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Der vorliegende Quellenanhang ist eine Ergänzung zur oben genannten Untersuchung und bietet zu 

den wichtigsten darin in deutscher Übersetzung eingefügten direkten und indirekten Zitaten die 

portugiesischsprachigen Originale, oft auch in erweiterter Form, um zusätzliche Details zur 

Verfügung zu stellen. Die Orthographie wurde stets aus dem Original übernommen, so dass bei der 

umfassenden Zeitspanne von 1725 bis 2015 häufig überholte und auch parallele Schreibweisen 

vorkommen (z.B. „Epitacio Pessôa“, „Epitacio Pessoa“ und „Epitácio Pessoa“). Im Zweifelsfall 

bitten wir, die ursprünglichen Quellen zu konsultieren. 

Die Nummerierung und Anordnung der Quellen geht auf deren Einbringung im Haupttext zurück, 

aus welchem zudem die hier übertragenen Kapitelüberschriften stammen. Die Literaturangaben zu 

den einzelnen Zitaten sind bei der Erstnennung vollständig; ab der zweiten Nennung werden alle 

Werke unter einem Kurztitel geführt, der nicht unbedingt aus den ersten Worten des vollständigen 

Titels besteht, sondern den Inhalt am besten wiedergibt. Bei Texten aus dem Internet ist das Datum 

meines jeweils letzten Zugriffs festgehalten. Eine ältere Jahreszahl als 2015 weist darauf hin, dass 

die Website bei der letzten Überprüfung nicht mehr abrufbar war. (Für die vollständige 

Bibliographie siehe Haupttext.) 

Die Quellensammlung ist vor allem als Arbeitsgrundlage gedacht, um sich anhand der 

portugiesischsprachigen Originale ein eigenes Bild machen zu können, zumal bei indirekten Zitaten 

teilweise frei übersetzt wurde und darüber hinaus jede Übersetzung zugleich eine Interpretation ist. 
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Quellenanhang zu Kapitel I 
 

I. Einleitung 

1. Im Geflecht von Ursache und Wirkung: von der Dürre zum Diskurs der Dürre 

Ohne Quellen 

 

2. Einordnung in die Geschichtsschreibung zur Dürre und Zielsetzungen  

a) Paradoxon der Historiographie – die ‚vergessene’ vs. ‚meistbeschriebene’ Region 

Ohne Quellen 

 

b) Themenschwerpunkte und Quellenlage 

Quelle I.2.b-01 

„As obras contra as sêcas 

Aos 12 anos de idade, assistira no sertão aos efeitos da chamada “Grande Sêca” – a de 1877-79 – 

uma das mais dramáticas que a História registra. Guardara, com a nitidez das memórias infantis, as 

cenas de desolação então presenciadas e que haveria de evocar dolorosamente, anos mais tarde, 

num apaixonado improviso, no Teatro Municipal de São Paulo. 

Essas realidades terríveis, Epitácio nunca as esqueceu e elas lhe condicionaram o futuro de homem 

público. Assim como o episódio do escravo fugido, buscando abrigo em Massangana, marcou 

Joaquim Nabuco menino com a predestinação do abolicionista, assim a Grande Sêca de 1877 pôs 

em Epitácio Pessoa menino a vocação de redentor do Nordeste. Para realizá-la, concebeu uma obra 

social de uma audácia que ainda não tivera precedentes no Brasil. Alguém chamou ao plano de 

Epitácio no Nordeste uma loucura de amor. Com efeito, uma loucura, não no sentido de insensatez, 

mas no sentido da magnanimidade intemerata e criadora.“ Gabaglia, Laurita Pessoa Raja, „A figura 

humana de Epitácio Pessoa“, in: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (Rio de 

Janeiro), Bd. 268 (Juli-Sept. 1965), Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1966, S. 

65-82 (79f). (Orthographie an dieser Stelle und im Folgenden stets aus dem Original übernommen.) 

Zu der Rede im „Teatro Municipal de São Paulo“, die Laurita Pessoa hier erwähnt, siehe auch 

Quelle IV.2.b-04 (Pessoa, E., „Defesa do café e obras do Nordeste“, Rede im Theatro Municipal in 
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São Paulo vom 20.8.1921, in: ders., Discursos parlamentares (Perfis parlamentares, 7), 1978, S. 

390–394) und Quelle IV.2.b-05 (Pessoa, Epitácio, Rede im Theatro Municipal in São Paulo vom 

20.8.1921, abgedr. in: „Uma pagina do Nordeste“, in: Lustosa Cabral, Bel. Nelson (Hg.), Almanach 

Administrativo, Historico, Mercantil, Industrial do Estado da Parahyba, 1922, Parahyba: Imprensa 

Official, 1922, S. 299). 

 

Quelle I.2.b-02 

„Afastado do cenario politico, como vive, motivos tem o Estado da Paraiba de o não esquecer, pois, 

maugrado seu afastamento da politica partidaria, êle continua a ser o maior dos paraibanos vivos, 

que não do Brasil. Não se faz preciso dizer do que seja essa individualidade inconfundivel. Nêle 

temos o jurisconsulto, por ninguem excedido. Nêle, a Paraiba encontra o filho que a elevou á 

categoria de Estado distinguido entre os de mais vulto. (...) Perante o Brasil, é uma reserva moral e 

civica, e perante a Paraiba, não é demasiado afirmar-se que dentro de um seculo ou dois, outro vulto 

mais alto se não erguerá, rijo e forte, luminoso e paraibano de excepção.“ „Dr. Epitacio Pessôa“, in: 

A Ordem. Orgão independente e de interesses sociaes (Campina Grande) vom 2.6.1935, S. 8. 
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Quellenanhang zu Kapitel II 
 

II. Der Einfluss der Dürrekatastrophe von 1877-79 auf Gesellschaft und Diskurs 

1. Die Trockenperiode von 1877-79 im Kontext der Dürregeschichte 

a) Die ‚Große Dürre’ – ein Begriff auf dem Prüfstand 

Quelle II.1.a 

„Desde os primitivos tempos coloniaes foram as seccas assignaladas no nordeste brasileiro, mas a 

repercussão do phenomeno no animo dos governantes só se fez sentir com o incremento da 

população e o desenvolvimento do paiz. Nenhuma das seccas memoraveis dos seculos passados, 

nem mesmo as de 1721, 1777 e 1793, despertaram a commoção da que rebentou em 1877 e se 

prolongou a 1879, em conincidencia [sic] com identico flagello na India ingleza. Foi essa ‚grande 

secca’, como ficou conhecida, devido ás suas dramaticas occurrencias, que determinou aqui a franca 

intervenção do Estado em pról das populações flagelladas do nordeste.“ Pessoa, Epitácio, 

„Mensagem de 1921“, 3.5.1921, abgedr. in: Mensagens presidenciais; presidência Delphim 

Moreira, 1919 e presidência Epitácio Pessoa, 1920-1922 (Documentos parlamentares, Bd. 71), 

Brasília: Câmara dos Deputados, 1978 (19221), S. 259-414 (392), mit modernerer Schreibweise 

auch abgedr. in: ders., „Mensagem apresentada ao Congresso Nacional na abertura da primeira 

sessão da décima primeira legislatura a 3/5/1921“, in: ders., Presidência da República. Mensagens 

ao Congresso (Obras completas de Epitácio Pessoa, Bd. XVII), Rio de Janeiro: Ministério da 

Educação e Cultura/ Instituto Nacional do Livro, 1956, S. 209-412 (386). 

 

b) Gravierende Klimaeinbrüche bis 1877 im Vergleich 

Quelle II.1.b-01 

„No ano de 1583 houve tão grande secca e esterilidade nesta província (cousa rara e desacostumada, 

porque é terra de continuas chuvas) que os engenhos d’agua não moeram muito tempo. As fazendas 

de cannaviais e mandioca, muitas se cessaram, por onde houve grande fome, principalmente no 

sertão de Pernambuco, pelo que desceram do sertão apertados pela fome, soccorrendo-se aos braços 

[sic; brancos], quatro ou cinco mil índios. Porém passado aquelle trabalho da fome, os que puderam 

retornaram ao sertão, excepto os que ficaram em casa dos brancos ou por sua, ou sem sua vontade“. 

Cardim, Fernão, Tratado da terra e da gente do Brasil, Rio de Janeiro: Editores J. Leite & Cia., 

4

KOSTENLOSER DOWNLOAD ZU: TIM NEUFERT, DIE MACHT DER DÜRRE. WASSER UND POLITIK IN BRASILIEN 
IN DER ZEIT VON EPITÁCIO PESSOA (1877–1930) ISBN 978-3-412-50144-0  

© 2015 BÖHLAU VERLAG GMBH & CIE. KÖLN WEIMAR WIEN



1925, o.S., zit. in: Alves, Joaquim, História das secas (séculos XVII a XIX), Edição especial para o 

Acervo Virtual Oswaldo Lamartine de Faria (19531), Coleção Mossoroense, 

http://www.colecaomossoroense.org.br, S. 9. 

 

Quelle II.1.b-02 

„lamentavel estado“, „perecendo (...) muito numero de pessoas, desamparando os senhores os seus 

escravos, na impocibilidade de os não poderem sustentar“. Carta regia vom 24.5.1725 von König 

João V. an den paraibanischen Generalkapitän João de Abreu Castello Branco, abgedr. in: Pinto, 

Irineu Ferreira (Hg.), Datas e notas para a história da Paraíba, Nachdruck der Ausgabe von 1908, 

Bd. 1, João Pessoa 1977, S. 123. 

 

Quelle II.1.b-03 

„que os mande accudir com escravos, pois os daqui tem morrido de fome“, „desde o anno de 1723 

até o presente, tem soffrido esta capitania grande esterilidade de seccas“. Carta regia von 1730, 

Schreiben der paraibanischen Verwaltungsbehörde an König João V., zusammengefasst in: Pinto, 

Datas da Paraíba, Bd. 1, 19081, S. 129. 

 

Quelle II.1.b-04 

„Dom João por graça de Deos Rey de Portugal & [sic] Faço saber a vós Francisco Pedro de 

Mendonça Gurjão, Capitão mór da capitania da Parahiba que havendo visto a conta que me destes 

em carta de vinte e dous de Junho do anno passado, da extraordinaria chuva q houve nessa capitania 

sento tão inopinada e violenta q’ destruhio engenhos, matou gados de varias pessoas, e levou a 

maior parte das casas, caixas e canas experimentando por este motivo esses moradores huma [sic] 

perda tão consideravel q’ se achão reduzidos a mayor miseria“. Carta regia vom 28.4.1730, 

Antwort des Königs João V. an den paraibanischen Generalkapitän Francisco Pedro de Mendonça 

Gurjão mit Referenz auf dessen Schreiben vom 22.6.1729, abgedr. in: Pinto, Datas da Paraíba, Bd. 

1, 19081, S. 127f. 

 

Quelle II.1.b-05 

„muita pobreza..., tristes consequencias da fome que soffreu esta capitania nos annos [17]91, 92 e 

93 e da que principou a soffrer o anno passado de 1802“; „grande multidão de pobres uns mortos á 

fome“. Officio do Governador vom 28.2.1803, amtliches Schreiben des paraibanischen 

Gouverneurs Luiz da Motta Feo, Vizegraf von Anadia, an die portugiesische Königin Maria I. 
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(1777-1816) bzw. ihren Sohn Johann (seit 1792 Regent), abgedr. in: Pinto, Datas da Paraíba, Bd. 

1, 19081, S. 229f. 

 

Quelle II.1.b-06 

„In most cases, such essential public works as roads, ports and school buildings had to be built and 

maintained with the meagre provincial revenues. Use of Imperial money was usually limited to 

items already approved by the Imperial parliament. With these restrictions, the president of a poor, 

remote province was faced continually with the temptation to declare prematurely or to exaggerate a 

state of emergency in order to tap the Imperial Relief Fund.“ Cunniff, Roger L., „The birth of the 

drought industry: imperial and provincial responses to the Great Drought in Northeast Brazil, 1877-

1880“, in: Revista de Ciências Sociais (Fortaleza: UFCE), Bd. VI, Nr. 1/2 (1975), S. 65-82 (68). 

 

Quelle II.1.b-07 

„[a Parahyba] continua presa dos horrores da fome, principalmente em algumas villas do interior 

que se acham desertas pela immigração“. „Presidência da Província [Paraíba], informando ao 

Governo Imperial“, Juli 1845, abgedr. in: Pinto, Irineu Ferreira (Hg.), Datas e notas para a história 

da Paraíba, Nachdruck der Ausgabe von 1916, Bd. 2, João Pessoa 1977, S. 171f. 

 

Quelle II.1.b-08 

„[na crise de] 1790, em que morreu, por causa da secca, não menos de uma terça parte da 

população, segundo dizem chronicas que encontrei nos archivos da provincia de Pernambuco“. 

Mello, Jerônimo Martiniano Figueira de (Ceará), Anais do Senado, Rio de Janeiro, 27.6.1877, S. 

246. 

 

2. Die Wechselwirkung von Dürre und Wirtschaftsdepression 

a) Verschärfte Not durch die ökonomische Krise im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 

Klimaunabhängige Krisenfaktoren: Abolition, Exporttief und Misswirtschaft 

Quelle II.2.a-01 

„no Ceará não ha governo; ha imprevidencia, ha indolencia que aggrava consideravelmente os 

males com que a natureza pesa sobre aquella provincia.“ Jaguaribe, Domingos José Nogueira 

(Ceará), Anais do Senado, 7.2.1879, S. 66. 
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Ausdehnung der Dürreauswirkungen über die gesellschaftlichen Grenzen hinweg 

Quelle II.2.a-02 

„Afflictos não são sómente os que, vivendo do suor do seu rosto, ficam reduzidos á miseria. São 

tambem os remediados e até os ricos, os quaes, tendo ouro e, ás vezes, bastante ouro, não teem 

viveres a comprar e podem, apezar do seu ouro, morrer de fome.“ Vasconcellos, Zacharias de Góes 

(Bahia), in den Annalen angeführt als Zacarias, Anais do Senado, 27.6.1877, S. 251 (siehe auch 

längeren Auszug in Quelle II.2.d-05). 

 

Quelle II.2.a-03 

„em 1877, 1878 e 1879. (...) quando falamos em sêcca, não nos referimos ás sêccas parciaes e sim 

ás geraes, aquellas que teem reduzido o mais abastado fazendeiro dos sertões á completa miseria e 

até a morrer de fome.“ Seixas, José Pordeus Rodrigues, „Tabella demonstrativa dos annos 

favoraveis e de sêccas nos Estados do norte do Brasil, a saber: Pernambuco, Parahyba, Rio Grande 

do Norte, Ceará e Piauhy“, ursprünglich verfasst am 15.6.1900 in Umary do Pordeus, reproduziert 

im Artikel „As sèccas“, in: A União Agricola. Orgam mantido pela Sociedade de Agricultura da 

Parahyba. A União-Sabbado (Parahyba) vom 15.2.1919, S. 3. 

 

Quelle II.2.a-04 

„obrigados a assistir diariamente aos dolorosos quadros de miseria á porta de sua residencia“. 

Albano (Ceará), Anais da Câmara dos Deputados, Rio de Janeiro, 15.10.1917, S. 1045f. 

 

Quelle II.2.a-05 

„Penso que o Ceará seria menos infeliz, si o governo nunca se tivesse lembrado de dar-lhe 

soccorros. Nestas condições, cada um procuraria fugir da desgraça com seus recursos; não iria fazer 

a desgraça de outros, como acontece com a accumulação de emigrantes que, attrahidos pela 

promessa de grandes soccorros, vão morrer de epidemia na capital, transmittindo o mal a outros 

que, sem esta circumstancia, estariam isentos de tal desgraça.“ Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 

7.2.1879, S. 66. 

 

b) Auflösung des traditionellen Sozial- und Machtgefüges 

Interprovinzielle Migration – die Flucht vor der Dürre 

Quelle II.2.b-01 
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„o serviço da distribuição de soccorros foi á principio feito com grande desigualdade, muita 

imprevidencia e com graves e fataes erros. (...) O primeiro foi consentirem os presidentes que 

affluisse e se agglomerasse nas capitaes das provincias a população indigente que precisava ser 

soccorrida. O segundo foi consentirem que essa população constante de milhares de individuos se 

conservasse na occiosidade e na indolencia, abrindo-se-lhe assim caminho para o crime, para a 

depravação dos costumes e para a corrupção. Houve até um presidente que teve a infeliz lembrança 

de prohibir a distribuição de soccorros para o interior da provincia, estabelecendo que elle só se 

fizesse na capital. (...) os tristes resultados (...) sobreveio a peste, que tem devastado, como 

sabemos, as capitaes das provincias da Parahyba e do Ceará, com uma crueldade, que não se póde 

calcular. (...) Oh, Sr. presidente! que confusão, que desordens, que anarchia, que babel, ninguem se 

entendia. O povo gritava, vociferava, fazia increpações e ameaçava! a capital conservou-se em 

sobresalto com receio de ser atacada em sua vida e propriedade. E realmente, si essa população não 

estivesse tão enfraquecida, e abatida de suas forças moraes e physicas, talvez tivesse occorrido 

algum attentado contra a vida, contra a propriedade, e e [sic] então teriamos ainda de lamentar hoje 

mais essa desgraça.“ Vasconcellos, João Florentino Meira e (Paraíba), Anais da Câmara, 21.1.1879, 

S. 60 (vgl. auch Quellen III.5.c-14 und III.5.d-08). 

 

„o auxilio dado pela União podia ter o inconveniente de despertar na população do interior o desejo 

de abandonar as localidades, começando a emigração para a capital, trazendo, por conseguinte, os 

maiores males (...). (...) essas imigrações para a Capital (...) são a causa de todas as desgraças. (...) a 

noticia de auxilio da União póde produzir o alarma, póde dar a crer que não ha esperança de chuvas, 

o que trará a emigração das populações do interior para a Capital, perturbações e aggravações dos 

males.“ Corrêa, Serzedello (Pará; Vertreter der Haushaltskommission), Anais da Câmara, 

4.10.1898, S. 76f. 

 

„se teve em mira (...) manter as classes indigentes nas respectivas localidades, evitando-se assim as 

agglomerações nos centros populosos, produzindo a peste, perturbações de ordem moral e 

economica de que temos os tristes exemplos nas crises anteriores“. Monte, Helvecio (Ceará), Anais 

da Câmara, 4.10.1898, S. 70.  

 

„grande inconveniente de incitar as populações dos logares ameaçados por este mal a emigrarem 

para as capitaes, em procura de soccorros, onde a agglomeração de tanta gente tem sido 

funestissima, tanto para os emigrantes, como para seus habitantes“. Cavalcanti, Thomaz (Ceará), 

Anais da Câmara, 20.5.1904, S. 76. 
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Quelle II.2.b-02 

„despovoamento das regiões onde impera a secca“. Calogeras, João Pandiá (Rio de Janeiro), Anais 

da Câmara, 29.10.1908, S. 653. 

 

Quelle II.2.b-03 

„Pode-se demonstrar que os cearenses ganham muito mais sahindo de sua provincia e indo trabalhar 

em outra parte onde não tenham necessidade de açudes; nós precisamos de grandes depositos de 

cearenses nas provincias do sul.“ Santos, Felicio dos (Minas Gerais), Anais da Câmara, 9.7.1885, S. 

303. 

 

„Ha outros ainda que querem resolver esse problema [da seca] pelo completo abandono do nordéste 

e a emigração em massa de suas populações para colonizar o sul do Brazil. O Jornal do Commercio 

de 17 de março de 1916 publica um artigo sem assignatura, intitulado A volta aos campos, que com 

enthusiasmo e energia combate a construcção de açudes e prega aquella solução.“ Albano (Ceará), 

Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1047f (1047), mit Bezug auf den Artikel „A volta aos campos“, 

in: Jornal do Commercio vom 17.3.1916. 

 

Quelle II.2.b-04 

„perdem-se os mais essenciaes elementos de vida para os Estados“. Lyra, Augusto Tavares de (Rio 

Grande do Norte), Anais da Câmara, 23.11.1915, S. 309 (Reproduktion seiner Ausführungen vom 

16.6.1915). 

