 57
– 1906 – Fortaleza – Ceará.
O livro romanceiro a vida do Brilhante. Biografia ou ensaio –
como queiram – “Os Brilhantes” têm muito mais de romance, do
que propriamente, de relato histórico, puro e simples.
Em síntese um grande tema, explorando numa tentativa de
interpretação humana.
Distanciado pelo meridiano da ficção, nada perde, no entanto, o trabalho de Rodolfo Teófilo, situando o drama realista do
obscuro lutador da Serra do Cajueiro, na faixa do sentimento, e do
romance de epopéia vividos, em grande parte, nas catingas dos
sertões nordestinos.
Entende-se que, o escritor não se libertou das influências e
das circunstâncias que cercavam os acontecimentos (escrevendo-os
quando não eram decorridos ainda 30 anos dos seus sucessos) o
motivo da desfiguração que imprimiu alguns capítulos da sua obra,
com referência a lugares, fatos e até nomes que não eram próprios
do feito e da vida tumultuária do pistoleiro do Patu.
E, pensa-se, porque Rodolfo Teófilo escreveu:
“Jesuíno Soares, cognominado o Brilhante...”
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Ora, neste ponto, o romance de Rodolfo Teófilo, tão bem
acabado nos registros da paisagem regional foge a trilha da realidade. Com esta mudança de nome dos personagens centrais e de
outros de menor importância, o romancista deforma totalmente, a
identidade e o próprio nome do homem, que durante os últimos
quartéis do século XIX, transformou os sertões nordestinos num
caldeirão dos infernos. Seu nome de família era Jesuíno Alves de
Melo Calado.
Por sinal que, em nenhum dos processos instaurados contra
ele, especialmente, em Pombal e Imperatriz, se menciona esse sobrenome Soares.
A própria FALA do Presidente da Província do Rio Grande
do Norte, em 1876, refere-se a Jesuíno Alves de Melo seus sequazes. Também trabalhos de Câmara Cascudo, Gustavo Barroso, e o
ofício do Juiz de Direito da Comarca de Imperatriz, registram a
identidade de Jesuíno Alves de Melo, “Brilhante”, que assim passou a se chamar, depois de 1871, em homenagem ao seu tio José
Brilhante, um cangaceiro cujo nome enchia as estradas do sertão.
***
O quadro em que fixa aspectos da vida do lugar e o encontro
dos seus habitantes para a missa do dia de domingos é da mais
perfeita autenticidade. E no mesmo capitulo, é impressionante o
retrato que pinta do Brilhante:
“A missa conventual reunia quase todos os freguêses, muitos
dos quais residiam a cinco, seis e mais léguas de distância. A
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vila que nos dias de semana tinha uma fisionomia indolente e
triste se transformava nos dias de domingo.”
Era um incessante formigar: homens a pé e a cavalo enchiam
quase toda a estrada. O domingo, destinado ao descanso, era um
dia de labuta, e grande.
A vida ia despertando lentamente.
Entre aquelas figuras transformadas... destacava-se um homem, cuja expressão do rosto, às vezes, de uma tristeza feroz, impressionava mal os nervos de quem o fitava.
Vestia uniforme de couro cru, perfeitamente acabado e novo.
Pelas feições, parecia contar vinte e poucos anos. Os cabelos ruivos, de um ruivo cor de fogo, casava bem com a cor da cabeleira e
barba, que apontava ruiva como pelos de croata. A estatura era
mediana, e o corpo franzino, porém musculoso. Se naquele homem havia uma desordem mental, nem sequer se podia suspeitar,
pela correção do trajo, pelo decoro guardado no templo e a completa observância da cerimônia da missa. A expressão do rosto não
era de louco, nem de idiota: mas de santo ou de malvado.
Concluída a missa, foi ele dos primeiros a sair da igreja; montou em um grande cavalo ruço, e quando passava por uma das
tavernas, o taverneiro dizia:
– “O Brilhante volta cêdo.”
***
A época apontada, Jesuíno Brilhante já contava 30 anos de
idade, pois nascera em 1844 conforme registro dos seus biógrafos.
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O retrato pintado pelo autor de “Os Brilhantes” pode ser
comparado com outros que dele se ocuparam, apresenta os mesmos nítidos traços.
Os “olhos azuis”, dizem uns. Outros afirmam que eram “agateados”. Mas, a estatura é sempre a mesma, e idênticas são as
“crispações dos músculos das faces”. O ruivo é traço característico
que todos apontam nos Brilhantes. Inclusive a menção curiosa que
faz Rodolfo Teófilo daquela “barba ruiva como o pêlo do croatá”,
que só entende bem quem viveu pelos sertões, e de perto, conheceu a sua floração.
Tudo assim, conforme com o original, especialmente, com o
grande estudo de Câmara Cascudo, fora de dúvida, o trabalho de
maior erudição lançado sobre a vida do caudilho de Tuiuiú. Enfim,
os complexos do homem: santo ou malvado?