 

„prejuizo de (...) braços sadios, nosso principal factor de riqueza“. Albano, Ildefonso (Ceará), Anais 

da Câmara, 15.10.1917, S. 1029. (Siehe auch Quelle II.2.b-05.) 

 

Quelle II.2.b-05 

„prejuizo de numerosos braços sadios, nosso principal factor de riqueza, emquanto ficou no Estado 

o elemento feminino, de menor valor economico, augmentando muitas vezes o numero de 

indigentes.“ Ebd. 

 

Quelle II.2.b-06 

„Emigrantes (...) resta ainda uma esperança: S. Paulo, Minas, Maranhão, Pará, Amazonas (...). 

Difficilmente se adaptavam ás novas circumstancias e, com a nostalgia, as saudades e as noticias de 
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bom inverno, vinha a vontade de tornar ao Ceará.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, 

S. 1019. 

 

„Não foram mais felizes os cearenses, que desembarcaram no Maranhão. (...) Dentro de pouco 

tempo [muitos] morreram de febres e sarampo (...). Uma entrevista do Sr. Lindolpho Barbosa Lima, 

concedida ao ‘Correio do Ceará’ em 14 de agosto de 1916, confirma essa narrativa. (...) ’De muitos 

é deploravel o estado sanitario e o da falta absoluta de recursos, sendo de notar que querem voltar.’ 

Sabendo disso o illustre Presidente do Ceará, Dr. João Thomé, mandou elle offerecer passagens aos 

cearenses, que quizessem voltar. Assim, foram repatriados muitos infelizes, que a secca havia 

expulso de seus lares.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1021. 

 

„Como estes factos, outros da mesma natureza se teem realizado nas solidões vastissimas e doentias 

das mattas do Amazonas e do Pará, onde os flagellados eram atirados nas colonias, ao desamparo. 

O ‘Comité pró-flagellados’ prestou relevantes serviços aos emigrantes, no Amazonas. Sua acção, 

porém, não se estendeu além da capital do Estado, ficando nullo o seu trabalho, em virtude da má 

distribuição desses infelizes, cuja sorte ficou á mercê dos mercenarios deshumanos e seringueiros 

gatunos. Tudo isso é o resultado da falta de patriotismo brasileiro, por isso que, só mesmo neste 

paiz, se abandona uma população faminta aos azares do destino, sem o menor conforto, nas praias 

dos portos onde tocam os navios encarregados de despovoar a zona alcançada pelo triste flagello.“ 

Artikel ohne Titel, in: O Jornal do Commercio (Manaus) vom 11.10.1916, vorgetragen von: Albano 

(Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1023. 

 

„Volviam então novamente ao seringal a recomeçar o trabalho martyrizante e escravizante do 

seringueiro, enterrados vivos no ‘Inferno Verde’. (...) o cearense, que emigra para o Amazonas, 

desce na escala social, passando do typo que se dedica ao cultivo da terra, para o typo primitivo da 

floresta. Segundo Demolins, as condições mesologicas do Amazonas reduzem o homem ao ultimo 

gráo de desorganização social, a que póde chegar a humanidade.“ Albano (Ceará), Anais da 

Câmara, 15.10.1917, S. 1028f. 

 

„os filhos do nordeste prefeririam morrer de fome em suas terras calcinadas, a se exporem (...) aos 

assaltos do agente malarial.“ Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), Anais da Câmara, 3.11.1919, S. 

75. 
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„Estão de facto precarissimas as condições do nordeste em virtude da terrivel crise climaterica já 

perfeitamente accentuada. (...) Homens validos, acompanhados de mulheres e creanças, buscam no 

exilio dos patrios lares o unico recurso contra a fatalidade do ambiente calcinado. São braços que 

desertam das lavouras e das industrias para se atirarem ás incertezas do clima amazonico e serem 

presas imbelles de impaludismo e da malaria, terrivelmente letaes aos emigrantes depauperados. As 

creanças, entre todos, são as mais sujeitas á impiedosa selecção natural daquellas paragens 

inhospitas. Mal chegam, são victimadas.“ „A sêcca. A emigração continúa * Fala o deputado 

Lamartine. O nosso credito não chega * Augmenta a tortura dos flagellados * Novo appêllo ao 

govêrno federal“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 28.5.1919, S. 1. 

 

„Conhecidos como são os inconvenientes de concentrar os que se sentem acossados pela sêcca, em 

determinados pontos do littoral, onde seria preciso distribuir soccorros pessoaes para o seu sustento 

ou fornecer-lhes passagens para o Acre, que a raça varonil de que descendeu conquistou para o 

Brazil e que é hoje para elles uma miragem enganadora. O que há a fazer, e outra cousa não 

desejam os governos locaes, é dar-lhes trabalhos sem obrigal-os a sahir de seus lares.“ Tavares de 

Lyra (Rio Grande do Norte, zugl. Verkehrsminister), zit. in: „A sêcca. O deputado Alberto 

Maranhão apresenta um momentoso projecto á Commissão de Finanças da Camara. Um 

telegramma alviçareiro do sr. dr. Maximiano de Figueiredo. O sr. Presidente da Republica 

[Wenceslau Braz Pereira Gomes] dirige a respeito uma mensagem ao Congresso Nacional“, in: A 

União vom 13.6.1915, S. 1. 

 

„Á sua expatriação em massa, como aconteceu em outras épocas de seccas, correspondem, talvez, 

bem maiores sacrificios do que o de resistir, no proprio sólo, ás agruras da miseria. Por outros 

Estados, onde o serviço de colonização não está organizado convenientemente, os retirantes 

cearenses foram atirados, sem conforto, sem carinho, ao abandono, e soffreram tanto, quasi a tocar 

o exterminio. Foi, pois, improficua tal medida que de nada valeu, nem aos cearenses, nem aos 

Estados que os receberam. Ademais todos os sacrificios feitos pela União com a transplantação dos 

retirantes para outros Estados foram inteiramente negativos, pois o Ceará nada aproveitou na 

defesa, de que carece, contra seccas futuras. É de toda a conveniencia evitar o exodo dos cearenses 

para fóra do Estado, o que, aliás, não desejam, deante as duras provações por que já teem passado, 

e, pois, necessario é dar trabalho ao povo em obras publicas que de futuro lhe garantam a vida 

contra as seccas que o martyrizam. (...) Trabalhos de açudagem, irrigação, estradas de rodagem, já 

estudados, perfuração de poços e prolongamento ferro-viario se impõem como medidas 
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salvadoras.“ Barroso, Benjamin (Gouverneur von Ceará), Telegramm an Wenceslau Braz vom 

22.5.1915, Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 881. 

 

„credito de duzentos contos, para serem atacados immediatamente os serviços da estrada de 

rodagem entre Soledade e Patos. (...) Apressamo-nos em divulgar esta noticia pelo apaziguamento 

que ella vae exercer no animo das auctoridades e classes laboriosas daquelle municipio sertanejo, 

que está sendo um dos mais flagellados pela sêcca. Embora se trate de uma quantia relativamente 

pequena, ella bastará, entretanto, para fixar naquelle ponto do interior os sertanejos, que só tinham 

como taboa de salvação a horrorosa espectativa de emigrar para o Amazonas e para o Acre.“ „Obras 

contra as sêccas“, in: A União vom 29.5.1919, S. 1. 

 

„Os habitantes dos sertões, dos brejos e caatingas que para aqui haviam emigrado em consequencia 

da sêcca, esperançados com as chuvas providenciaes ultimamente cahidas, acceleram-se em 

retornar aos seus lares do campo, onde vão amanhar a terra e produzir a riqueza da Parahyba do 

Norte. Esse retorno expontaneo aos centros da sua actividade é o melhor padrão que do seu caracter 

de homens probos e trabalhadores podiam offerecer os nossos patricios, que só premidos pela fome 

estendem a mão á caridade publica. Ainda hontem o sr. dr. Camillo de Hollanda, presidente do 

Estado, destribuiu quasi duzentas passagens da ‘Great Western’ a emigrantes que lhe solicitaram 

esse favor.“ „Os emigrantes“, in: A União vom 10.6.1919, S. 1 (vgl. auch Quelle III.5.d-29). 

 

Der Bruch des ungeschriebenen Pakts zwischen Landbesitzern und Landarbeitern 

Ohne Quellen 

 

c) Bestürzung von Presse und Parlament – die Dürre als nationales Politikum 

Die Entwicklung des Pressewesens und das Leid des Nordens in der öffentlichen Debatte 

Quelle II.2.c-01 

„cenário (...) mais chocante e miserável do que tudo o que já tinha visto. A população doente e 

inválida, que morria nas ruas como insetos secos“. Patrocínio, José do, indirekt zit. in: Logatto, 

Rosângela/ Andrade, Joaquim Marçal Ferreira, „Imagens da seca de 1877-78 no Ceará. Uma 

contribuição para o conhecimento das origens do fotojornalismo na imprensa brasileira“, in: Anais 

da Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro), Bd. 114/1994 (1996), S. 71-83 (75). 
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Quelle II.2.c-02 

„A nossa estampa da primeira página é uma resposta cabal àqueles que acusavam de exageração a 

pintura que se fazia do estado da infeliz província. Repare o governo e repare o povo na nossa 

estampa, que é cópia fiel da desgraça da população cearense.“ Begleitartikel zum Titelbild: „O 

Ceará“, in: O Besouro (Rio de Janeiro) vom 20.7.1878, S. 2, zit. in: Logatto/ Andrade, Imagens da 

seca de 1877-78, 1996, S. 77. 

 

Quelle II.2.c-03 

„Infelizmente não me foi possivel obter photographias apanhadas no auge da secca, que seriam 

ainda mais horrorosas e tristes.“ Albano, Ildefonso (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1014. 

 

Quelle II.2.c-04 

„Um redactor da ‚Folha do Povo’, assim descreve esse espectaculo: (...) ‚Ante um quadro de 

tamanha miseria quem não desejaria possuir milhões para ir depositando naquellas mãos mirradas 

pela fome!’“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1010. 

 

Der Kaiser und die Dürrekatastrophe – parlamentarische Kritik an Dom Pedro II. 

Quelle II.2.c-05 

„Enquanto Vossa Majestade Imperial examinava no Egito as múmias de 3 mil anos, o povo do 

Norte do Brasil se tornava também múmia pela fome, nudez e vergonha. No tempo em que Vossa 

Majestade Imperial contemplava as ruínas das grandes cidades que floresceram em outros tempos e 

que fizeram a glória dos grandes Impérios do Oriente; as cidades e povoações do Norte caíam em 

ruínas por ter sido delas espavorido o seu povo“. Ferreira, Manuel Alves, Leserbrief, in: O Monitor 

(Bahia), (ohne weitere Angaben) abgedr. in: Villa, Marco Antonio, Vida e morte no Sertão. 

História das secas no Nordeste nos séculos XIX e XX, São Paulo: Editora Ática, 2001, S. 59. 

 

Quelle II.2.c-06 

„Venderei o último brilhante de minha coroa antes que algum cearense morra de fome.“ Dom Pedro 

II., zit. in: Aguiar, Nordeste – drama das secas, 1983, S. 56. 

 

„Empenharei até a última pedra da minha coroa para que nenhum cearense morra de fome.“ Dom 

Pedro II., zit. in: Neves, Tragédia oculta, 2003, S. 77. 

 

Quelle II.2.c-07 
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„Vendam-se as joias da Corôa, não se deixe nem um brazileiro do norte morrer a fome“. Aus einer 

nicht identifizierten Zeitung Rio de Janeiros, zit. von: Moacyr, Pedro (Rio de Janeiro), Anais da 

Câmara, 19.11.1915, S. 222. 

 

Quelle II.2.c-08 

„D. Pedro II, o grande protector dos cearenses em 1877.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 

15.10.1917, S. 1038. 

 

Quelle II.2.c-09 

„dizia Pedro II: ‚Prefiro sacrificar a ultima joia da Corôa a ver morrer um só cidadão brasileiro’.“ 

Borges, Frederico (Ceará), Anais da Câmara, 21.12.1920, S. 340. 

 

Quelle II.2.c-10 

„Quando, pois, até no estrangeiro, esses clamores teem resoado, não será de mais que no proprio 

paiz elles se levantem com mais força e echoem em todos os ouvidos, sobretudo nos daquelles que 

teem obrigação de tomar providencias a respeito.“ Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 7.8.1877, S. 

65. 

 

d) Die Trockenheit als Einnahmequelle der Agraroligarchien 

Arbeiten statt Almosen, Investitionen statt Barmherzigkeit 

Quelle II.2.d-01 

„fazer a obra do porto do Ceará, parece que não ha melhor opportunidade do que a presente, visto 

que assim haverá trabalho que offereça salario aos que, podem ser empregados vantajosamente, e na 

actualidade se acham soffrendo as miserias que flagellam aquella provincia.“ Jaguaribe (Ceará), 

Anais do Senado, 26.6.1877, S. 239. 

 

Quelle II.2.d-02 

„aproveitar as circumstancias para a realização de obras de que a provincia muito precisa, por preço 

muito menor do que em outra qualquer occasião se poderia obter.“ Jaguaribe (Ceará), Anais do 

Senado, 25.6.1877, S. 220. 

 

„Que melhor occasião para dotar a agricultura com esse melhoramento [estradas de ferro] senão 

agora que ha tanta gente pedindo trabalho e por qualquer salario?“ Lopes, João Fernandes (Ceará), 
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„Memoria. Do Sr. João Fernandes Lopes“, 5.10.1878, in: Sociedade Auxiliadora da Agricultura de 

Pernambuco, Trabalhos do Congresso Agricola do Recife em outubro de 1878, 1879, S. 135-138 

(138). 

 

Quelle II.2.d-03 

„Era occasião de levar a estrada de ferro, já não digo ao Baturité, mas ao Icó, e em pouco tempo, 

despendendo muito pouco dinheiro, pois hoje temos aqui um trabalhador por 500 réis diarios, e os 

teremos por menos, á proporção que a secca se adiantar.“ Barroso, José Maximiano (Ceará), Brief 

an Figueira de Mello vom 10.4.1877, vorgetragen von: Mello, Figueira de (Ceará), Anais do 

Senado, 27.6.1877, S. 242. 

 

Quelle II.2.d-04 

„Não é occasião de delinear, de orçar obras para principial-as, ou fazel-as progredir no intuito de 

aproveitar o baixo preço dos salarios devido á fome.“ Zacarias (Bahia), Anais do Senado, 

27.6.1877, S. 251 (siehe Auszug in ausführlicherem Kontext im nächsten Quellenanhang). 

 

Quelle II.2.d-05 

„O nobre senador pela provincia da Bahia, impugnando o projecto, declarou que soccorros foram já 

votados pelo poder legislativo e que obras publicas não podem ser consideradas como soccorros.“ 

Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 26.6.1877, S. 236. 

 

„onde se podiam emprehender as obras? Na capital? Apenas poderiam chegar salarios para uma 

limitadissima parte dos que soffrem. (...) e a applicação de uma quantia a obras, que só poderão ser 

executadas com pausa, não póde senão aproveitar a um ou outro, ou a poucas dezenas de pessoas. 

Penso, portanto, que o essencial é attender ao mais urgente, é soccorrer as populações, os individuos 

mais necessitados.“ Barão de Cotegipe (Bahia), Anais do Senado, 27.6.1877, S. 248. 

 

„O Sr. Zacarias está de accôrdo com o nobre ministro da fazenda em votar contra o projecto [...]. 

Tendo já de outra vez declarado o seu voto contrario, não pediria hoje a palavra, se o nobre ministro 

da fazenda não enunciasse uma idéa que o orador não póde aceitar. S. Ex. disse que não está longe 

de acreditar que do credito de 2,000:000$ decretado para soccorrer as populações das provincias 

flagelladas pela secca, póde o governo distrahir uma parte, empregando-a em construcções de obras 

nas mesmas provincias. Pensa o orador que de modo algum é licito ao governo fazel-o. (...) 

[O Sr. Zacarias:] Afflictos não são sómente os que, vivendo do suor do seu rosto, ficam reduzidos á 
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miseria. São tambem os remediados e até os ricos, os quaes, tendo ouro e, ás vezes, bastante ouro, 

não teem viveres a comprar e podem, apezar do seu ouro, morrer de fome. Os soccorros, de que 

trata o decreto dos 2,000:000$, devem, portanto, resolver-se em mantimentos, em viveres levados a 

tempo aos logares flagellados pela secca para obstar a fome e a morte dos infelizes. (...) aos 

remediados e aos ricos os mantimentos devem ser fornecidos mediante preço taxado, tomando o 

governo todas as providencias para impedir que a especulação tire proveito das circumstancias. (...) 

Não é occasião de delinear, de orçar obras para principial-as, ou fazel-as progredir no intuito de 

aproveitar o baixo preço dos salarios devido á fome. 

Se o governo tivesse em andamento, em qualquer dessas provincias flagelladas pela secca, obras, 

cuja utilidade houvesse sido reconhecida pelo corpo legislativo, era natural que os agentes do 

governo, tendo de chamar operarios, empregassem dos que occorressem ao logar das obras os que 

fossem precisos; mas esses operarios deviam ser pagos pela verba do orçamento relativo a essas 

obras e não á conta do credito dos 2,000:000$000. (...) 

Se a Companhia da Estrada de Ferro de Baturité tem meios para proseguir na respectiva 

construcção, ella que o faça, ella que aproveite-se da penuria, que produzio grande baixo nos 

salarios, certa de que não lh’o estranharão. Querer, porém, alcançar do credito de 2,000:000$ 

sommas para adiantar os seus trabalhos é nada menos do que desvirtuar o decreto dos soccorros, 

confundindo a caridade com o espirito mercantil. 

Tem-se até fallado na construcção do porto do Ceará! Teria que ver se o governo, que até hoje não 

ha cuidado, apezar das instantes reclamações dos dignos senadores e deputados do Ceará, de 

emprehender as obras daquelle porto, mandasse agora pressurosamente começal-as! 

O Sr. Barão de Cotegipe (ministro da fazenda): – Só as machinas e instrumentos levariam seis 

mezes para chegar lá. 

O Sr. Zacarias: – De sorte que, sendo a calamidade passageira, a secca já teria desapparecido e as 

obras não haveriam principiado! 

O Sr. Jaguaribe: – Passageira de um anno, pelo menos. (...) 

O Sr. Zacarias (...) pede licença para dizer-lhes que não se trata neste momento de estudar a origem 

das seccas, de impedil-as para sempre por meios dependentes das camaras e do governo. Trata-se 

agora somente de matar a fome aos que não teem que comer.“ Zacarias (Bahia)/ Barão de Cotegipe 

(Bahia)/ Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 27.6.1877, S. 251 (vgl. auch Quelle II.2.a-02 und 

IV.4.b-01). 

 

Quelle II.2.d-06 
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„O Sr. Barão de Cotegipe (ministro da fazenda): – (...) a respeito das obras, que o governo julgue 

precisas, não somente para dar emprego á população necessitada, porque menos acertadamente 

procediria se as emprehendessa para esse unico fim, supponha o nobre senador que ha uma obra 

(recordo-me desde já de uma dellas) que se tenha de effectuar com a demora de mais alguns mezes; 

por que razão não poderá apressal-a para que, em vez de fazer se em um anno, conclua-se em tres 

ou quatro mezes e mais economicamente? 

O Sr. Jaguaribe: – Era o meu pensamento. 

O Sr. Barão de Cotegipe: – Citarei um facto. O governo está estendendo ao norte a linha 

telegraphica, que já chegou ou está proxima ao Ceara. Eis uma obra de urgente necessidade, e que, 

não sendo possivel ir avante pelos meios ordinarios, senão talvez dentre de um anno, póde 

emprehender-se desde já muito mais economicamente, soccorrendo-se ao mesmo tempo a 

população, em vez de se lhe dar esmola. 

O Sr. Zacarias: – Então o governo está especulando. 

O Sr. Barão de Cotegipe: – Não é especulação, é pagar trabalho. 

O Sr. Zacarias: – Pague-o com os meios com que dotou a verba. (...) Por exemplo, os açudes são 

melhoramento, que não póde caber na definição – soccorros. Para este melhoramento o governo ha 

de ter uma verba.“ 

Barão de Cotegipe (Bahia)/ Jaguaribe (Ceará)/ Zacarias (Bahia), Anais do Senado, 27.6.1877, S. 