A descrição da noite que Jesuíno Brilhante passou no meio
de um cipoal de serpentes venenosas com uma cobra cascavel,
enrolada numa de suas pernas, é simplesmente apavorante, como
escreveu Rodolfo Teófilo.
“Se fôsse ôca... exclama o Brilhante, no pôr do sol, diante de
uma grande pedra. A rocha tinha talvez cem metros de altura e
ocupava a superfície de alguns hectares.
Jesuíno fitava a pedra com olhar firme e investigador. A claridade não tardaria em se acabar e era preciso examinar a rocha. A
noite em breve acabou de encher o vácuo, cobriu o homem e a
rocha se derramou no espaço.
Jesuíno completamente cego procurava o tronco de uma árvore para trepar e passar a noite. Ainda bem não tinha movido os
pés, três vezes, ouviu soar perto de si, o cascavel de uma cobra. O
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perigo era iminente... Jesuíno quedou-se. Soaram outras cascavéis
perto... longe... O Brilhante acreditou que estava no reino das serpentes... Ficou de pé e imóvel.
A noite era uma escuridão completa.
Jesuíno passava pela maior provação da sua vida. De braços
cruzados sôbre o bacamarte, procurava agüentar o equilíbrio.
A noite parecia intérmina.
Jesuíno sentia que as pernas pesavam como se fôssem de
chumbo.
À noite lhe parecia longa como um século.
Assim desalentado estava, quando sentiu roçar-lhe um corpo
sôbre o pé direito. A idéia de uma cobra assaltou-lhe o espírito.
O corpo que o havia tocado subiu de perna acima por baixo
da calça. Não havia dúvidas, era uma cobra... a pele mesmo dormente, dava-lhe ciência da evolução do réptil. O corpo da cintura
para baixo parecia morto.
Ouvia a cobra assobiar, dormindo enrolada na perna.
Jesuíno supôs que ia morrer.
A noite chegava ao fim... O dia vinha perto.
A luz vinha livrá-lo de uma agonia de doze horas.
O dia cresceu e a serpente enrolada continuava a dormir. À
mercê da cobra estêve até às noves horas da manhã, hora em que
ela despertou e se desenrolando subiu pela coxa até a virilha de
Jesuíno. Não encontrando passagem desceu de perna abaixo, saindo com todo o vagar pela bôca da calça. Livre do réptil pensou em
sair daquele sítio.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
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Jesuíno dormiu até o sol pender. Acordou restaurado... ficaria se a rocha que o tinha atraído na véspera, de nôvo não impressionasse.”
***
“Jesuíno contemplava de pé aquela maravilha da natureza... a
ponte podia medir cinco metros. Depois de olhá-la alguns minutos, batizou-a por “titela do Perigo”.
Serra do Cajueiro surgia... com o tom nôvo da alegria, na
prontidão da floresta nua, esquelética.”
***
Esta história da noite que o Brilhante passou no meio do terror das cascavéis, preso no “reino das cobras”, é a coisa mais importante da sua vida.
Rodolfo Teófilo, de par com os seus grandes conhecimentos
de coisas sertanejas, chama, repetidamente de “os cascavéis”. O certo
(no entanto é que, por todos os sertões, o povo chama de “maracá”.
Está estralando que só maracá de cascavel é um ditado comum nas
fazendas do interior. E isto é tão certo que, contam-se os anos de
uma cascavel pelo número de anéis que ela tem no maracá.)
A descoberta da rocha, também não é fato novo, pois era ali
que se refugiava José Brilhante, tio de Jesuíno, quando precisava
esconder-se dos ataques das volantes da polícia que corriam no seu
encalço, sem lhe dar sossego. Jesuíno devia, pois, conhecer muito
bem essa tradição do seu antepassado.
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Depois de ocupá-la e nela se entrincheirar, a “Casa de Pedra”
passou a ter fama de uma fortaleza.
***
A seca devastava os sertões.
E no meio dos seus horrores o Brilhante fazia imperar a sua
força e cumprir a dura lei do respeito à honra e à casa de família.
“A calamidade se estendia em uma área de centenas de léguas. Estava declarada a seca de 1877... As searas não tinham produzido uma espiga.
O Brilhante na Casa de Pedra... estava livre de ser alcançado
pelo flagelo.
O Brilhante via tôdas essas misérias com pasmo e grande
pena.
A justiça que administrava era tão reta, que me breve foi
grande a sua fama. Só tomava conhecimento dos crimes contra a
honra e a propriedade. E ai daqueles que os tendo cometido, não
os reparassem com o casamento ou a restituição. Os defloramentos e os estelionatos diminuíram muito, porque o Brilhante era
inexorável, quando os punia.