252. 

 

„O Sr. Silveira da Motta: – (...) é pagar-se com uma cuia de farinha, uma ração de carne secca, e em 

logar de se dar a farinha ou a carne caridosamente, diz-se: Venha trabalhar duas horas para ganhar 

esta cuia. (Riso.) / O Sr. Barão de Cotegipe (ministro da fazenda): – E o que tem isto de máo? / O 

Sr. Silveira da Motta: – Não digo que seja máo, mas é contra a lei. / O Sr. Barão de Cotegipe 

(ministro da fazenda): – Não póde ser contra a lei. (...) A Inglaterra tem feito isso com a Irlanda, e a 

França o está fazendo em Lyon. É um meio de soccorrer.“ Motta, José Inácio Silveira da (Goiás)/ 

Barão de Cotegipe (Bahia), ebd., S. 255. 

 

Quelle II.2.d-07 

„A intelligencia, porem, que acaba de ser dado ao decreto que abrio o credito de 2,000:000$ para 

soccorros ás provincias flagelladas pela secca e por inundações, me obriga a occupar a attenção do 

senado, porque vejo nessa intelligencia, dada pelo meu nobre amigo o Sr. ministro da fazenda, mais 

um passo para a degeneração das nossas instituições representativas. 

Até hoje lamentamos o abuso que se faz dos creditos; agora quer-se aperfeiçoar esse abuso fazendo 
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com que um credito aberto extraordinariamente pelo corpo legislativo, para o fim determinado de 

occorrer immediatamente a uma necessidade palpitante e accidental, como é a fome, resultante da 

secca e das inundações, tenha uma interpretação que o desvirtua inteiramente.“ Motta (Goiás), 

Anais do Senado, 27.6.1877, S. 253. 

 

„O Sr. Silveira da Motta: (...) Ainda mais: - diz o nobre ministro, e este é o ponto que ferio a minha 

attenção: supponhamos que o credito é demasiado, que os 2,000:000$ chegam e haja sobras para as 

necessidades accidentaes destas cinco ou seis provincias flagelladas pela secca (e o nobre ministro 

do Imperio na outra camara já deu a entender que talvez sóbre dos 2,000:000$ alguma cousa)... 

O Sr. Zacarias: - Apoiado; e então vão fazer o caes do Ceará. 

O Sr. Silveira da Motta: - Pela intelligencia do nobre ministro da fazenda, elle está autorizado a 

transportar desde já (a tal mania dos transportes de verba) destes 2,000:000$ destinados para a 

fome, alguma cousa para obras. (...) Mas isto não é possivel! (...) quando chegar á somma total 

destas despezas parciaes [farinha, carne, transporte de indigentes], o thesouro tem obrigação de 

fechar o credito, e dizer: gastaram-se em mantimentos e transportes, nas cinco ou seis provincias, 

1,500:000$000. Mas ainda depois de completar-se esta somma de 1,500:000$, não se póde dizer: os 

500:000$ que sobraram nós gastamos na estrada de Baturité para acalentar a esses Srs. senadores do 

Ceará. (Riso.) 

O Sr. Jaguaribe: - Perdão, não se trata de senadores do Ceará; trata-se dos que soffrem a miseria na 

zona flagellada pela secca. (...) 

O Sr. Barão de Cotegipe (ministro da fazenda): - Note-se que eu nunca fallei em sobras. O credito é 

só para servir durante a crise; acabada a calamidade, cessa o credito.“ Motta (Goiás)/ Zacarias 

(Bahia)/ Jaguaribe (Ceará)/ Barão de Cotegipe (Bahia), Anais do Senado, 27.6.1877, S. 254. 

 

Quelle II.2.d-08 

„Sei, que o honrado presidente de minha provincia, o Sr. desembargador Caetano Estellita, tem 

mostrado a maior diligencia em alliviar os males de uma inevitavel calamidade, abrindo credito 

para socorro das victimas da secca, e applicando-o da maneira a mais conveniente, não só em allivio 

da miseria, como em vantagem do bem publico, dando aos válidos trabalho e salario em vez de 

esmolas e ocio.“ Araripe, Tristão Alencar (Ceará), Anais da Câmara, 27.6.1877, S. 281. 

 

Quelle II.2.d-09 

„Por outro lado, Sr. presidente, impressionando vivamente a administração, e indignando a todos, a 

ociosidade de tantos braços válidos em prejuizo proprio, e de serviços uteis, que podiam e deviam 
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ser emprehendidos com os soccorros publicos, o honrado Sr. Dr. José Julio, por iniciativa propria, e 

sob sua responsabilidade mandou continuar os trabalhos do prolongamento da via-ferrea de Baturité 

(...). Ainda no intuito de dar trabalho aos retirantes ociosos foi em larga escala desenvolvido o 

fabrico de tijolos, que foram applicados a obras publicas, como os asylos de mendicidade e de 

alienados, a obras de santa casa, da casa de detenção, as do novo cemiterio, a capellas, etc.; (...) 

empedramento das estradas (...). As obras do interior (...): casas para camaras, para escolas publicas, 

para prisões, matrizes concertadas, açudes e estradas melhoradas.“ Rodrigues Junior (Ceará), Anais 

da Câmara, 11.2.1879, S. 466. 

 

Quelle II.2.d-10 

„os indigentes validos, empregados em obras de utilidade publica, como factura de açudes, 

concertos de estradas, construcção de cadeias (...) recommendei á mesma Commissão que os fizesse 

empregar em diversas obras publicas de maior urgencia. (...) Reparo e asseio do matadouro publico; 

Limpeza e roçagem de todo o recinto desta Capital, e remoção do lixo n’ella existente; Idem, idem, 

da estrada de rodagem desta Capital á Villa do Pilar, e concertos de muitos lanços d’ella; Concerto 

do caminho que vai á fonte do Tambiá; Construcção de 30 ranchos de palha para abrigo dos 

retirantes; Roçagem e limpeza da estrada do Grammame até a ponte do mesmo nome; (...) Reparo 

da estrada de Mandacarú, etc.“ Parente, Esmerino Gomes, Relatorio com que o exm. sr. Dr. 

Esmerino Gomes Parente passou a administração da Provincia da Parahyba ao 1.° Vice-

Presidente Dr. José Paulino de Figueiredo em 1 de março de 1878, Parahyba do Norte: Typ. 

Liberal Parahybana, 1878, S. 12, 14 (Rubrik „Secca“). 

 

„construcção de açudes no interior da provincia, (...) melhoramento das vias de communicação (...) 

e calçamento das ruas da capital“; „construcções e reparos de casas e edificios publicos e outras 

obras, táes são – os concertos na Igreja do Rosario em Campina-Grande, nas Cadêas d’essa cidade, 

de Cajazeiras e do Pilar, e no Cemiterio de Patos.“ Vianna, Ulysses Machado Pereira, Relatorio 

apresentado á Assemblèa Legislativa Provincial da Provincia da Parahyba do Norte pelo 

presidente exm. sr. Doutor Ulysses Machado Pereira Vianna. Em 1.° de janeiro de 1879, Parahyba 

do Norte: Typ. Liberal Parahybana, 1879, S. 59, 61f (Rubrik „A secca“). 

 

Quelle II.2.d-11 

„As circunstâncias do tesouro não permitem absolutamente que por mais tempo se continue a fazer 

despesas não orçadas em algumas províncias do norte, por conta da verba – socorros públicos – 

tanto mais quanto por informações que acabo de receber do empregado do tesouro em comissão no 
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Ceará verifica-se que, a pretexto de tais auxílios constroem-se obras provinciais e municipais, que 

ainda em condições de prosperidade financeira, não deviam ser feitas de uma vez.“ Figueiredo, 

Afonso Celso de Assis (Minas Gerais, Finanzminister), Schreiben an Innenminister Carlos Leôncio 

de Carvalho (Rio de Janeiro) vom 26.5.1879, in: A Constituição (Rio de Janeiro) vom 19.6.1879, 

auszugsweise abgedr. in: Ferreira, Indústria da seca, 1993, S. 66. 

 

Die Antwort: 

„por várias vezes tenho recomendado aos presidentes do norte que, nas despesas que autorizarem 

por motivo da seca, as quais não tem corrido por conta da verba – Socorros Públicos e 

melhoramento do estado sanitário – e sim por créditos especiais abertos para aquele fim, se cinjam 

aquelas que tiverem estritamente semelhante caráter, não devendo como tais ser consideradas as que 

se fazem com construções de capelas e consertos de edifícios provinciais e municipais e outras 

desta natureza“. Carvalho, Carlos Leôncio da Silva (Rio de Janeiro, Innenminister), Schreiben an 

Finanzminister Afonso Celso de Assis Figueiredo (Minas Gerais) vom 31.5.1879, in: A 

Constituição (Rio de Janeiro) vom 19.6.1879, auszugsweise abgedr. in: Ferreira, Indústria da seca, 

1993, S. 67. 

 

Quelle II.2.d-12 

„Sabe-se que o emprego da esmola a homens validos, lhes abate o brio, tira-lhes certos estimulos, 

certa força moral que devem ter como chefes de familia. Dahi quantas desgraças! Quantas 

prostituições! Quantas miserias! Mas o trabalho conserva no homem sua dignidade e força moral; as 

familias comprehendem que seus chefes adquirem pelo trabalho os meios de mantel-as.“ Jaguaribe 

(Ceará), Anais do Senado, 26.6.1877, S. 236. 

 

„Senão se procurar manter essa actividade por meio do trabalho, (...) receio que (...) [a] esmola 

enerve aquellas almas vigorosas e as leve á persuasão de que, desde que o governo fornece pão para 

matar-lhes a fome, não precisam trabalhar.“ Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 26.6.1877, S. 237. 

 

„No empenho, pois, de dar occupação util e proveitosa ao excessivo numero de emigrantes validos, 

que, dispersos, na mais completa ociosidade, percorrião em lastimavel estado de fome e nudez, as 

ruas d’esta Capital, recommendei á mesma Commissão que os fizesse empregar em diversas obras 

publicas de maior urgencia.“ Parente, Relatorio da administração da Parahyba, 1.3.1878, S. 14 

(Rubrik „Secca“). 
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„o systema de socorros por esmolas é o mais prejudicial e pernicioso que se póde imaginar“. Jornal 

do Commercio (Rio de Janeiro) vom 2.7.1877, zit. in: Neves, José do Patrocínio e a seca de 1878, 

2007, S. 86. 

 

Quelle II.2.d-13 

„a distribuição gratuita de generos alimenticios (...) levava-os á entregar-se á mais nociva 

ociosidade, comprehendi a necessidade de empregal-os em trabalhos, que os levantassem da inercia 

em que jaziam, transformando assim em salario a esmola que á esses infelizes tem dispensado o 

governo imperial, realizando assim melhoramentos, cujo valôr, embora mais incompletamente, 

representassem os capitáes dispendidos com essa humanitaria providencia.“ Vianna, Relatorio á 

Assemblèa Legislativa da Parahyba, 1.1.1879, S. 58 (Rubrik „A secca“). 

 

Quelle II.2.d-14 

„a Constituição manda dar esmolas e não obriga ao trabalho“, aber: „ninguém certamente 

acreditará, que tendo o governo de sustentar 100,000 ou 200,000 pessoas, seja mais útil conservar 

na ociosidade e na indolência esta população, do que occupa-la no trabalho“. Carreira, Liberato de 

Castro (Ceará), in: Jornal do Commercio (Rio de Janeiro) vom 4.7.1879, zit. in: Neves, José do 

Patrocínio e a seca de 1878, 2007, S. 86. 

 

Quelle II.2.d-15 

„Estas obras não são mais do que um meio a que têm recorrido as administrações provinciaes, para 

que os dinheiros publicos não sejam dados gratuitamente aos indigentes, mas sejam aproveitados 

por meio de quaesquer melhoramentos, systema que se devia ter seguido desde o principio e que 

teria dado grandes e vantajosos resultados, si tão tarde não começasse a ser posto em pratica, depois 

que o governo abriu os cofres á mendicidade, principalmente no dominio dos nossos adversarios, 

que impuzeram á nação penosos sacrificios, tendo derramado enormes quantias pela população 

ociosa, sem as devidas precauções e sem criterio.“ Brandão, Moreira (Rio Grande do Norte), Anais 

da Câmara, 21.5.1879, S. 319. 

 

„Erros, e graves, têm havido na direcção dos serviços dos soccorros publicos (...). Entre elles (...) o 

de ter começado a distribuição dos soccorros sem a exigencia immediata do trabalho de todos os 

válidos (...) [do qual] resultou a ociosidade com todas as suas consequencias sempre desastradas“. 

Rodrigues (Ceará), Anais da Câmara, 11.2.1879, S. 463. 
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„Com as seccas do norte tem o Governo Central dispendido (...) dezenas de milhares de contos de 

réis, quasi em pura perda, porque em logar de empregar tão avultada quantia em construções de 

obras permanentes que viessem melhorar a situação afflictiva daquelles Estados, a tem distribuido 

aos individuos a titulo de soccorros“. Cavalcanti, Thomaz (Ceará), Anais da Câmara, 20.5.1904, S. 

75. 

 

Quelle II.2.d-16 

„mandar soccorros, meio que para mim era o menos util, inefficaz e improductivo, porque seria 

difficil leval-o aos centros para manter massas enormes, ao passo que mediante os trabalhos, que as 

necessidades publicas das provincias pudessem exigir, essas populações não sahiriam do seu ubi, 

dos seus habitos; as suas necessidades não seriam tão crescidas, e o auxilio do governo, aliás 

productivamente empregado, teria evitado males muito maiores.“ Jaguaribe (Ceará), Anais do 

Senado, 7.8.1877, S. 66. 

 

„A questão (...) é (...) se o uso puro e simples desses soccorros [directos] produzirá o mesmo effeito 

que os soccorros indirectos, aproveitando-se o governo da occasião para construir obras em que os 

necessitados recebam o salario conveniente á manutenção propria e de suas familias. (...) Mas, 

pergunto eu, que proveito poderá tirar o governo dessa distribuição a famintos, que (...) receberão 

apenas um punhado de farinha e um pouco de xarque, mas ficarão sem habitação (...)/ Este 

constrangimento lhes trará mil desgraças, molestias, epidemias e, o que peior é, senhores, a 

prostituição! Entretanto, (...) obras (...) na provincia se podem fazer, (...) evitando (...) aquella 

desmoralisação“. Ders., Anais do Senado, 26.6.1877, S. 236. 

 

„Ainda sou informado de que os emigrantes são enviados para o abarracamento, e ahi occupam os 

mesmos leitos d’onde acabaram de sahir dezenes e, centenas de mortos de variola! Comprehende-se 

imprevidencia maior, incuria mais condemnavel?“ Ders., Anais do Senado, 7.2.1879, S. 66. 

 

Quelle II.2.d-17 

„Encontravam para abrigo a escassa sombra de arvores desfolhadas, e para alimento meio 

kilogramma de carne do sul e dous litros de farinha, isto mesmo somente no dia em que chegavam! 

Para uma familia, ás vezes de oito ou dez pessoas, esta quantidade de alimento era por demais 

insufficiente. Alem d’isso, esta alimentação de muito difficil digestão era usada mesmo saturada de 

sal, tornando-se em extremo pernicioso para estomagos enfraquecidos e doentes, resultando d’ahi 

indigestões que tinham por consequencia desynterias quasi sempre fataes. 
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Os commissarios, distribuidores de soccorros, tinham ordem de dar ração ao retirante unicamente 

no dia da chegada. No dia seguinte, se queria ter direito a socorro, devia ir á pedreira do Mocuripe, 

uma legua distante da capital, carregar pedras! Uma viagem de duas leguas, com um peso de 15 

kilogrammas, pouco mais ou menos, aos hombros, seria nada para um organismo são e vigoroso, 

mas para um enfermo, que tinha os membros tolhidos do cançasso de tantos dias de jornada, era 

bastante para acabar de extenual-o, roubando-lhe depois a vida. (...) 

Alem da ração ser insufficiente, como vimos, não era distribuida diariamente. As turmas de 

retirantes revesavam-se, de modo que um individuo só podia ir a pedreira duas vezes por semana. 

Se para um familia, aquella ração, mesmo diaria, era insufficiente, o que seria dada apenas duas 

vezes em sete dias? 

Esta restricção de socorros, alem de concorrer poderosamente para aumentar a mortalidade, abriu de 

um modo extraordinario o campo á emigração para fóra da provincia. O povo, victimado pela usura 

do governo, não ousava levantar o braço para fazer valer seus direitos, não invadia os depositos de 

viveres para saciar a fome, resignado, emigrava para terras estranhas, emquanto em sua provincia os 

generos ficavam mofados nos celeiros publicos.“ Theophilo, Rodolpho, Historia da secca do Ceará 

(1877 a 1880), Fortaleza: Typographia do Libertador, 1883, S. 148f. 

 

Skepsis und Widerstand angesichts einer ertragreichen Dürrepolitik 

Quelle II.2.d-18 

„E note-se que tudo isso era emprehendido sem maiores onus para o thesouro, visto como eram 

aproveitados os retirantes que, trabalhassem ou não, haviam de ser sempre soccorridos; eram 

aproveitados os mesmos engenheiros que o governo tinha, por sua conta, na provincia para estudos 

da sêcca“. Rodrigues (Ceará), Anais da Câmara, 11.2.1879, S. 466. 

 

Quelle II.2.d-19 

„não comprehendo bem para que fim, nas provincias flagelladas pela fome, possam servir soccorros 

em dinheiro; difficilmente podem aproveitar.“ Campos, Martinho (Minas Gerais), Anais da 

Câmara, 11.2.1879, S. 459. 

 

Quelle II.2.d-20 

„os males, quando geraes, é força que cada um supporte a sua parte“. Wanderley, João Maurício 

(Bahia, Senator, 1877 zugl. Finanzminister), in den Annalen geführt unter seinem Adelstitel Barão 

de Cotegipe, Anais do Senado, 27.6.1877, S. 250. 
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Quelle II.2.d-21 

„Ultimamente tivemos communicação do presidente daquella provincia [Ceará], declarando que 

não eram precisos soccorros em generos, porque elles alli se achavam por um preço regular, e 

mesmo inferior ao normal.“ Barão de Cotegipe (Bahia), Anais do Senado, 27.6.1877, S. 249. 

 

„Sem querer de modo algum contestar, pelo contrario, acreditando nas informações actualmente 

ministradas pelos habitantes do Ceará, ouso concluir que em casos taes ha sempre alguma 

exageração, quando se dão esses males, principalmente da parte de quem os soffre ou teme; são 

descriptos com proporções muito maiores do que na realidade teem.“ Ebd. 

 

Quelle II.2.d-22 

„Tem ouvido repetir muitas vezes que tem naquella provincia morrido gente de fome. Felizmente 

todas as informações officiaes desmentem essa asserção./ Ainda ultimamente, no Ceará, em um 

pequeno jornal que appareceu, chamado Retirante, veio a noticia de ter morrido um menino á fome 

na cidade da Fortaleza. O facto causou grande sorpresa, pois que, se já na cidade se morria á fome, 

o que não seria no Sertão!/ A autoridade procedeu a inquerito e o resultado foi averiguar-se que a 

mãi do menino, que felizmente estava vivo, o declarára morto para ver assim se a commiseração 

publica e a esmola erão maiores.“ Silva, Antonio da Costa Pinto e (Ministro do Imperio), Anais da 

Câmara, 28.7.1877, S. 249. 

 

Quelle II.2.d-23 

„Ainda hoje no interior de minha provincia morre-se de fome. (...) Posso affirmar, porém, que o 

facto é verdadeiro, porque consta de um documento official e authentico assignado por cidadãos 

dignos de fé por seu caracter, e virtudes.“ Vasconcellos (Paraíba), Anais da Câmara, 21.1.1879, S. 

61. 

 

Quelle II.2.d-24 

„esses dinheiros do Estado, (...) os largos sacrificios já feitos não têm aproveitado ás victimas para 

quem eram destinados (...) essas aves de rapina insaciaveis (...) converteram a maior das 

calamidades em prosperidade propria“. Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 7.2.1879, S. 67. 

 

„Li, ha poucos dias um artigo na Reforma, jornal desta corte, (...) [sobre] ‚(...) os famintos e 

enfermos do Ceará (...). Questão de clima, dizem uns, de distribuição, dizem outros.’“ Ebd. 
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„São sabidos os meios de enriquecer no Ceará: consiste em receber commissões, e distribuir 

dinheiros, de que a maior porção cabe aos distribuidores, porque o bem deve começar por casa; e ter 

deposito de generos que são offerecidos á presidencia, cabendo avultada commissão aos 

interventores que se interpõem entre os negociantes e o presidente, quando, como quasi sempre 

succede, se effectuam as transacções. Isto se faz publicamente; ninguem o ignora; sómente os 

nobres ministros não o sabem.“ Ebd., S. 65. 

 

Quelle II.2.d-25 

„Os donativos enviados por Minas, S. Paulo e Rio Grande do Sul estão quasi esgotados e teem sido 

exclusivamente empregados em assistencia aos retirantes sob a direcção de funccionarios estaduaes, 

que nada recebem por esse trabalho. Todas as despezas feitas tanto pelo governo como pelas 

associações particulares vão sendo publicadas pelos jornaes, para que os contribuintes saibam como 

foram applicados os productos de sua generosidade.“ Barroso, Benjamin Liberato (Gouverneur von 

Ceará), Telegramm an Gustavo Barroso, o.D. (vermutlich kurz vor dem 13.10.1915 erhalten), 

vorgetragen von: Barroso, Gustavo (Ceará), Anais da Câmara, 13.10.1915, S. 129f (130). 

 

„não teve politica, não teve espirito partidario. (...) S. Ex. não teve distincções de amigos politicos e 

mandava que os auxiliares desse serviço fossem escolhidos indistinctamente entre os membros dos 

partidos alli dominantes.“ Borges (Ceará), Anais da Câmara, 13.7.1920, S. 449. 

 

Quelle II.2.d-26 

„E quando o governo, obrigado por conveniencias particulares, mandar distribuir dinheiro pelo 

Sertão, servirá, como em 1877 para encher o BANDULHO de uma sucia de commisarios que não 

coraram em enriquecer n’aquelle anno a custa da miseria e prostituição de familias inteiras. 

Innegavelmente esses nossos politicos, essas RATAZAMAS (...) estão convencidos que ROUBAR 

DO GOVERNO NÃO É ROUBAR“. Pereira, Mario Soares, „A fome“, in: O Combate (Parahyba), 

Bd. 2, Nr. 40-3 (21.10.1903), S. 3 (Hervorhebungen aus dem Original). 

 

„barcos de farinhas (...) têm servidos unicamente para encher os estomagos dos que não precisam 

como succedeu em 77 onde os famintos foram justamente os que menos se arrimaram.“ „Politica. A 

secca“, in: O Combate, Bd. 3, Nr. 55-3 (28.2.1904), S. 1. 
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3. Die diskursive Konstruktion der Dürre und des Nordostens 

a) Strategien des Dürrediskurses 

Die Superlativierung der Trockenheit als politisches Druckmittel 

Quelle II.3.a-01 

„Decididamente essa cavallaria andante da caridade não póde ser funcção do governo; cumpre 

encarar o problema pelo lado scientifico, sem limitar-se a despejar sommas para a calamidade da 

sêcca do norte.“ Santos, Felicio (Minas Gerais), Anais da Câmara, 26.5.1879, S. 374. 

 

Quelle II.3.a-02 

„a carne humana serviu de alimento áquelles que sobreviviam. (...) os cadaveres insepultos pelos 

caminhos (...). Era uma verdadeira hecatombe“. Vasconcellos (Paraíba), Anais da Câmara, 

21.1.1879, S. 60. 

 

Quelle II.3.a-03 

„a grande calamidade, que pesa sobre a população pobre“. Figueiredo, José Paulino de, Relatorio 

com que o exm. sr. Dr. José Paulino de Figueiredo, 1.° Vice-Presidente, passou a administração da 

Provincia da Parahyba ao exm. sr. Dr. Esmerino Gomes Parente no dia 24 de abril de 1877, 

Parahyba do Norte: Typ. do „Jornal da Parahyba“, 1877, S. 11. 

 

„distribuição dos generos alimenticios prestados pelo Governo á pobresa desvalida. (...) meu 

maximo empenho minorar a afflicção dos infelizes indigentes“. Parente, Relatorio da 

administração da Parahyba, 1.3.1878, S. 9 (Rubrik „Secca“). 

 

„se ha provincia do Imperio que tenha sida esquecida até hoje, debaixo do ponto de vista – obras 

publicas, – é o Ceará.“ Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 26.6.1877, S. 238. 

 

„calamidade que (...) se poderia ter evitado, se as medidas fossem tomadas a tempo.“ Ders., Anais 

do Senado, 7.8.1877, S. 66. 

 

Quelle II.3.a-04 

„grande região do Imperio (...) soffrimentos de uma população já numerosa (...). (...) Não se trata, 

Sr. presidente, de pequenos interesses: trata-se de preservar a sorte de uma população de mais de 
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700.000 almas (...). (...) O Ceará [tem uma] (...) população (...) [de] quasi 800.000“. Araripe 

(Ceará), Anais da Câmara, 27.6.1877, S. 279, 283f. 

 

„salvar uma população tão numerosa“. Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 26.6.1877, S. 239. 

 

Quelle II.3.a-05 

„Lá ficarão outros mil e mil a fenecer, a morrer, a se amontoarem, até que se reproduzam as tetricas 

scenas de 1877 e 1878 em que a inhumação se tornava impossivel e queimavam-se cadaveres de 

brazileiros aos quatrocentos, aos seiscentos e mais!“ Lima, Alexandre José Barbosa (Pernambuco), 

Anais da Câmara, 19.5.1904, S. 68. 

 

„Como testemunha presencial da secca de 1877 a 1880, em que a fome, a prostituição, a peste, a 

vadiagem, o assassinato, o roubo desorganizaram completamente as condições moraes, materiaes e 

economicas de um povo, (...) me recordarei sempre; e é por isso que me inquieta a sorte do Ceará, 

quando o vejo ameaçado por crises climatericas.“ Monte, Helvecio (Ceará), Anais da Câmara, 

4.10.1898, S. 73. 

 

Quelle II.3.a-06 

„soccorro dos povos soffredores do norte, (...) uma medida, cuja demora está custando a vida de 

muitos de nossos irmãos naquelles Estados.“ Sá, Francisco (Ceará), Anais da Câmara, 17.9.1900, S. 

309. 

 

„necessidade, que ha, de acudir á fóme de nossos irmãos.“ Ders., Anais da Câmara, 18.9.1900, S. 

344. 

 

„Toda demora, adiamento será fatal, acarretando perda milhares vidas.“ Castro, Almeida 

(Presidente da Commissão Executiva do Commercio de Mossoró, Rio Grande do Norte), 

Telegramm an Alexandre José Barbosa Lima vom 11. oder 12.5.1904, vorgetragen von: Lima, 

Barbosa (Pernambuco), Anais da Câmara, 16.5.1904, S. 42. 

 

Quelle II.3.a-07 

„Não é possivel parlamento brazileiro fique estranho soffrimentos povo, morte, fome.“ Ebd. 
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„onde milhares de boccas infantis se abrem inutilmente para pedir pão; onde milhares de paes e 

mães, aggarrados aos filhos, nos estertores da fome, despedem-se do mundo, amaldiçoando a patria 

ingrata.“ Rocha, Moreira da (Ceará), Anais da Câmara, 23.7.1915, S. 152. 

 

Quelle II.3.a-08 

„Milhares de mortes já terá produzido, sem duvida, a morosidade, na remessa de recursos; essas 

mortes hão de pesar nas consciencias dos que não se apressaram, como deviam em evital-as“. 

“Pelos flagellados do norte“, in: O Imparcial (Rio de Janeiro) vom 15.10.1915, auf Antrag von 

Gustavo Barroso (Ceará) abgedr. in: Anais da Câmara, 15.10.1915, S. 193-195. 

 

Quelle II.3.a-09 

„o sertanejo, (...) no momento em que estou falando morre de fome!“ Barroso, Gustavo (Ceará), 

Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 873. 

 

„apressar os promettidos soccorros, si quizermos que elles cheguem alli a tempo de salvar alguem. 

(...) Mas (...) o Governo não tem dinheiro para pôr em execução a lei salvadora, (...) quando dia e 

noite vão morrendo de fome“. Rocha (Ceará), Anais da Câmara, 23.7.1915, S. 151. 

 

„esqueleticas figuras esmolando (...), parecendo antes mortos fugidos de suas tumbas (...) uma 

creancinha que morre, coberta de nojentas moscas (...), uma pobre mãe abandona os filhos para não 

vel-os morrer (...) uma infeliz menina, um monstro de fórma humana a seduz por uns miseraveis 

nickeis.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1010. 

 

„papelorio, á maior praga do systhema burocratico (...). Malditas formalidades estas, (...) que 

impedem de acudir aos que, sem agua e sem pão morrem de sêde e de fome“. Pedrosa, Pedro da 

Cunha (Paraíba), Senatsrede, publiziert in: Diario do Congresso. Republica dos Estados Unidos do 

Brasil (Rio de Janeiro), Bd. XXX, Nr. 23 (30.5.1919), S. 388, auch abgedr. in: „A sêcca do 

nordeste. Discurso do sr. senador Cunha Pedrosa“, in: A União. Diario Official do Estado 

(Parahyba) vom 11.6.1919, S. 1. 

 

Quelle II.3.a-10 

„O Sr. Neiva (...) expõe as duvidas (...), por espirito de caridade, não póde negar esse auxilio (...) 

aos que estão a soffrer as torturas da sede e da fome.“ Neiva, J.A. (Herkunft unbekannt), Diskussion 

des Projecto 149 A [Dürrekredite], Anais da Câmara, 20.9.1900, S. 429. 
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Quelle II.3.a-11 

„População flagellada secca nunca soffreu tanto.“ Castro (Commissão do Commercio de Mossoró, 

Rio Grande do Norte), Telegramm vom 11. oder 12.5.1904, Anais da Câmara, 16.5.1904, S. 42. 

 

Quelle II.3.a-12 

„secca sem precedentes na nossa historia“. Lamartine, Juvenal (Rio Grande do Norte), Anais da 

Câmara, 22.7.1915, S. 108. 

 

„Não ha exemplo, Sr. Presidente, de povo que mais soffra do que o povo da zona nordeste“. 

Barroso, Gustavo (Ceará), Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 874. 

 

Quelle II.3.a-13 

„Ao contrario de seccas anteriores, a de 1915 despertou pelas victimas do triste flagello geraes 

sympathias em todo o Brazil e até além de nossas fronteiras.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 

15.10.1917, S. 1030. 

 

Quelle II.3.a-14 

„desta vez acontece um phenomeno que não houve nas outras seccas. É a falta quasi que absoluta de 

agua para se beber; até mesmo no littoral, nos logares mais abrejados, onde jámais [sic] seccaram as 

fontes e os rios, (...) as aguas desapparecem ou tornam-se escassas e difficeis em muitos pontos.“ 

Pedrosa, Pedro (Paraíba), Senatsrede, Diario do Congresso, 30.5.1919, S. 388. 

 

„a situação actual do Estado do Ceará é muito peior que a de 1915“. Borges (Ceará), Anais da 

Câmara, 23.5.1919, S. 481. 

 

„secca (...), mais ou menos, de 1917 até março de 1920, tendo sido das maiores que soffreu a região 

nordeste, secca da qual se diz, com perfeita razão, que talvez tenha sido mesmo a mais grave até ao 

presente, pois que da de 1878, considerada até então a mais terrivel, a que mais fortemente affectou 

esse trecho do territorio brasileiro, não ha tão circumstanciadas noticias como desta ultima.“ 

Campos, Carlos de (São Paulo, leader da maioria unter Epitacio Pessôa), Anais da Câmara, 

8.7.1920, S. 82. 

 

Quelle II.3.a-15 
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„Não é, pois, exagero dizer-se que alli morre-se de sêde.“ Pedrosa, Pedro (Paraíba), Senatsrede, 

Diario do Congresso, 30.5.1919, S. 388. 

 

Fixierung auf das klimatische Phänomen 

Quelle II.3.a-16 

„Quando nos virmos em uma situação critica, ou (...) miseravel, antes de olharmos para o céo e 

clamarmos pela Providencia, olhemos primeiro para nós mesmos. (...) a fortuna ficará reduzida ao 

que sempre foi: á injustiça, ao capricho dos homens, ou á uma deusa da fabula.“ Rodrigues, Antonio 

Coelho (Piauí), „Discurso do Sr. Dr. Antonio Coelho Rodrigues“, 6.10.1878, in: Sociedade 

Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco, Trabalhos do Congresso Agricola do Recife em 

outubro de 1878, Recife: Typ. de Manoel Figueiroa de Faria & Filhos, 1879, S. 79-95 (80). 

 

„Considero como causas primarias da crise (...) a preguiça e o luxo. (...) Considero como origens 

simultaneas do luxo e da preguiça a herança necessaria e a escravidão.“ Ebd., S. 81. 

 

„antes de recorrermos ao governo, ou implorarmos o auxilio da Providencia, comecemos da 

reforma de nós mesmos: mais trabalho, mais economia, menos preguiça e menos luxo. (...) Da 

preguiça e do luxo nasceram dous filhos (...): a fome de empregos publicos, da primeira; o abuso do 

credito, do segundo./ O funccionalismo no Brasil absorve a maxima parte das rendas do Estado (...). 

Nestas condições a gestão das finanças ha de ser forçosamente má, e dentro de poucos annos 

irremediavel a fallencia do thesouro publico.“ Ebd., S. 82. 

 

„abuso do credito (...) abuso do poder“. Ebd., S. 86. 

 

„nosso regimen eleitoral do suffragio universal, comprehendendo até os analphabetos, (...) torna-se 

muitas vezes uma fonte de receita./ Os individuos dessas classes são as cifras, que vós outros, 

influencias politicas, enfileiraes a direita para augmentarem o valor da vossa unidade partidaria“. 

Ebd., S. 90. 

 

Quelle II.3.a-17 

„Eu receiava tanto desagradar-vos e vós me applaudis desse modo! Crêdes por ventura que ‚sois 

innocentes no sangue desse justo?’ Suppondes por acaso que nesse triste e pavoroso quadro vós sois 

sómente as victimas inconscientes e de bôa fé? Pois estais muito enganados.“ Ebd., S. 83. 
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Quelle II.3.a-18 

„flagello imprevisto e inevitavel“. Brandão, Moreira (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 

21.5.1879, S. 320. 

 

„as provincias do norte (...) estão fatalmente sujeitas [às grandes calamidades] pela sua posição 

topographica.“ Pompeu, Thomaz (Ceará), Anais da Câmara, 7.6.1882, S. 340. 

 

Quelle II.3.a-19 

„na miseria e no atraso, (...) em franca decomposição economica (...) [já que] os Estados do 

nordéste brazileiro, [estão] sujeitos ao flagello da secca, que periodicamente os assola, matando, 

deslocando suas populações, dizimando seus rebanhos, anniquilando sua lavoura e commercio e 

embaraçando sua evolução.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 991f. 

 

Beispiele für die Betonung des Naturphänomens: 

„phenomenos (...) tão invenciveis, (...) dos elementos physicos da natureza“, Peregrino (Paraíba), 

Anais da Câmara, 27.9.1898, S. 513. 

 

„causas naturaes“, „crises climatericas“, Monte, Helvecio (Ceará), Anais da Câmara, 4.10.1898, S. 

73. 

 

„luta titanica e ingrata contra o meio physico“, Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 

7.12.1912, S. 491. 

 

„potentes e destruidoras forças da natureza“, Sá, Meira e, Artikel ohne Titel, in: Jornal do 

Commercio, o.D., vorgetragen von: Barroso, Gustavo (Ceará), Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 875f 

(875). 

 

„Começa a luta entre o homem e a natureza, luta terrivel e desigual“, Albano (Ceará), Anais da 

Câmara, 15.10.1917, S. 1003. 

 

„fatalidade da natureza“, „Hymno do Nordéste“, in: A União vom 24.8.1921, S. 1. 

 

Quelle II.3.a-20 
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„O Sr. Jaguaribe: (...) calamidade que (...) se poderia ter evitado, se as medidas fossem tomadas a 

tempo. (...) / O Sr. Diogo Velho (ministro de estrangeiros): – Só se se pudesse fazer a chuva.“ 

Jaguaribe (Ceará)/ Albuquerque, Diogo Velho Cavalvanti de, Visconde de Cavalcanti (Paraíba, 

Senator, 1877-78 zugl. Außenminister), in den Annalen geführt unter Diogo Velho, Anais do 

Senado, 7.8.1877, S. 66. 

 

„o flagello que actualmente açouta o norte do Imperio, é dos que não podem ser remediados por 

meio de providencias do governo (...). Peçamos á Deus que venha a chuva; esta é a medida 

salvadora. (...) caridade publica e particular, é o que devemos fazer; o resto depende da Divina 

Providencia.“ Diogo Velho (Paraíba, Ministro dos Negócios Estrangeiros), Anais do Senado, 

7.8.1877, S. 70. 

 

Quelle II.3.a-21 

„Não seria practicavel acudir de outro modo á calamidade [a não ser com a ‚esmola’], e menos 

ainda removel-a de prompto. Não tem o governo meios, nem poder para isto: seria preciso o 

Omnipotente para de uma vez acabar com todos os males, que soffrem as provincias do norte, 

especialmente a do Ceará. Esperar isto do governo, seria esperar o impossivel!“ Barão de Cotegipe 

(Bahia), Anais do Senado, 27.6.1877, S. 249. 

 

Profilierung des Nordens und Mystifikation der ‚Fülle vor der Dürre’ 

Quelle II.3.a-22 

„temos campos magnificos para nosso gado“, „temos terras fertilissimas para a agricultura“, „temos 

braços fortes e sadios para o trabalho e temos agua. Só nos faltam os reservatorios“; „Ceará, Rio 

Grande do Norte e Parahyba (...) possuem (...) as melhores terras, o melhor clima e a melhor gente 

para a cultura algodoeira. (...) Com a emigração em massa desses Estados onde iriamos buscar a 

materia prima para a nossa industria fabril?“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 

1051f. 

 

„animo e valor para o trabalho, (...) salubridade do clima“; „uberdade do solo e a benignidade do 

clima“. „Convém por certo attender com previsão para uma população crescida, diligente, e amante 

do trabalho, bem como para um sólo fertil e salubre.“ Araripe (Ceará), Anais da Câmara, 

27.6.1877, S. 279, 281, 284. 
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„uberdade do solo humedecido“. Barroso, Benjamin Liberato (Gouverneur von Ceará), Botschaft an 

den Kongress, vorgetragen von: Barroso, Gustavo (Ceará), Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 878-

881 (878). 

 

Quelle II.3.a-23 

„abundancia e o prazer“. „Tres mezes de chuvas bastão para fertilisar o solo, manter o gado, crear a 

lavoura, e produzir a abundancia.“ Araripe (Ceará), Anais da Câmara, 27.6.1877, S. 279, 281. 

 

Quelle II.3.a-24 

Zur „fartura“ im „paraiso“ des Sertão siehe Pacheco, Janot (Ingenieur der Obras Contra as Sêccas), 

„O nordéste. Impressões de viagem * Aspectos diversos * Considerações geraes sobre as obras da 

Inspectoria de Sêccas * Possibilidades economicas da região“, in: A União vom 12.1.1921, S. 1, 

ursprünglich erschienen in: Jornal do Commercio (Rio de Janeiro) vom 6.12.1920. 

 

Weitere Beispiele: 

„a secca esterlisa os ricos sertões da nossa terra natal.“ Pereira, „A fome“, in: O Combate, Bd. 2, 

Nr. 40-3 (21.10.1903), S. 3. 

 

„era em summa um viver ditoso!“ Lima, João Gomes de (Natuba, Paraíba), „Calamidade“, 

Leserbrief vom 6.6.1904, in: O Combate, Bd. 3, Nr. 71-3 (26.6.1904), S. 3.  

 

„outr’ora exuberante de vida e fartura“, Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1003. 

 

„ha pouco enchia da animação alegre de uma vida sadia“, Ausführungen zum Gesetzesvorhaben Nr. 