O filho de um fazendeiro de grandes haveres deflorou uma
menor, filha de um vaqueiro, supondo por sua posição e fortuna,
escapar à justiça do Brilhante.
Jesuíno mandou um emissário ao delinqüente, marcando-lhe
um prazo de três dias para efetuar o casamento.
O môço recebeu mal e ameaçou e maltratou o enviado... E
tratou de fugir...
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Jesuíno pôs-se no encalço do fugitivo, indo alcançá-lo 50 léguas de sertão a dentro.
Jesuíno dirigiu-se ao delinqüente e disse-lhe que escolhesse:
casar ou morrer. O “Conquistador”... cedeu à ameaça e acompanhou o Brilhante, que com admiração de todos, dias depois, obrigava o vigário da freguesia mais próxima, a casar sem os processos
preliminares, o môço com a ofendida.”
***
Nestes capítulos, Rodolfo Teófilo dá um colorido forte e
impressionante às cenas registradas nos primeiros meses do ano de
1877, que abre ciclo da grande seca que se prolonga por três anos.
Conta-se que o ano de 1878 foi o mais terrível para as populações
sertanejas.
O quadro assim descrito, era comum a toda faixa do Norte,
quando a área ainda não era chamada de Nordeste, e só mais tarde
veio a configurar o chamado “polígono das sêcas”. Nenhum outro
escritor, a exemplo de Rodolfo Teófilo tanto se preocupou em
fixar no rumo de uma literatura regional, esse fenômeno climático,
por vezes, catastrófico, que periodicamente, assola aquela vasta
região.
Seus livros, constituem, assim, o melhor roteiro ao estudo da
sociologia regional, de parte com as observações de ordem social,
econômica e folclórica que registram.
Juntamente com seu contemporâneo, o norte-riograndense
Felipe Guerra, estudioso do problema das estiagens nordestinas e
com excelente trabalho publicado nessa área, podem e devem ser
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apontadas como pioneiros da pesquisa do fenômeno das secas no
Nordeste Brasileiro.
Por outro lado, o romancista apresenta uma figura curiosa de
chefe de horda que se espalhava pelas fronteiras de três Províncias
do Império. O Brilhante possuía qualidades de chefe.
Sua moral era dura e disciplinadora. Trazia nos seus exemplos os velhos resquícios dos códigos afonsinos, onde se testifica o
respeito à honra e a segurança da prosperidade. E curiosidade,
pensa-se que essa justiça era mantida com tanto rigor, por um homem que a justiça perseguia, sob o fundamento de que ele vivia
fora da lei.
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COMENTÁRIO FINAL
O livro tem uma extraordinária movimentação. Para terminar sem lances de heroísmo, pois o desfecho a que chegou o autor,
nada tem de autenticidade.
Apenas está escrito:
– Uma bala havia alcançado Jesuíno. O Brilhante, escanchado na Titela, agonizava. O corpo de Jesuíno se embrulhou
com o próprio pêso, e rolou de abismo abaixo...”
***
Por isso, também livro de fim inexpressivo. Que não cumpre
o destino de quem, como Jesuíno Brilhante teve uma vida marcada
pelas lutas. E que de armas na mão, combatendo, tombou perante
o inimigo.
Das suas façanhas, deixou uma legenda incorporada à gesta
da sua vida de cangaceiro romântico.
Vida e luta romanceadas, feito lenda que era contada pelos
sertanejos aos meninos ingênuos, que não conheciam outros heróis, que não sabiam de outras histórias.
Para eles, só havia o Brilhante...

256

www.colecaomossoroense.org.br

FONTES CONSULTADAS
Pelópidas Fernandes – “Excerto do Processo de Pombal”.
Pelópidas Fernandes – “Excerto do Processo de Imperatriz”.
Câmara Cascudo – “Actas Diurnas” (“A República”).
Câmara Cascudo – “Flor dos Romances Trágicos”.
Câmara Cascudo – “Dicionário do Folclore Brasileiro”.
Câmara Cascudo – “Govêrno do Rio Grande do Norte”.
Felipe Guerra – “Sêca Contra as Sêcas”.
M. Rodrigues de Melo – “Cavalo de Pau”.
Djacyr Menezes – “O Outro Nordeste”.
Vingt-un Rosado – “Boletim Mossoroense”.
Flóripes dos Santos – “Cabras e Coronéis”.
Wilson das Seixas Nóbrega – “Velho Arraial das Piranhas”.
José Gregório de Medeiros – “Sertão Perverso”.
Rodrigues de Carvalho – “Cancioneiro do Norte”.
Juvenal Lamartine – “Velhos Costumes do Meu Sertão”.
Gustavo Barroso – “Heróis e Bandidos”.
Gustavo Barroso – “Revelações da História do Brasil”.
Revistas e Jornais
“O Mossoroense” – “O Cruzeiro” – “Nordeste”
“O Correio do Povo”.

257