490 A-1920, Anais da Câmara, 1.12.1920, S. 32. 

 

„[o] Nordeste (...) [é] uma das mais férteis zonas do país“, Pessoa, E., zit. in: Chateaubriand, 

Francisco de Assis (Journalist aus Umbuzeiro/ Paraíba), „As obras do Nordeste. O govêrno está 

autorizado a vender, como ferro-velho, as instalações e equipamentos mecânicos do grande 

empreendimento“, Interview mit Epitácio Pessoa, in: O Jornal vom 12.2.1925, abgedr. in: Pessoa, 

E., Obras completas, Bd. XIX, 1965, S. 248-251 (251) (zum ausführlichen Pessoa-Zitat siehe 

Quelle IV.2.b-07). 

 

Ebenso das Gedicht von Nasareth, „A secca“, in: O Combate, Bd. 2, Nr. 34-3 (29.8.1903), S. 3: 
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A secca  

Sobre a murcha folhagem de arvores mirradas 

Dardeja um sol de fogo lagrimas ardentes 

E no leito fatal das tetricas estradas 

Estendem-se os famintos pallidos, gementes... 

 

Nas margens da formosa e alegre Porangaba, 

Onde outrora banhou-se o corpo de Iracema, 

Não mais colhe-se a doce e apperital mangaba 

Nem mais se ouve o piar agudo da seriema. 

 

Nas montanhas asues [nicht leserlich], outrora verdejantes, 

Nas fontes perennaes da terra potyguar, 

Não partem como o raio as flexas sibiliantes 

Que feriam de morte o imdomito jaguar. 

 

Da velha Parahyba os aridos sertões 

Estorcem-se do sol aos raios malfasejos, 

Não ouvem-se as alegres, rusticas canções 

Dos ardentes e rudes poetas sertanejos. 

 

Tudo é dor e miseria... a fome lentamente 

Corroe os organismos, lugubre, sedenta 

E as victimas curvando os rostos tristemente 

Succumbem ante a fome e a sêde lutulenta... 

 

Oh mães! Vós cujos filhos nadam na opulencia, 

Aos famintos jogae a esmola protectora; 

Salvae a desditosa e pubere innocencia 

Da prostituição maldicta e corruptora... 

(Dos ‘Pyrilampos’) [nicht leserlich] 

Pernambuco-8-903 

A. Nasareth 
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Quelle II.3.a-25 

„depois destes tres ultimos annos da sêcca, quando o cearense não tinha tecto para abrigar-se, nem 

pão para matar a fome, nem um pingo d’agua para matar a sede, logo que voltaram os tempos 

normaes, logo que as chuvas banharam a terra, o Ceará nadou na abundancia, na fartura, e os 

cearenses não precisaram para readquirir forças de longa convalescença.“ Pinto, Antonio (Ceará), 

Anais da Câmara, 16.6.1882, S. 536. 

 

Quelle II.3.a-26 

„secca de 1877 a 1880, em que (...) um povo, quasi todo no goso da abastança, [foi] apanhado de 

surpreza“. Monte, Helvecio (Ceará), Anais da Câmara, 4.10.1898, S. 73. 

 

b) Die „Erfindung“ der Dürre – Unglaubwürdigkeit und definitorische Unsicherheit  

Quelle II.3.b-01 

„Inventar (...) obras, (...) tendo em vista a conveniencia do baixo preço dos salarios em 

consequencia da secca“. Zacarias (Bahia), Anais do Senado, 27.6.1877, S. 251. 

 

Quelle II.3.b-02 

„O Sr. Silveira da Motta: – (...) Como se ha de dar ao Ceará maior quota por causa da estatistica, o 

que se segue é que na distribuição algumas provincias teem de ficar prejudicadas. E como o pendor 

actualmente é de acudir á secca, creio que as que soffreram de inundação teem de ficar em máo 

estado. / Um Sr. Senador: – Algumas hão de pedir ao céo alguma secca.“ Motta (Goiás) und ein 

weiterer, nicht namentlich benannter Senator, Anais do Senado, 27.6.1877, S. 255. 

 

Quelle II.3.b-03 

„Temo muito as sêccas artificiaes para o futuro.“ Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 7.2.1879, S. 

66. 

 

Quelle II.3.b-04 

„O Sr. Jaguaribe: – (...) É possivel que alguns destes individuos que se habituaram a fazer fortuna 

rapidamente tratem até de inventar uma sêcca (riso) tão larga tem sido a colheita que se tem feito!/ 

Um Sr. senador: – É tão impossivel como inventar a chuva. O Sr. Jaguaribe: – (...) guerras (...) no 

Rio da Prata sabe-se que muitos abusos têm havido da parte dos fornecedores e que é isto um bom 

negocio para fazer fortuna./ (...) diz-se que muitas vezes se tem levantado falsamente motivos de 

honra nacional para fazer a guerra, mas no intuito de abrir essa fonte de receita, em que os 
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fornecedores se têm locupletado./ (...) E por esta razão digo que de hoje em diante deve-se tomar as 

maiores precauções na provincia do Ceará para se evitarem as invenções das futuras sêccas. Uma 

sêcca como a actual, só rara vez se faz sentir; falta absoluta de chuvas por espaço de dous e tres 

annos é phenomeno que não se tem notado com frequencia. Mas sêccas parciaes, em um ou em 

outro districto, e de maneira que de outros pontos possam ser enviados soccorros para esses logares, 

se dão quasi sempre./ Receio que, no caso de apparecer uma dessas sêccas parciaes, não falte quem 

se aproveite da occasião para figurar uma grande calamidade, e por este meio arrancar dos cofres 

publicos os soccorros que com mão larga têm sido liberalisados, mas que aproveitam 

principalmente aos delapidores, os quaes á custa da misera publica têm feito como que por encanto 

grandes fortunas.“ Jaguaribe (Ceará) und ein weiterer, nicht namentlich benannter Senator, Anais do 

Senado, 7.2.1879, S. 64 (Hervorhebungen aus dem Original). 

 

Quelle II.3.b-05 

„Outros, com sorriso sarcastico, chegam a dizer: ‚Isso de secca é cousa inventada pelos Estados do 

norte, quando querem sangrar a Nação’. Prefiro não dar a resposta merecida a esses individuos, que, 

por escarneo ou outro sentimento menos digno, nos emprestam taes conceitos.“ Albano (Ceará), 

Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1046. 

 

Quelle II.3.b-06 

„o Ceará não escapou, infelizmente, a esse estado de desolação e de miserias./ Entretanto, com 

pezar, viu (...) recusar o seu voto em beneficio do Ceará“. Lima, Ildefonso (Ceará), Diskussion des 

Projektes Nr. 75 von 1898, Anais da Câmara, 3.10.1898, S. 43. 

 

Quelle II.3.b-07 

„divergencias (...) em prejuizo da provincia, que, pelo seu estado de difficuldade (...) reclama a 

confraternisação de todos os seus filhos, afim de que seja respeitada e considerada pelo governo, 

que parece olhal-a sempre com desprezo e como que de esguelha, receiando talvez a voz de suas 

tristezas e afflicções.“ Pinto, Antonio (Ceará), Anais da Câmara, 16.6.1882, S. 535. 

 

„Senhores, para conseguirmos o nosso desideratum é necessario que esqueçamos as divisões e 

intrigas partidarias, que são uma verdadeira calamidade (...). Formemos nós deputados cearenses 

uma cohorte intrepida e apresentemo-nos ao governo, (...), sob pena de lhe negarmos o voto e todo 

auxilio, desprezando elle (...) as nossas reclamações.“ Ebd., S. 537. 
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c) Die „Erfindung“ des Nordostens – Genese einer Region 

Provinzwettlauf um Hilfsgelder und Herausbildung des Regionalblocks 

Quelle II.3.c-01 

„Soffre, e soffre muito, a provincia do Ceará; mas não soffrem menos a do Rio Grande do Norte, a 

da Parahyba, o Sertão do Pernambuco e a provincia do Piauhy“. Paranaguá, João Lustosa da Cunha 

(Piauí), Marquês de Paranaguá, Anais do Senado, 25.6.1877, S. 219. 

 

„O Sr. Paranaguá: – Só desejo que não esqueçam o meu ninho paterno. / O Sr. Jaguaribe: – 

Apoiado; elle é tão digno como o resto do Imperio.“ Ders./ Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 

26.6.1877, S. 235. 

 

Quelle II.3.c-02 

„ciumes entre as provincias, (...), porém, (...) os signatarios do projecto não teem de modo algum 

em vista excluir as outras provincias. Se nas outras provincias ha necessidade de obras, sejam ellas 

attendidas.“ Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 26.6.1877, S. 236. 

 

„estamos promptos a mandar as emendas necessarias ao projecto, (...) ampliando a medida ás 

provincias vizinhas ao Ceará, como são o Piauhy, Rio Grande do Norte, Parahyba e mesmo 

Pernambuco“. Ebd., S. 239. 

 

Quelle II.3.c-03 

„Queremos o auxilio do governo e acreditamos que este auxilio não nos será negado, uma vez que 

trata-se de interesse publico, de salvar uma população tão numerosa“. Ebd. 

 

Quelle II.3.c-04 

„Observo, entretanto, que (...) será preciso guardar proporção entre as provincias que se acham 

inteiramente assoladas e as que soffrem sómente em zonas limitadas.“ Ebd. 

 

Quelle II.3.c-05 

„porque para a provincia da Parahyba, onde as sêccas não são menos frequentes, nem se 

manifestam com menor intensidade do que no Ceará, não vemos decretadas analogas medidas, nem 

ha 10 annos atrás quando a fome e a miseria devastaram os nossos sertões, nem agora quando 
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estamos ameaçados de igual calamidade“. „As seccas e os grandes açudes“, in: Gazeta da 

Parahyba. Folha diaria (Parahyba) vom 2.12.1888, S. 1. 

 

Quelle II.3.c-06 

„O Sr. Gomes de Castro [ao Sr. Pires Ferreira (Piauí)] – A estrada de ferro começa em Therezina e 

V. Ex. chama a isso continuação da estrada de ferro de Sobral! / O Sr. Belfort Vieira – V. Ex. nesta 

sua emenda de estradas de ferro esqueceu-se de nós. (...) V. Ex. foi ingrato para com o Maranhão.“ 

Castro, Augusto Olímpio Gomes de (Maranhão)/ Vieira, Manuel Inácio Belfort (Maranhão), Anais 

do Senado, 15.9.1903, S. 385. 

 

Quelle II.3.c-07 

„V. Ex. sabe que o Maranhão é um Estado cortado de rios, e que, por isso mesmo, não tem soffrido 

a calamidade da secca. Ao contrario: é o logar onde vão encontrar conforto os que soffrem pela 

calamidade a que alludo. Para que, pois, mandar fazer neste momento estradas de ferro no 

Maranhão, si esse Estado não tem necessidade dellas para attenuar a secca?“ Ferreira, Firmino Pires 

(Piauí), Anais do Senado, 15.9.1903, S. 385. 

 

„O Sr. Gomes de Castro – Quem o disse? / O Sr. Belfort Vieira – Ha até muita. / O Sr. Pires 

Ferreira – Será nova emenda, que terá os meus applausos. SS. EEx. vêem que o Maranhão precisa 

de estradas de ferro, e que nessas estradas podem ter occupação os que presentemente luctam com a 

secca; mas, na minha opinião, todos os Estados do norte se devem auxiliar mutuamente afim de 

obterem dos poderes publicos os soccorros que lhes são necessarios na actualidade.“ Castro, Gomes 

(Maranhão)/ Vieira, Belfort (Maranhão)/ Ferreira, Pires (Piauí), ebd., S. 386. 

 

„E eu (...) já garanto que, seja qual for a estrada de ferro pedida para o Maranhão, terá o meu voto 

incondicional.“ Ferreira, Pires (Piauí), ebd. 

 

Quelle II.3.c-08 

„O Sr. Benedicto Leite – Desça V. Ex. mais um bocado, até S. Luiz do Maranhão. / O Sr. Nogueira 

Paranaguá – Lá chegarei. (...) nos momentos criticos a população, assollada pela sêcca no Estado do 

Ceará, recorrerá a regiões mais beneficas nas margens do Parnahyba e do Itapicurú, recebendo 

desses dous uberrimos valles os elementos necessarios á sua manutenção e conservação. (...) Nestas 

condições, a ligação entre os tres Estados [Maranhão, Piauí, Ceará] está indicada e deve ser, quanto 

antes, realizada, produzindo os mais beneficos resultados economicos, quer para elles, quer para a 
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União.“ Leite, Benedicto (Maranhão)/ Paranaguá, Joaquim Nogueira (Piauí), Anais do Senado, 

17.9.1903, S. 397. 

 

„Medidas identicas são necessarias em relação ao Rio Grande do Norte, (...) a Parahyba e 

Pernambuco, (...) á Bahia, (...) a região do Norte, (...) Sergipe até (...) Alagoas (...) as zonas do 

Norte do Estado de Minas-Geraes“. Paranaguá, Nogueira (Piauí), ebd. 

 

„levar soccorros a uma população calculada em perto de 2 milhões de habitantes“. Ebd., S. 398. 

 

„creditos extraordinarios“, „para obras de utilidade publica nas zonas assoladas pela secca ou onde 

forem localizados os que das mesmas se retirarem“. Gesetzesvorhaben Nr. 241 von 1915, Anais da 

Câmara, 25.11.1915, S. 683. 

 

Quelle II.3.c-09 

„a área assolada pelas seccas (...) vae desde o norte de Minas até o Piauhy“. Calogeras (Rio de 

Janeiro), Anais da Câmara, 29.10.1908, S. 646. 

 

Quelle II.3.c-10 

„Vias ferreas, poços, telegraphos. (...) E o Ceará não é mais flagellado pela secca do que a pobre 

Bahia, desde o littoral até o extremo.“ Franco, Pedreira (Bahia), Anais da Câmara, 29.10.1908, S. 

654. 

 

Quelle II.3.c-11 

„Dos Estados, periodicamente assolados pela secca inclemente, nenhum ha que apresente mais 

desolador aspecto e accuse maiores infortunios que o da Parahyba, (...) devastado, tanto ou mais do 

que os outros, pelos mesmos infortunios. (...) O Centro Parahybano não exaggerou absolutamente 

quando deixou entrever nestas linhas a situação de abatimento e miseria em que agoniza o Estado 

da Parahyba.“ Centro Parahybano, Petitionsschrift an den Präsidenten der Republik und den für die 

Dürrebekämpfung zuständigen Ministro da Viação, abgedr. in: Jornal do Commercio vom 

31.10.1908 und im Parlament eingebracht durch Leal, Simeão (Paraíba), Anais da Câmara, 

31.10.1908, S. 673-675. 

 

Quelle II.3.c-12 
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„os serviços da Inspectoria de Obras contra as Seccas, cujo campo de acção se estende do norte de 

Minas ao Piauhy. Nos Estados de Pernambuco, Alagôas, Sergipe e, até certo ponto, nos da Bahia e 

Piauhy, os trabalhos da Inspectoria constituem a bem dizer os primeiros serviços do Governo 

Federal contra os effeitos das seccas, que no correr deste ano vão ser estendidos ao norte de Minas“. 

Fonseca, Hermes Rodrigues da, Mensagem apresentada ao Congresso Nacional na abertura da 

segunda sessão da oitava legislatura pelo Presidente da Republica Marechal Hermes Rodrigues da 

Fonseca, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1913, S. 107-111 (107), www-

apps.crl.edu/brazil/presidential, abgerufen am 14.4.2015. 

 

„a secca que flagella diversos Estados do norte, infelizmente estendeu-se tambem até ao Estado de 

Goyaz.“ Moraes, Hermenegildo de (Goiás), Anais da Câmara, 2.7.1915, S. 287. 

 

„Dizemos mal a secca do nordeste do Brazil, quando este phenomeno meteorologico se está 

estendendo por toda a superficie do nosso territorio. (...) No meu Estado (...) de anno para anno se 

vae sentindo cada vez mais ameaçador este phenomeno.“ Lima, Augusto de (Minas Gerais), ebd., S. 

289. 

 

„A secca, desde a Parahyba ao Piauhy“. Martins, Elias (Piauí), Anais da Câmara, 12.7.1915, S. 525. 

 

Quelle II.3.c-13 

„o alludido municipio não está debaixo da contingencia dos verões prolongados e exhaustivos“; 

„ninguem poderá negar a efficacia e a opportunidade da estrada de rodagem de Areia, pois ella vem 

dar occupação aos sertanejos emigrados pelos effeitos da calamidade. (...) Não importa dizer-se que 

Areia está encravada na zona fertil, que até agora nada soffreu. Porque (...) por isto mesmo para lá 

affluiram levas de milhares de retirantes, a busca de alimentação e trabalho“; „um appello ao 

honrado Sr. Ministro da Viação, (...) ser incluida a estrada de rodagem (...) para soccorrer aos 

infelicitados pelo gravissimo phenomeno-climaterico.“ Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), Anais 

da Câmara, 29.10.1915, S. 528-530. 

 

Abgrenzung und Identitätsfindung des Trockengürtels 

Quelle II.3.c-14 

„innundações do Rio Grande do Sul“. Motta (Goiás), Anais do Senado, 16.6.1877, S. 158. 
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„A prolongada falta de chuvas em algumas provincias do Norte e na de S. Pedro do Rio Grande do 

Sul acarretou sobre ellas as provações inherentes a semelhante flagello.“ Bourbon, Isabel Cristina 

Leopoldina Augusta Miguela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e, „Falla da Princeza Imperial 

Regente Izabel“, vorgetragen im Senat, Anais do Senado, 1.6.1877, S. 2. 

 

„Credito para as provincias flagelladas pela secca (...) soccorros ás provincias flagelladas por secca 

ou inundação.“ Anais do Senado, 19.6.1877, S. 179. 

 

Quelle II.3.c-15 

„Onde houve secca e depois inundação.“ Osório, Manuel Luís (Rio Grande do Sul), in den Annalen 

geführt unter seinem Adelstitel Marquez do Herval, Anais do Senado, 27.6.1877, S. 249. 

 

Quelle II.3.c-16 

„nós, representantes dos Estados do nordeste do Brazil“, Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais 

da Câmara, 23.7.1915, S. 150. 

 

Quelle II.3.c-17 

„Desde 1614, Sr. Presidente, a eloquencia synthetica dos relatorios coloniaes clamava junto ás 

côrtes de Lisboa por medidas que attenuassem os effeitos das seccas nas capitanias do nordeste do 

Brazil.“ Barroso, Gustavo (Ceará), Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 872. 

 

Quelle II.3.c-18 

„Desde os primitivos tempos coloniaes foram as seccas assignaladas no nordeste brasileiro“. 

Pessôa, Epitacio, Mensagem de 1921 (3.5.1921), 19221, S. 392. 

 

Quelle II.3.c-19 

„O nordeste brazileiro (...) tem como as demais regiões do planeta, o seu problema a resolver, que é 

o do combate ás seccas e aos seus effeitos.“ Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 

23.11.1915, S. 383. 

 

Quelle II.3.c-20 

„O nordeste brazileiro, onde vivem mais de quatro milhões de patricios“. Ebd. 
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„Assignalei os meios de remediar todos esses males, garantindo a vida e a prosperidade de 

2.500.000 habitantes do nordéste brazileiro, (...) esta questão (...) interessa á decima parte da 

população patria.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1059. 

 

Quelle II.3.c-21 

„campanha injusta, impatriotica, deshumana e cruel (...) [do] Correio da Manhã (...), (...) inimigo 

contumaz e rancoroso do nordéste.“ Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), Anais da Câmara, 

1.10.1921, S. 50. 

 

Quelle II.3.c-22 

„é de se ver a ruina em que o estio inclemente transforma (...) o trabalho (...) do sertanejo“. „A 

Commissão de Obras Publicas [recommenda] (...) incorporar, para o effeito das obras contra a 

secca, aquellas [sic] municipios mineiros na zona do nordeste brasileiro.“ Ausführungen zum 

Gesetzesvorhaben Nr. 490 A-1920, Anais da Câmara, 1.12.1920, S. 31-34 (32f). 

 

Quelle II.3.c-23 

„a região nordeste do Brasil (...) comprehende nove Estados, cuja área total é quasi dez vezes maior 

que a área da França.“ Albuquerque, Octacilio de (Paraíba, Fraktionsführer), Interview: „Os 

problemas do nordeste novamente postos em fóco pelas declarações do sr. Epitacio Pessôa“, in: A 

União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 21.5.1919, S. 1, ursprünglich erschienen in: O 

Imparcial (Rio de Janeiro), o.D. 

 

Laut Zensus von 1920 beherbergten die neun Staaten des Nordostens 11.245.921 Einwohner 

(Bahia: 3,3 Mio., Pernambuco: 2,2 Mio, Ceará: 1,3 Mio., Alagoas: 1 Mio., Paraíba: 1 Mio., 

Maranhão: 0,9 Mio., Piauí: 0,6 Mio., Rio Grande do Norte: 0,5 Mio., Sergipe: 0,5 Mio.). Die 

Gebiete im hohen Norden (Pará: 1 Mio., Amazonas: 0,4 Mio., Territorio do Acre: 0,1 Mio.; total: 

1,5 Mio.) und Centro-Oeste (Goiás: 0,5 Mio., Mato Grosso: 0,2 Mio.; total: 0,7 Mio.) waren noch 

sehr gering bevölkert. Die am dichtesten besiedelte Zone umfasste die heutigen Regionen des 

Sudeste (Minas Gerais: 5,9 Mio., São Paulo: 4,6 Mio., Rio de Janeiro: 1,6 Mio., Capital Federal: 1,2 

Mio., Espirito Santo: 0,5 Mio.; total: 13,8 Mio.) und Sul (Rio Grande do Sul: 2,2 Mio., Santa 

Catarina: 0,7 Mio., Paraná: 0,7 Mio.; total: 2,9 Mio.). Die Gesamtbevölkerung Brasiliens betrug 

30.635.605. „População do Brasil. Recenseamento realizado em 1.° de setembro de 1920“, abgedr. 

in: Lustosa Cabral, Bel. Nelson (Hg.), Almanach Administrativo, Historico, Mercantil, Industrial do 

Estado da Parahyba, 1922, Parahyba: Imprensa Official, 1922, S. 335. 
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Die historische Entwicklung des Nordostens 

Quelle II.3.c-24 

„Sr. presidente, o paiz é testemunha da calamidade, que infelizmente devasta, não uma provincia, 

mas uma grande região do Imperio brazileiro: quero fallar da região, que abrange os sertões das 

quatro provincias do Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba e Pernambuco.“ Araripe (Ceará), Anais 

da Câmara, 27.6.1877, S. 280. 

 

Quelle II.3.c-25 

„Se observamos o Brazil, vê-lo-hemos dividido em tres distinctas zonas: uma ao norte, 

comprehendendo o vasto territorio amazonico; outra ao sul, abrangendo as regiões do sul, e outra 

central, comprehendendo os sertões das quatro provincias flagelladas pela secca, que estamos 

presenciando.“ Araripe (Ceará), Anais da Câmara, 27.6.1877, S. 283. 

 

Quelle II.3.c-26 

„O Sr. Lacerda Werneck: (...) os 64 mil contos remettidos para a provincia do Ceará... / Um Sr. 

Deputado: – Não é exacto. / O Sr. Frederico Borges: – Para todo o norte.“ Werneck, Luís Peixoto de 

Lacerda (Rio de Janeiro)/ Borges (Ceará) und ein weiterer, nicht namentlich genannter 

Abgeordneter, Anais da Câmara, 9.7.1885, S. 301. 

 

Quelle II.3.c-27 

„de todos os cearenses“, Albano (Ceará), „De todos os habitantes do nordeste“, Lamartine (Rio 

Grande do Norte), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1038. 

 

Quelle II.3.c-28 

„O Sr. Juvenal Lamartine – (...) Nosso eminente collega, talentoso representante do Pará, (...) Sr. 

Passos de Miranda, em uma monographia (...) dividiu o Brazil em duas zonas, considerando – Norte 

– a região comprehendida entre o Amazonas e a Bahia, – Sul – a dahi até o Rio Grande. / O Sr. 

Pires de Carvalho – De que data é esse trabalho? / O Sr. Juvenal Lamartine – Alcança até o anno de 

1910.“ Lamartine (Rio Grande do Norte)/ Carvalho, Pires de (Herkunft unbekannt), Anais da 

Câmara, 22.7.1915, S. 109. 

 

Quelle II.3.c-29 
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Begriff Nordeste von Präsident Hermes Rodrigues da Fonseca nicht benutzt (Präsidentenreden, 

1911-1914): 

„Obras contra a secca do norte“. Fonseca, Hermes Rodrigues da, Mensagem apresentada ao 

Congresso Nacional na abertura da terceira sessão da setima legislatura pelo Presidente da 

Republica Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1911, S. 

40, www-apps.crl.edu/brazil/presidential, abgerufen am 14.4.2015. 

 

„Estados do Norte“ und „Obras contra as seccas“. Fonseca, Hermes Rodrigues da, Mensagem 

apresentada ao Congresso Nacional na abertura da primeira sessão da oitava legislatura pelo 

Presidente da Republica Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1912, S. 7, 63-65, www-apps.crl.edu/brazil/presidential, abgerufen am 14.4.2015. 

 

„Obras contra as seccas“; „os serviços da Inspectoria de Obras contra as Seccas, cujo campo de 

acção se estende do norte de Minas ao Piauhy. / Nos Estados de Pernambuco, Alagôas, Sergipe e, 

até certo ponto, nos da Bahia e Piauhy, os trabalhos da Inspectoria constituem a bem dizer os 

primeiros serviços do Governo Federal contra os effeitos das seccas, que no correr deste ano vão ser 

estendidos ao norte de Minas“. Fonseca, Hermes Rodrigues da, Mensagem apresentada ao 

Congresso Nacional na abertura da segunda sessão da oitava legislatura pelo Presidente da 

Republica Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1913, S. 

107-111, www-apps.crl.edu/brazil/presidential, abgerufen am 14.4.2015. (Ebenso Quelle II.3.c-16.) 

 

„Obras contra as Seccas“. Fonseca, Hermes Rodrigues da, Mensagem apresentada ao Congresso 

Nacional na abertura da terceira sessão da oitava legislatura pelo Presidente da Republica 

Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1914, S. 146-150, 

www-apps.crl.edu/brazil/presidential, abgerufen am 14.4.2015. 

 

Quelle II.3.c-30 

„A população dos Estados do Norte, desde a Bahia até o Amazonas, estaria hoje elevada a cerca de 

13.000.000 de habitantes se a sua fecundidade notavel não fosse em grande parte neutralizada pelo 

effeito das seccas do Nordeste e da malaria e outras causas, no Noroeste.“ Silva, Raymundo Pereira 

da, „O problema do Norte. Parecer apresentado ao conselho diretor [do Club de Engenharia] na 

sessão de 1 de junho de 1907, pelo engenheiro Raymundo Pereira da Silva“, in: Revista do Club de 

Engenharia (Rio de Janeiro: Imprensa Nacional), Bd. 19 (Mai-Aug. 1909), S. 8-108 (16), 

objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/per8036/per8036.htm, abgerufen am 14.5.2015. 
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Weitere Erwähnungen des Begriffs: 

„problema no Nordeste“, „Estados do Nordéste“, „Nordéste“. Ebd., S. 18, 75, 79. 

 

Quelle II.3.c-31 

„nordeste brazileiro, constantemente flagellado pelas seccas“. Lamartine (Rio Grande do Norte), 

Anais da Câmara, 7.12.1912, S. 492. Lamartine verwendete den Begriff ebenfalls auf S. 499 der 

zitierten Rede. 

 

„Inspectoria de Obras Contra as Seccas (...) o Norte“. Ebd., S. 496. 

 

Quelle II.3.c-32 

„O Nordeste brasileiro só foi divulgado com tal designação após a última calamidade que assolou 

em 1919“. Barros, Paulo Moraes, „Impressões do Nordeste“, in: O Estado de São Paulo (OESP) 

vom 10.8.1923, S. 4, auszugsweise abgedr. in: Albuquerque Júnior, Durval Muniz de, A invenção 

do Nordeste e outras artes (Série Estudos e pesquisas, Bd. 104; vollst. zugl. Diss., u.d.T. O engenho 

antimoderno, Campinas: Unicamp, 1994), Recife: Massangana/ São Paulo: Cortez, 1999, S. 43. 
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Quellenanhang zu Kapitel III 
 

III. Die sozialen Produktionsebenen und Träger des Dürrediskurses (1877-1922) 

1. Pfründe und Ängste der Kirche 

Quelle III.1-01 

„esqueletos ambulantes: são ossadas humanas (...). Entretanto não poderia deixar de chorar a incuria 

com que o governo do nosso paiz continúa a tratar aquella porção dos seus jurisdiccionados.“ 

Barbosa, P.e Florentino, „Effeitos da sêcca. Uma trindade macabra [sêcca, fome e morte]. As parcas 

sertanistas.“, in: A União. Diario official do Estado (Parahyba) vom 11.6.1915, S. 1. 

 

Quelle III.1-02 

„um governo absolutamente divorciado da Igreja, (...) o Governo Estadoal e o Governo da União 

não se consternam a par das nossas miserias?! (...) Mas, se elles comem com a ganancia brutal de 

duas feras formidaveis“. Raynero, Ad., „Sobre a secca“, in: O Combate (Parahyba), Bd. 3, Nr. 63-3 

(24.4.1904), S. 3. 

 

Quelle III.1-03 

„Muito culpados foram os governos passados (...) [da] extrema necessidade de que presentemente 

somos infelizes presas. Essa imperdoavel indolencia da parte dos governos vem se pronunciando 

desde o Imperio (...) De lá para cá, (...) promessas fallazes.“ Sá, P.e Joaquim Cyrillo de, „A sêcca na 

Parahyba“, in: A União. Diario official do Estado (Parahyba) vom 29.9.1915, S. 1. 

 

Quelle III.1-04 

„1776... Uma seca abrasadora, e depois a sua terrível e necessária conseqüência, a fome veio 

completar o castigo que a justiça divina decretara“, in: Carli, Séculos de secas, 1984, S. 31, zit. in: 

Gomes, Alfredo Macedo, Imaginário social da seca. Suas implicações para a mudança social, 

Recife: Fundação Joaquim Nabuco/ Editora Massangana, 1998, S. 65 (Hervorhebungen von 

Gomes). 

 

Quelle III.1-05 

„pelos rigores de uma sêcca exterminadora de todos os recursos e destruidora do valor progressivo 

de um povo forte e laborioso. (...) chegou o momento decisivo do ultimo brado sertanejo: – ou 
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escapar com o auxilio de trabalho, ou morrer cruelmente de fome! (...) Que venham urgentemente 

os serviços do açude de Pilões [município de S. João do Rio do Peixe]“. Sá, P.e Cyrillo, „A sêcca na 

Parahyba“, in: A União vom 29.9.1915, S. 1. 

 

„sertanejos laboriosos, (...) titanicos esforços, (...) ninguem poderá dizer: são preguiçosos (...) 

Nascemos livres e não queremos ser captivos em logares estranhos, onde os costumes e o modus 

vivendo são inteiramente differentes dos nossos. Não desejamos ficar debaixo do jugo de alguns 

tyrannos feudaes (...). Preferimos o sacrificio (...) [das] sêccas periodicas, ao de emigrarmos 

forçadamente para logares desconhecidos, sem sabermos o futuro que nos aguarda.“ Ders., „Os 

soffrimentos sertanejos“, in: A União. Diario official do Estado (Parahyba) vom 16.10.1915, S. 1. 

 

Quelle III.1-06 

„necessidade urgentissima da penetração da via-ferrea até o scenario da dôr, para que alli os 

indigentes encontrem o trabalho e o pão salvador de suas preciosas existencias. (...) Este é o unico 

recurso poderoso e prompto, que podemos antepôr aos effeitos da actual sêcca.“ Barbosa, P.e 

Florentino, „Effeitos da sêcca“, in: A União vom 11.6.1915, S. 1. 

 

Quelle III.1-07 

„povo desprotegido da naturesa e do estado (...) a massa amorpha, inconciente, passiva ha longos 

seculos sugeita ao vosso jugo, temendo as pontas das vossas baionetas e a maldição de vosso Deus. 

Onde está a vossa consciencia, juizes, a vossa piedade santissimos padres, os vossos deveres 

supremos dirigentes da nação? Abri escolas, deixai que a luz caia em jorro nesses cerebros incultos 

(...). Porém eu sei: a luz vos espanta. (...) vossas consciencias hoje empenhadas pelo brilho de 

ouro!“ Chêne, Alvar, „Miseria!“, in: O Combate (Parahyba), Bd. 3, Nr. 66-3 (15.10.1904), S. 1. 

 

2. Poesia popular – die Stimme des Volkes 

a) Essenz, Herkunft und Entfaltung der Volksdichtung im Norden Brasiliens 

Ohne Quellen 
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b) Gesellschaftskritische Themen der volkstümlichen Lyrik 

Konservation der Moral und Rebellion gegen die Unmoral – Canudos und cangaço 

Quelle III.2.b-01 

„O rico matando o pobre, 

Nem se recolhe a prisão, 

Diz logo o advogado, 

Matou com muita razão 

Se passa um mez na cadeia, 

Tem a gratificação.“ 

Barros, Leandro Gomes de, „O povo na cruz“, in: ders., O povo na cruz. Mosca, pulga e persevejo. 

Se algum dia eu morrer. A intriga da aguardente, Recife: o.V., ca. 1907-08, S. 1-6 (6), archiviert in: 

Fundação Casa de Rui Barbosa, Folhetos raros de Leandro Gomes de Barros. Poemas completos 

(Coleção SNB/ Sebastião Nunes Batista), Signatur LC7022, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 

 

„E grita [o governo] vá o imposto 

Morra quem estiver doente 

Morrem cem nascem dez mil, 

O Brazil tem muita gente“. 

Ebd., S. 2. 

 

Quelle III.2.b-02 

„O povo me chama grande 

E como facto eu sou, 

Nunca governo venceu-me 

Nunca civil me ganhou“. 

Barros, Leandro Gomes de, Antonio Silvino o rei dos cangaceiros, Recife: Typ. Perseverança, ca. 

1910-12, S. 2-15 (1), archiviert in: Fundação Casa de Rui Barbosa, Folhetos raros. Poemas 

completos (Coleção SNB), LC6066,  

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 

 

„no lugar que passo 

Todo mundo me festeja. 

48

KOSTENLOSER DOWNLOAD ZU: TIM NEUFERT, DIE MACHT DER DÜRRE. WASSER UND POLITIK IN BRASILIEN 
IN DER ZEIT VON EPITÁCIO PESSOA (1877–1930) ISBN 978-3-412-50144-0  

© 2015 BÖHLAU VERLAG GMBH & CIE. KÖLN WEIMAR WIEN



 

No norte tem quatro estados 

À minha disposição, 

Pernambuco e Parahyba 

Dão-me toda distincção, 

Rio-Grande e o Ceará 

Me conhecem por patrão.“ 

Ebd., S. 4.  

 

„ser cangaceiro, (...) 

Ha de ouvir como cachorro, 

Ter faro como veado, 

Ser mais subtil do que onça, 

Maldoso e desconfiado, 

Respeitar bem as familias, 

Comer com muito cuidado.“ 

Ebd., S. 14.  

 

„Pegar cobra como eu pégo 

Quando ella quer me morrder [sic], 

Cascavel com sete palmos, 

Só se Deus o proteger, 

Mas eu pego quatro ou cinco 

E solto-a, deixo-a viver. 

Que é para ella saber, 

Que só eu posso ser duro, 

Eu já conheço o passado, 

Nelle ficarei seguro, 

Penso depois no presente 

Previno logo o futuro.“ 

Ebd., S. 15. 

 

Quelle III.2.b-03 

„tambem atirei sem dó 
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dois sargentos de policia 

derribei dum tiro só“. 

Batista, Francisco das Chagas, Interrogatório de Antonio Silvino. Suas declarações ao chefe de 

policia de Recife, Juazeiro do Norte: Editora José Bernardo da Silva, 1957 (ca. 1910-121), S. 10, 

archiviert in: Fundação Casa de Rui Barbosa, Francisco das Chagas Batista, LC4485, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/FranciscoChagas/franciscoChagas_acervo.html, abgerufen 

am 20.4.2015 [im Versheft gibt sich der Verleger als Autor aus]. 

 

„Tomei dinheiro dos ricos 

e [a]os pobres entreguei 

protegi sempre a familia 

moças pobres amparei 

o bem que fiz apagou 

os crimes que pratiquei“. 

Ebd., S. 16. 

 

Quelle III.2.b-04 

„O velho padre Custodio, (...) 

Enterrou uma fortuna, (...) 

Eu lhe disse, padre-mestre, (...) 

Esse dinheiro enterrado 

Está fazendo falta aos pobres, 

Usemos de caridade 

Que são sentimentos nobres. 

 

Dez contos de réis em ouro 

Achemos lá n’um surrão (...) 

Eu disse: padre não chore, 

Isso é producto do chão.“ 

Barros, L., Antonio Silvino o rei dos cangaceiros, ca. 1910-12, S. 7.  

 

„Ajuntei todos os pobres 

Que tingam [sic] nessecidade 

Troquei ouro por papel 
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Haja esmola em quantidade 

Não ficou pobre com fome 

Ali naquella cidade“. 

Ebd., S. 8. 

 

Quelle III.2.b-05 

„Eu hoje podia ser 

Um distincto cavalheiro 

Mas a justiça faltou-me 

 

Devido a não ter dinheiro, 

Meu pae foi assassinado 

Eu para me ver vingado 

Fiquei sendo cangaceiro.“ 

Barros, Leandro Gomes de, „As proezas de Antonio Silvino“, in: ders., As proezas de Antonio 

Silvino. Os calculos de Antonio Silvino, Recife, ca. 1907/08, S. 1-7 (1f), archiviert in: Fundação 

Casa de Rui Barbosa, Folhetos raros. Poemas completos (Coleção SNB), LC7041, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 

 

Eu tinha quatorze annos 

Quando mataram meu pai, 

(...) Foi ahi que resolvi 

Este viver infeliz; 

Olhei para o rifle e disse: 

Você será meu juiz“. 

Barros, Leandro Gomes de, „O nascimento de Antonio Silvino“, in: ders., O nascimento de Antonio 

Silvino. Historia da India, Recife, ca. 1910-12, S. 2-9 (3), archiviert in: Fundação Casa de Rui 

Barbosa, Folhetos raros. Poemas completos (Coleção SNB), LC6096/6097, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 

 

„por qual razão (...) 

abraçou tal profissão? 

foi por um motivo justo 

ou foi por inclinação? 
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Não foi tanto por instinto 

mas sim, por uma vingança 

porque mataram meu pai 

minha unica esperança (...) 

 

Para punição do crime 

ninguem se apresentou 

a justiça do lugar 

tambem não se interessou 

inda [sic] hoje tenho em suspeita 

que ela no crime auxiliou“. 

Batista, F. das Chagas, Interrogatório de Antonio Silvino, ca. 1910-12, S. 4. 

 

Quelle III.2.b-06 

„juro-lhe em nome de Deus (...) 

nem um crime me deshonra“. 

Batista, F. das Chagas, Interrogatório de Antonio Silvino, ca. 1910-12, S. 1. 

 

Kritik an korrupten Kirchenvätern und der „teuflischen“ Modernisierung 

Quelle III.2.b-07 

„o sachristão da egreja, 

Dizendo: (...) o diabo do governo, 

Deixou-me no ora-veja. 

O regulamento 

Do nosso paiz, 

Admitte um juiz, 

Fazer casamento; 

Um baptisamento 

Na egreja eu não faço! 

(...) 

Estou marcando passo!“ 

Batista, Francisco das Chagas, „As victimas da crise“, in: As victimas da crise. História de Antonio 

Silvino, Recife: Imprensa Industrial, o.D., S. 1-8 (3f), archiviert in: Fundação Casa de Rui Barbosa, 
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Francisco Chagas, LC5073, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/FranciscoChagas/franciscoChagas_acervo.html, abgerufen 

am 20.4.2015. 

 

Quelle III.2.b-08 

„Ordenei mais que um noivo 

Pretendendo a se cazar 

Sellar-se elle e a mãe 

O pai tem de se sellar, 

E o pai da propria noiva 

Precisa se carimbar.“ 

Barros, Leandro Gomes de, A crise actual e o augmento do sello, Recife: Typ. do Jornal do Recife, 

1915, S. 9, archiviert in: Fundação Casa de Rui Barbosa, Folhetos raros. Poemas completos 

(Coleção SNB), LC7008, http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, 

abgerufen am 20.4.2015. 

 

Quelle III.2.b-09 

„Hoje só se vê 

Roubo e corrupção 

(...) 

Hoje tudo vai, 

O tempo é moderno, 

Isso é um inferno 

Onde tudo cae, 

O filho ao pae 

Se se descuidar 

E for lhe comfiar 

Um kilo de arroz 

Vê faltarem dois 

Se elle repezar“. 

Barros, Leandro Gomes de, „O tempo de hoje“, in: ders., O tempo de hoje. O sorteio militar, 

Guarabira (Paraíba): Pedro Baptista, 1918, S. 1-8 (5f), archiviert in: Fundação Casa de Rui Barbosa, 

Folhetos raros. Poemas completos (Coleção SNB), LC7017, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 
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„O homem tendo dinheiro 

Mata até o proprio pae. 

A justiça fecha os olhos 

A policia lá não vai, 

Passam-se cinco ou seis mezes 

Vai indo o processo cae.“ 

Barros, Leandro Gomes de, „O dinheiro“, in: ders., O dinheiro. Casamento do sapo. Ultimas 

palavras dum papa, Recife: o.V., 1909, S. 1-9 (2), archiviert in: Fundação Casa de Rui Barbosa, 

Folhetos raros. Poemas completos (Coleção SNB), LC6074, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 

 

Quelle III.2.b-10 

„Muito grande è o peccado 

deste povo que é teu 

morto a fome como eu“. 

Athayde, João Martins de, „Foge o povo do sertão“, in: Historia de Roques Matheus do rio de S. 

Francisco. Foge o povo do sertão, Recife, 1924, S. 6-8 (8), archiviert in: Centro Nacional de 

Folclore e Cultura Popular, Cordelteca, C3318, http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=65, 

abgerufen am 19.4.2015. 

 

Quelle III.2.b-11 

„Mas meu padrin pade Cirço 

Inda está no Joazeiro, 

Elle ha de ser servido, 

Que eu inda ganhe dinheiro, 

E com os poderes delle 

Inda seja um fazendeiro.“ 

Barros, Leandro Gomes de, „O sertanejo no sul“, in: ders., O sertanejo no sul. Debate de Josué 

Romano e João Carneiro, Recife/ Paraíba: Popular Editora, ca. 1917/18, S. 1-5 (5), archiviert in: 

Fundação Casa de Rui Barbosa, Folhetos raros de Leandro Gomes de Barros. Poemas em 

fragmentos (Coleção SNB), LC7034, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 

 

54

KOSTENLOSER DOWNLOAD ZU: TIM NEUFERT, DIE MACHT DER DÜRRE. WASSER UND POLITIK IN BRASILIEN 
IN DER ZEIT VON EPITÁCIO PESSOA (1877–1930) ISBN 978-3-412-50144-0  

© 2015 BÖHLAU VERLAG GMBH & CIE. KÖLN WEIMAR WIEN



Quelle III.2.b-12 

„Ver-se nove, dez, um grupo 

Fazendo suplicas ao eterno 

Creanças pedindo a Deus 

Senhor! Mandai-nos inverno, 

Vem, oh! grande natureza 

Examinar a fraqueza 

Da fragil humanidade 

A natureza a sorri 

Vel-a sem vida cair 

Responde: o tempo é debalde 

 

Mas tudo alli é debalde 

O inverno é soberano 

O tempo passa sorrindo 

Por sobre o cadaver humano 

Nem uma nuvem aparece“. 

Barros, Leandro Gomes de, „A secca do Ceará“, in: ders., A secca do Ceará. Panellas que muitos 

mexem (os guizados da politica), Parahyba: Typ. da Popular Editora, ca. 1915/16, S. 1-8 (6), 

archiviert in: Fundação Casa de Rui Barbosa, Folhetos raros. Poemas completos (Coleção SNB), 

LC7038, http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 

 

c) Die Dürre in den Strophen der Liedermacher 

Antworten auf die Klimaeinbrüche – resignative Reaktion oder eigenständige Aktion? 

Quelle III.2.c-01 

„Sertanejos confíemos 

Em Deus que nós teremos 

Chuva, enfim melhorará 

Quem tem fé em Deus não morre 

Pois ele mesmo o socorre 

O inverno chegará“. 

Autor unbekannt, Os flagelados da seca no Nordeste, o.O., o.D., S. 7, auszugsweise abgedr. in: 

Albuquerque Júnior, Durval Muniz de, Falas de astúcia e de angústia: a seca no imaginário 
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nordestino – de problema à solução (1877-1922) (Dissertação de mestrado em história, 

unveröffentlicht), Campinas: Unicamp, 1988, S. 111 bzw. in der überarbeiteten Onlineausgabe A 

poesia do sol, 2007, S. 15. 

 

„Não quero infringir a lei, 

Sim o Nordeste salvar 

do triste fenômeno 

da natureza de lá. 

Para que mude tudo 

é necessário rezar.“ 

Fortes, Alberto/ Fortes Sobrinho, A seca no Nordeste, Conceição do Araguaia, o.D., S. 2, 

auszugsweise abgedr. in: Albuquerque, Falas de astúcia e de angústia, 1988, S. 95 bzw. 

Onlineausgabe A poesia do sol, 2007, S. 7. 

 

Quelle III.2.c-02 

„deichou sangrando os açudes 

do Nordeste Brasileiro 

(...) 

o Orós no Ceará“. 

Batista, Francisco das Chagas [sic], Os horrores do inverno de 60. O clamor do povo do Nordeste, 

o.O, o.D., S. 4f, unter diesen Angaben archiviert in: FCRB, Francisco das Chagas Batista, Signatur 

LC3074, http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/FranciscoChagas/franciscoChagas_acervo.html, 

abgerufen am 20.4.2015 [Autorenname im Versheft: Chagas, F.]. 

Zum Volksdichter Francisco das Chagas (wahrscheinlich Francisco Rodrigues da Silva, auch 

bekannt als Chagas Ramalho oder Francisco das Chagas; Paraíba, 1912-90) siehe Acaci, José, „Um 

pouco da história de Chagas Ramalho“, in: Espaço do Cordel. O cordel de José Acaci, 29.12.2011, 

http://espacodocordel.blogspot.com.es/2011/12/um-pouco-da-historia-de-chagas-ramalho.html, 

abgerufen am 14.11.2015. 

 

„Epitácio Pessoa tentou construir o Orós em 1922 (...). Quando visitei as terras do Orós em 1953, as 

grandes máquinas trazidas por Epitácio ainda enferrujavam ao sol como carcaças de uma fauna 

extinta.“ Callado, Antônio, Os industriais da sêca e os „Galileus“ de Pernambuco (Aspectos da 

luta pela reforma agrária no Brasil), Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1960, S. 15. 
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Quelle III.2.c-03 

„Vinde Jesus do império 

socorrer a humanidade 

que está sofrendo na terra 

tamanha temeridade 

fenomenos da natureza 

que faz cauzar piedade 

 

Hoje o povo so abraça 

odio crime e maldade 

futibol banho de praia 

tibieza eniquidade 

carnaval escandalo e moda 

tudo contra a devindade 

 

agora chegou o tempo 

de compri-se o [sic] profecia 

(...) 

 

Desvendo o grande crime 

deste povo fradulento [sic] 

reabriu as cataratas 

das telas do firmamento 

pelas portas do abismo 

entra o homem em sofrimento“. 

Batista, F. das Chagas [sic], Os horrores do inverno de 60, o.D., S. 1f. 

 

„vou tratar nos cearenses 

na festa do carnaval (...) 

Deus vendo esta corrução 

tratou de nos castigar 

(...) Desta nuvem tenebrosa 

nunca deichei de ouvir 

vos de criança dizendo 
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mamãe onde eu vou dormir 

nossa cazinha caiu 

não tem roupa pra eu vestir“. 

Ebd., S. 6f. 

 

Quelle III.2.c-04 

„Dizia em oração 

divino presbitero, 

santo padre Cicero 

tenha compaixão (...) 

Lançai vossos olhos santos 

para as almas pecadoras 

ouvi os grandes gemidos 

das familias sofredoras 

vêde que o senhor de engenho 

não tome nossas lavouras. 

Se quereis me ajudar 

que chova em Janeiro, 

que em fevereiro 

eu possa plantar 

e possa voltar“. 

Barros, Leandro Gomes de, O retirante, Recife: João Martins de Athayde, 1946 [Verfassungsdatum 

unbekannt], S. 5, archiviert in: Fundação Casa de Rui Barbosa, Folhetos raros de Leandro Gomes 

de Barros. Poemas inéditos e não-inéditos de Leandro Gomes de Barros (Coleção SNB), LC2462, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015 [im 

Versheft gibt sich der Verleger als Autor aus]. 

 

Quelle III.2.c-05 

„não se pode mais viver 

em terra que não hà pão 

mãe de Deus da Conceição 

que a todo mundo alumia 

nos sirva de luz e guia 

Foge o povo do sertão“. 
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Athayde, Foge o povo do sertão, 1924, S. 7. 

 

Die Trockenperioden in der frühen Phase der Volksliteratur 

Quelle III.2.c-06 

„Acaba-se o gado 

O pasto acabado 

Bicho algum se move 

E se acazo chove 

Está tudo atolado“. 

Barros, Leandro Gomes de, „Queixas geral“, in: ders., As miserias da epocha. O mal em paga do 

bem (conclusão). Queixas geral, Recife: Atelier Miranda, ca. 1906 oder früher, S. 15f (15) 

(Versheft unvollständig: S. 5-14 fehlen), archiviert in: Fundação Casa de Rui Barbosa, Folhetos 

raros. Poemas em fragmentos (Coleção SNB), LC7003, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 

 

Quelle III.2.c-07 

„A seca de dezenove 

Vai sê de abaixa-topete 

Que nem a mãe dos três oito 

Ou vó de setenta e sete.“ 

Nonato, Pedro, o.T., o.D., o.O., auszugsweise abgedr. in: Diégues, Ciclos temáticos no cordel, 

1986, S. 94. 

 

Quelle III.2.c-08 

„a fome foi tão canina 

me disse assim um alferes 

no Crato duas mulheres 

comeram uma menina“. 

Athayde, Foge o povo do sertão, 1924, S. 8. 

 

Quelle III.2.c-09 

„Ver-se uma mãe cadaverica 

Que já não pode fallar, 

Estreitando o filho ao peito 
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Sem o poder consolar 

Lança-lhe um olhar materno 

Soluça, implora ao eterno 

Invoca da Virgem o nome 

Ella debil triste e louca 

Apenas beija-lhe a bocca 

E ambos morrem de fome.“ 

Barros, L., A secca do Ceará, ca. 1915/16, S. 3. 

 

Der Mythos von der Fülle und die Idealisierung der Vergangenheit 

Quelle III.2.c-10 

„Aquelles campos que eram 

Por flores alcatifados, 

Hoje parecem seplchros [sic: sepulchros] 

Pelos dias de finados. 

Os vales d’aquelles rios 

Aquelles vastos sombrios 

De frondezas trepadeiras, 

Hoje traz recordação 

Da cratére de um vulcão“. 

Barros, L., A secca do Ceará, ca. 1915/16, S. 4. 

 

„Suspira Brasil! suspira! 

Tens razão de suspirar, 

Já vi-te rir no prazer, 

Hoje te vejo chorar, 

Qual uma barca sem norte 

Vendo os vai-vem da sorte 

Esperando naufragar. 

 

Teu sólo já foi coberto 

Por vegetação dourada, 

Teus montes foram de perolas 

Tua riqueza invejada, 
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Hoje representas um monge, 

Quem parecia de longe 

Uma habitação de fada.“ 

Ders., O imposto e a fome, Recife, 1909, archiviert in: Fundação Casa de Rui Barbosa, Folhetos 

raros. Poemas em fragmentos (Coleção SNB), LC6054, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 

 

„A folha do matto murcha 

Desapparece a belleza 

A alegria tambem foge 

Dando o lugar Á [sic] tristeza 

A fé na casa dos ricos 

Ameaça entrar pobreza. 

 

(...) 

Quando Bernardo [Allegorie für die Hungersnot] se muda 

Bem perto vem a fartura 

O povo enche a barriga 

Animaes tomam gordura“. 

Adão Filho, José, Historia de Bernardo Cintura (Allusão a fome no sertão), Recife: Typ. R. 

Dourado, 1925 (1919 verfasst), S. 4f, archiviert in: Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, 

Cordelteca, C3326, http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=65, abgerufen am 19.4.2015.  

 

Zum Volksdichter siehe auch „Poeta José Adão Filho – síntese biográfica“, in: Universidade 

Federal da Paraíba (UFPb), Memórias da poesia popular. Informação sobre vida e obra de poetas 

populares brasileiros, memoriasdapoesiapopular.wordpress.com/2014/12/03/poeta-jose-adao-filho-

sintese-biografica, abgerufen am 14.11.2015. 

 

„nesta tão terrivel secca 

Foge o povo do sertão 

O meu sertão è amavel 

seu clima é muito sadio 

hora quente e hora frio 

tem o ar muito saudavel 
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Mas nesta secca implacavel 

(...) o mundo está em derrota 

Foge o povo do sertão.“ 

Athayde, Foge o povo do sertão, 1924, S. 7. 

 

Quelle III.2.c-11 

„O tempo do bem 

Já passou p’ra os povos (...) 

Quem é que pensava 

Que houvesse pobreza? 

Com uma vella acceza 

Ninguem a encontrava. 

 

(...) Findou-se a fartura 

E a crise chegou“. 

Batista, F. das Chagas, As victimas da crise, o.D. [zwischen 1902 und 1930], S. 1f. 

 

Quelle III.2.c-12 

„Antes de haver esta guerra 

O mundo éra sonho dourado, 

A carne custava pouco, 

O bacalháo quasi dado, 

Assucar ninguem queria, 

Cafe moido era achado.“ 

Barros, L., O tempo de hoje, 1918, S. 3.  

 

„Era um tempo de delicias 

Ninguem contava miseria, 

Não é como hoje o tempo 

Que é verdadeira pilheria, 

Esgotaram-se os recursos 

A vida tornou-se seria.“ 

Ebd., S. 6. 
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Allgemeine Armut, Ausbeutung und Anfälligkeit für die Dürre 

Quelle III.2.c-13 

„O brasileiro se torce 

Mais do que um parafuso, 

A secca aperta do norte, 

Do sul aperta o abuso, 

O imposto bota na prensa, 

O sorteio acocha o fuso.“ 

Barros, Leandro Gomes de, „O sorteio militar“, in: ders., O tempo de hoje. O sorteio militar, 

Guarabira (Paraíba): Pedro Baptista, 1918 (19051), S. 8-16 (15), archiviert in: Fundação Casa de 

Rui Barbosa, Folhetos raros. Poemas completos (Coleção SNB), LC7017, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 

 

Quelle III.2.c-14 

„O governo vendo isso 

Disse ao povo estou disposto 

Se o anno for todo ceco [sic] 

Não chuver até agosto 

Eu mando romper a banca 

Augmento mais o imposto.“ 

Barros, L., A crise actual, 1915, S. 1. 

 

Quelle III.2.c-15 

„Se eu soubesse que este mundo 

Estava tão conrompido 

Eu tinha feito uma greve 

Porem não tinha nascido 

Minha mãi não me dizia 

A queda da monarchia 

Eu nasci foi enganado 

Para viver n’este mundo 

Magro, trapilho, corcundo, 

Alem de tudo sellado. 
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(...) 

Só se ver hoje no mundo, 

Agonia e desispero, 

Fiscaes e procuradores 

E numero de cobradores 

Pondo tudo amedrontado 

E para mais nossa melhora 

Qualquer que nascer agora 

O pai ha de o ver sellado.“ 

Barros, Leandro Gomes de, „As miserias da epocha“, in: ders., As miserias da epocha. O mal em 

paga do bem (conclusão). Queixas geral, Recife: Atelier Miranda, ca. 1906 oder früher, S. 1-4 (1f), 

archiviert in: Fundação Casa de Rui Barbosa, Folhetos raros. Poemas em fragmentos (Coleção 

SNB), LC7003, http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 

20.4.2015. 

 

Quelle III.2.c-16 

„Eu [= o Governo] vi o povo chorar 

Isto causou-me um desgosto 

(...) Para vêr se o melhorava 

Aumentei mais o imposto. 

 

(...) Um velho se maldizia 

Blasfemando contra a sorte 

Dizendo: com esta crize 

Eu estou esperando a morte 

Esse imposto desgraçado 

Inda faz ella mais forte.“ 

Barros, L., A crise actual, 1915, S. 9, 12. 

 

„Alem do preço alterado 

Que a mercadoria tem 

Falta no kilo ou na cuia; 

Como se salva ninguem? 

Só o povo do governo 
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Pode dizer: Eu vou bem.“ 

Barros, L., O tempo de hoje, 1918, S. 6. 

 

Quelle III.2.c-17 

„O imposto disse a fome: 

– Collega, vamos andar, 

Vamos ver pobre gemer 

E o rico se queixar? 

A tarde está succulenta, 

O governo nos sustenta 

Nós podemos passeiar. 

 

Disse a fome – eu estou tão triste 

Que nem sei o que lhe diga 

Este novo presidente, 

Vôtes, credo, eu dou-lhe figa, 

Este Hermes da Fonseca 

Jurou acabar a secca 

Vae tudo encher a barriga. 

 

(...) 

 

Disse o imposto – isso é nada, 

O Brasil está todo exposto 

Emquanto existir governo 

Reina a fome e o imposto, 

Os presidentes de Estados 

Dizem – morram os desgraçados 

Ficando nós tudo é gosto.“ 

Barros, L., O imposto e a fome, 1909, S. 1-3. 

 

Quelle III.2.c-18 

„Santo Deus! Quantas miserias 

Contaminam nossa terra! 
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No Brazil ataca a secca 

Na Europa assola a guerra 

A Europa ainda diz 

O governo do paiz 

Trabalha para o nosso bem 

O nosso em vez de nos dar, 

Manda logo nos tomar 

O pouco que ainda se tem. 

 

(...) 

 

Alguem no Rio Janeiro 

Deu dinheiro e remetteu 

Porem não sei o que houve 

Que ca não appareceu 

O dinheiro é tão sabido 

Que quiz ficar escondido 

Nos cofres dos potentados 

Ignora-se esse meio 

Eu penso que elle achou feio 

Os bolços dos flagellados. 

 

O governo federal 

Querendo remia o Norte 

Porem cresceu o imposto 

Foi mesmo que dar-lhe a morte 

Um mette o facão e rola-o 

O Estado aqui esfola-o 

Vai tudo dessa maneira 

O municipio acha os troços 

Ajunta o resto dos ossos 

Manda vendel-os na feira“. 

Barros, L., A secca do Ceará, ca. 1915/16, S. 6-8. 
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Quelle III.2.c-19 

„O governo de lá disse 

A cousa está tão tyranna 

(...) 

Breve vou para os engenhos 

Fazer sercas e amarrar canna. 

 

(...) 

 

O governo federal 

Acha que a cousa vai bem 

E diz o dinheiro é pouco 

Deste eu não dou a ninguem 

Porque eu não solto o passaro 

Por um que algum dia vem.“ 

Barros, L., A crise actual, 1915, S. 6f. 

 

Auswirkungen des Wassermangels für Arm und Reich 

Quelle III.2.c-20 

„Os Nordestinos são homens 

dispostos e varonis 

são eles que nos bons anos 

o Norte fazem feliz 

porém lhes é um inferno 

quando não existe inverno 

no Nordeste do país 

 

Por isso em todo o Nordeste 

a coisa não está de graça 

num completo desespero 

sofre o povo todo em massa 

o pobre lamenta a sorte 

o rico deseja a morte pelos apertos que passa“. 
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Silva, Expedito Sebastião da, Os horrores e a seca do Nordeste, Joaseiro do Norte: Tipografia São 

Francisco, o.D., S. 1f, auszugsweise abgedr. in: Albuquerque, Falas de astúcia e de angústia, 1988, 

S. 99. 

 

Quelle III.2.c-21 

„Não tem que seja cassaco 

Ou seja commendador, 

Para o lado do commercio 

Apanha seja quem for, 

Tanto faz ser um servente 

Como desembargador. 

 

Chora o desgraçado, 

Se maldiz o nobre, 

Estrebucha o pobre, 

Queixa-se o quebrado, 

Diz o empregado 

Que crise tyranna, 

Eu essa semana 

Em noite de lua 

Apanhei na rua 

Casca de banana“. 

Barros, L., O tempo de hoje, 1918, S. 7. 

 

„O commercio diz: eu quebro 

Diz o artista eu que faço? 

Diz o sachristão: eu morro 

Diz o padre: eu me desgraço 

Responde o Senhor de engenho 

Eu estou comendo bagaço. 

(...) 

Diz o vigario: este mez 

Não apurei um crusado 

O senhor de engenho chamou-me 
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Para fazer um baptisado 

Voltei a pé e com fome 

E o que fiz foi fiado.“ 

Barros, L., A crise actual, 1915, S. 3. 

 

„Então diz o pescador 

A crise está se damnando 

A guerra não tem mais fim 

A secca está aumentando 

Dizem que no Ceará 

Até o mar está secando.“ 

Ebd., S. 6. 

 

„Muitos de gravatas limpas 

Conservam opinião 

No jantar a sopa d’elles 

Havia ser macarrão. 

Muitos hoje até lhe falta 

Algum caldo de feijão“. 

Barros, L., Queixas geral, ca. 1906, S. 15. 

 

Quelle III.2.c-22 

„Nem os donos teem dinheiro“. 

Barros, L., As miserias da epocha, ca. 1906, S. 1. 

 

„Tudo ha de se sellar 

Por restricta obrigação 

Rico, pobre, branco, e preto, 

Ninguem terá excepção 

Senadores e deputados 

Conselheiros illustrados 

Participam este modelo 

Por muito grande que seja 

Se fumar e tomar cerveja 
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Paga o imposto do selo.“ 

Ebd., S. 3. 

 

„a crise (...) 

Do pobre bateu á porta; 

Quando o rico soube disso 

– Commigo ella não se importa, 

Porque eu sou capitalista, 

Tenho dinheiro que aborta! 

Mas o Omnipotente 

(...) 

Dividiu-o em geral, 

Para toda a gente, 

Por isso a semente 

Da crise voou, 

E então se espalhou 

Pelo povo inteiro; 

Nunca mais dinheiro 

Ninguem o juntou!“ 

Batista, F. das Chagas, As victimas da crise, o.D. [zwischen 1902 und 1930], S. 2. 

 

Quelle III.2.c-23 

„A pobreza vae soffrendo, 

O rico sente o effeito 

O gado morre de magro 

Sem o domno Ter [sic] proveito 

Por toda parte se chora 

Mas ninguem pode dar geito! 

 

Chora o pobre na choupana 

Chora o rico no sobrado, 

O pobre perde o trabalho 

O rico perde o seu gado (...) 
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A familia do matuto 

É magra, faminta e feia 

Pensa o chefe que o rico 

Tem sua barriga cheia 

Mas, pedindo, elle não dar 

Se furtar vae pr’a cadeia! 

 

O rico vive assombrado 

Com a faminta pobreza, 

Não dá nem vende fiado 

Nem o deixa provar da meza 

É melhor em certo tempo 

Ninguem possuir riqueza.“ 

Adão, Historia de Bernardo Cintura, 1919, S. 4f. 

 

Quelle III.2.c-24 

„Esse novo velho mundo 

Ninguem lhe entende o sistema 

Tem mais reforma nas leis 

Do que fita n’um cinema 

E não vem uma reforma 

Que o pobre nella não gema“. 

Barros, Leandro Gomes de, Um pau com formigas, Recife, ca. 1912, S. 6, archiviert in: Fundação 

Casa de Rui Barbosa, Folhetos raros. Poemas em fragmentos (Coleção SNB), LC7020, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 

 

„O dinheiro neste mundo 

Não ha força que o debande, 

(...) 

Tudo está abaixo delle 

Só elle alli é o grande.“ 

Barros, L., O dinheiro, Recife, 1909, S. 1. 

 

„Porque não ha objecto 
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Que sobre seus pés não role, 

Bote o dinheiro no morto 

Que a ossada delle bole.“ 

Ebd., S. 3. 

 

Druck auf die Arbeitsbedingungen und vermeintliche Verantwortlichkeit des Klimas 

Quelle III.2.c-25 

„O senhor de engenho diz: 

Aqui não se faz desejo, 

Morador do meu engenho 

Só tem direito ao despejo 

Que eu não vou trabalhar 

Para engordar sertanejo. 

 

Se acaso elle plantar canna 

Diga adeus minha encommenda 

(...) 

Deixa o trabalho do anno 

No barracão da fazenda. 

 

Quando chega-lhe a notícia 

Do inverno no sertão 

Elle diz logo: muè [= mulher] 

Arrume meu matulão“. 

Barros, L., O sertanejo no sul, ca. 1917/18, S. 3f. 

 

Quelle III.2.c-26 

„Eu precizo de mudar 

do sertão de onde moro 

terra que amo e adoro 

o berço do meu lugar 

me lembro da beira-mar 

me entristece o coração“. 

Athayde, Foge o povo do sertão, 1924, S. 6. 

72

KOSTENLOSER DOWNLOAD ZU: TIM NEUFERT, DIE MACHT DER DÜRRE. WASSER UND POLITIK IN BRASILIEN 
IN DER ZEIT VON EPITÁCIO PESSOA (1877–1930) ISBN 978-3-412-50144-0  

© 2015 BÖHLAU VERLAG GMBH & CIE. KÖLN WEIMAR WIEN



 

„Diz o velho [retirante]: minhas filhas 

não era do meu desejo, 

eu ir degredar vocês 

na terra dos carangueijos 

o sul presta para tudo, 

menos para sertanejo. 

 

(...) 

 

Partem qual Eva e Adão 

partiram do paraizo, 

não há um labio entre tantos 

que se veja nele um riso 

se despedindo um dos outros, 

até dia de juizo.“ 

Barros, L., O retirante, Verfassungsdatum unbekannt, S. 2. 

 

„Oh! padre santo nos tirai 

desse paiz de mosquitos, 

as noites aqui são tão feias 

os dias são exquezitos 

ao passo que no sertão 

os campos são tão bonitos. 

(...) 

As vezes eu babo 

da ira que tenho, 

o senhor de engenho 

tem um tal de cabo 

esse é o diabo 

peor que um dragão“. 

Ebd., S. 6. 

 

Quelle III.2.c-27 
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„De legume nada fica 

Na casa do pobre honrado 

A familia quasi núa 

Elle com fome e cançado 

Se vivia honestamente 

A furtar ve-se obrigado! 

 

(...) 

 

O ladrão por natureza 

Aproveita a occasião 

Para tocaiar na estrada 

Onde não ha protecção 

‚Ou o dinheiro ou a vida’ 

Tem de vir a sua mão. 

(...) 

Pensa o chefe [da familia faminta e magra do matuto] que o rico 

Tem sua barriga cheia 

Mas, pedindo, elle não dar 

Se furtar vae pr’a cadeia!“ 

Adão, Historia de Bernardo Cintura, 1919, S. 4f. Siehe auch Quellenanhang III.2.c-23. 

 

Quelle III.2.c-28 

„Podemos aguardar as horas 

Que montem em nós com esporas 

E nos façam carregar carga.“ 

Barros, L., As miserias da epocha, ca. 1906, S. 2. 

 

Quelle III.2.c-29 

„No calor do fogo ou luz, 

O brazileiro é um verme, 

O estrangeiro é mastruz. 

O Brazil hoje só presta, 

Para inglez, padre e soldado (...)“. 
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Barros, L., O povo na cruz, ca. 1907-08, S. 6. 

 

Quelle III.2.c-30 

„São João perguntou a Gino 

O Brazil cá como ia, 

Se ja tinham levantado 

A forca da oligarchia. 

Disse Gino: – essa, coitada, 

Só está esperando o dia.“ 

Barros, Leandro Gomes de, „O novo balão“, in: O novo balão. Peleja de José Duda e o cego José 

Sabino, o.O., ca. 1912, S. 1-7 (6), archiviert in: Fundação Casa de Rui Barbosa, Folhetos raros. 

Poemas completos (Coleção SNB), LC7006, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 

 

Quelle III.2.c-31 

„O Brasil hoje que está 

Figurando uma panella 

A política, cosinheira 

Está tocando fogo nella 

Mas tem mil mortos a fome 

Por ali a redor della.“ 

Barros, Leandro Gomes de, „Panellas que muitos mexem (os guizados da política)“, in: ders., A 

secca do Ceará. Panellas que muitos mexem (os guizados da politica), Parahyba: Typ. da Popular 

Editora, ca. 1915/16, S. 8-16 (9), archiviert in: Fundação Casa de Rui Barbosa, Folhetos raros. 

Poemas completos (Coleção SNB), LC7038, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015. 

 

„O thesouro federal 

Ficou roubado de vez 

Ahi não pode haver crime 

Porque foi dado entre trez.“ 

Ebd., S. 11. 

 

„O Brazil é a panella, 
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O Estado bota sal, 

O Municipio tempera, 

Quem come é o federal.“ 

Ebd., S. 12. 

 

„O Ceará coitadinho 

Não tem a quem se queixar 

Lança as vistas para o burro 

Porém não pode montar 

Só se um dia apodrecido 

Tambem podesse o pegar.“ 

Ebd., S. 16. 

 

Quelle III.2.c-32 

„Parahyba, coitadinha! 

Já perdeu toda esperança, 

É mesmo que uma boneca 

Nas unhas d’uma creança, 

Faz toda supplica ao governo 

Mas supplíca e nada alcança.“ 

Barros, L., O povo na cruz, ca. 1907-08, S. 5f. 

 

Quelle III.2.c-33 

„Ganha o rico a eleição 

O pobre ganha a intriga 

Sacrificou-se por elle 

Elle nem siquer o liga 

O pobre finda disendo 

Isso é um páo com formiga“. 

Barros, L., Um pau com formigas, ca. 1912, S. 5. 

 

Quelle III.2.c-34 

„Eis ahi as condições 

A que estamos reduzidos; 
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Pezam tantos os impostos, 

Que vivemos opprimidos, 

Se não fizerem uma gréve 

Estamos todos perdidos.“ 

Batista, F. das Chagas, As victimas da crise, o.D. [zwischen 1902 und 1930], S. 8. 

 

d) Revision des Forschungsstandes: Bedeutungswandel der Trockenheit im Volksdiskurs 

Quelle III.2.d-01 

Daten zu den von Albuquerque zitierten Dichtern aus jüngerer Zeit: 

 

Alberto Fortes und Fortes Sobrinho (Pará): Gedichte aus den 1980er Jahren (Suchbegriff: „Alberto 

Fortes“, in: Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular/CNFCP, Cordelteca, 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=cordel&pasta=&pesq=Alberto%20Fortes, 

abgerufen am 14.11.2015). 

 

Apolônio Alves dos Santos (Paraíba): 1926-98 (Mota, Sílvia, „Apolônio Alves dos Santos”, in: 

Recanto das Letras, Textos, http://www.recantodasletras.com.br/biografias/3584018, abgerufen am 

14.11.2015); seine Gedichte sind bei Albuquerque auf 1978 und 1981 datiert (Albuquerque, Falas 

de astúcia e de angústia, 1988, S. 97f, 110, 115, 123, 137f bzw. Onlineausgabe A poesia do sol, 

2007, S. 8, 14, 18, 21, 28f). 

 

Cícero Vieira da Silva (Alagoa Nova/Paraíba): 1936 geboren; begann 1952 zu schreiben („Cícero 

Vieira da Silva”, in: Recanto das Letras, Textos. Grandes autores da Literatura de Cordel, 

http://www.recantodasletras.com.br/cordel/1482607, abgerufen am 14.11.2015). 

 

Expedito Sebastião da Silva (Ceará): 1928-97; erstes folheto 1948 (Academia Brasileira de 

Literatura de Cordel/ABLC, O cordel. Grandes cordelistas, 

http://www.ablc.com.br/historia/hist_cordelistas.htm, abgerufen am 14.11.2015); das zitierte 

Gedicht Os horrores e a seca do Nordeste (Albuquerque, Falas de astúcia e de angústia, 1988, S. 

99, 121, 128, 141 bzw. Onlineausgabe A poesia do sol, 2007, S. 9, 30) schreibt Albuquerque an 

anderer Stelle José Bernardo da Silva zu (Albuquerque, Falas de astúcia e de angústia, 1988, S. 

146, 152 bzw. Onlineausgabe A poesia do sol, 2007, S. 33, 36), in dessen Verlag Expedito 

Sebastião da Silva arbeitete (Fundação Casa de Rui Barbosa/FCRB, Perfis biográficos, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/janela_perfis.html, abgerufen am 14.11.2015). Zur 
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damaligen Zeit kam es nicht selten vor, dass Verleger als Autoren zeichneten (siehe hierzu auch 

Pinto, Maria Rosário de Fátima, Catalogação de folhetos de cordel, Rio de Janeiro: Funarte/ Centro 

Nacional de Folclore e Cultura Popular, 2002, S. 14). 

 

Franklin de Cerqueira Machado alias Franklin Maxado oder Maxado Nordestino (Bahia): 1943 

geboren (ABLC, Gravuras, http://www.ablc.com.br/gravuras.html, abgerufen am 14.11.2015). 

 

Manoel Camilo dos Santos [auch: Manuel] (Paraíba): 1905-87; begann 1940 als poeta popular 

(Sousa, Maurilio Antonio Dias de, „Manuel Camilo dos Santos. Biografia“, in: FCRB, Cordel, 

http://casaruibarbosa.gov.br/cordel/ManuelCamilo/manuelCamilo.html, abgerufen am 14.11.2015); 

eines seiner Gedichte ist bei Albuquerque mit dem Publikationsdatum 1953 versehen (Albuquerque, 

Falas de astúcia e de angústia, 1988, S. 143 bzw. Onlineausgabe A poesia do sol, 2007, S. 31). 

 

Manoel Cândido da Silva (Paraíba): 1922-2005 („Poeta Manoel Cândido da Silva – síntese 

biográfica“, in: Universidade Federal da Paraíba/UFPb, Memórias da poesia popular. Informação 

sobre vida e obra de poetas populares brasileiros, 

memoriasdapoesiapopular.wordpress.com/2014/12/04/poeta-manoel-candido-da-silva-sintese-

biografica, abgerufen am 14.11.2015). 

 

Patativa do Assaré (Ceará): 1909-2002 (FCRB, Perfis biográficos, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/janela_perfis.html, abgerufen am 14.11.2015). 

 

Raimundo Luiz do Nascimento alias Raimundo Santa Helena oder Santa Helena (Paraíba/Ceará): 

1926 geboren; erstes Gedicht 1945 verfasst (Mendes, Simone, „Raimundo Santa Helena. 

Biografia“, in: FCRB, Cordel, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/RaimundoSantaHelena/raimundoSantaHelena_biografia.ht

ml, abgerufen am 13.11.2015). 

 

Rodolfo Coelho Cavalcanti [auch: Cavalcante] (Alagoas): 1919-86 (Pinto, Maria do Rosário, 

„Rodolfo Coelho Cavalcanti. Biografia“, in: FCRB, Cordel, 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/RodolfoCoelho/rodolfoCoelho_biografia.html, abgerufen 

am 23.10.2015; siehe auch „Poeta Rodolfo Coelho Cavalcante – síntese biográfica“, in: UFPb, 

Memórias da poesia popular, memoriasdapoesiapopular.wordpress.com/2015/01/20/poeta-rodolfo-

coelho-cavalcante-sintese-biografica, abgerufen am 13.11.2015). 
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Sá de João Pessoa (Paraíba): Dichtzeit nach 1930 anzusetzen, zumal zuvor seine im Namen 

festgehaltene Wirkungsstätte João Pessoa noch Parahyba hieß (Bezerra, Josineide da Silva/ Araújo, 

Luciana Medeiros de, „Reestruturação e centralidade: breves notas sobre a cidade de João Pessoa“, 

in: Urbana. Dossiê: Cidade, Imagem, História e Interdisciplinaridade (Campinas: CIEC/ 

UNICAMP), Bd. 2, Nr. 2 (2007), S. 1-16 (3), www.ifch.unicamp.br/ciec/revista, abgerufen am 

14.4.2015). 

 

Severino Borges Silva (Pernambuco): 1919-91 („Poeta Severino Borges Silva – síntese biográfica“, 

in: UFPb, Memórias da poesia popular, 

memoriasdapoesiapopular.wordpress.com/2014/12/03/poeta-severino-borges-silva-sintese-

biografica, abgerufen am 14.11.2015). 

 

Die hier nicht explizit aufgeführten Gedichte der genannten Poeten sind zit. in: Albuquerque, Falas 

de astúcia e de angústia, 1988, S. 87f, 95f, 100f, 104f, 111-115, 118, 122f, 125f, 127, 129, 131-135, 

139, 143-145, 148f bzw. Onlineausgabe A poesia do sol, 2007, S. 7, 9, 11f, 15-20, 22-27, 29, 31-34. 

 

Quelle III.2.d-02 

Albuquerque schreibt O retirante dem Verleger José Bernardo da Silva zu (Albuquerque, Falas de 

astúcia e de angústia, 1988, S. 132f, 135-137, 141 bzw. Onlineausgabe A poesia do sol, 2007, S. 

25-28), während die cordel-Spezialisten der Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) Leandro 

Gomes de Barros als ursprünglichen Autor herausstellen: 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/Leandro_colecao.html, abgerufen am 20.4.2015; wie 

bereits in der vorherigen Quelle vermerkt, gaben sich die Verleger oft als Urheber der von ihnen 

publizierten Volksdichtung aus. 

 

As víctimas da crise, von Albuquerque unter Barros’ Autorenschaft geführt (Albuquerque, Falas de 

astúcia e de angústia, 1988, S. 94f bzw. Onlineausgabe A poesia do sol, 2007, S. 6), trägt im 

cordel-Archiv der FCRB den Namen von Francisco das Chagas Batista: 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/FranciscoChagas/franciscoChagas_acervo.html, abgerufen 

am 20.4.2015. 

 

Bei den anderen drei Werken handelt es sich um Gedichte von Leandro Gomes de Barros: O povo 

na cruz, Joaseiro do Norte, o.V., 1915, S. 1f, zit. in: Albuquerque, Falas de astúcia e de angústia, 
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1988, S. 118, 134, 144 bzw. Onlineausgabe A poesia do sol, 2007, S. 18f, 26, 32; O imposto e a 

fome, Joaseiro do Norte, o.V., o.D., S. 1, zit. in: Albuquerque, Falas de astúcia e de angústia, 1988, 

S. 125 (in Onlineausgabe nicht übernommen); O sertanejo no sul, Joaseiro do Norte, o.V., o.D., zit. 

in: Albuquerque, Falas de astúcia e de angústia, 1988, S. 132, 135, 139 bzw. Onlineausgabe A 

poesia do sol, 2007, S. 25, 27, 29 (dort auf S. 29 Expedito Sebastião da Silva zugeordnet; dieser 

übernahm nach dem Tod von José Bernardo da Silva dessen Druckerei). 

 

Außerdem erwähnt der Historiker „Effeitos da crise“ von Barros (Albuquerque, Falas de astúcia e 

de angústia, 1988, S. 87), welches im Archiv der FCRB nicht vorhanden ist. 

 

Quelle III.2.d-03 

„Entre peste, fome e guerra (...) trabalho (...) Alfandega, Estado, Intendencia/ Cada um tira um 

pedaço./ (...) E o governo bem vê/ Nossos martyrios crueis/ Só faz é nos botar selo/ Da cabeça até 

os pés,/ Diz de manhã morre um/ Ao meio-dia nasce [sic] dez.“ Barros, L., O povo na cruz, ca. 

1907-08, S. 1f. 

 

„São essas as garantias/ Que competem ao brazileiro/ Ter fome em cima do pão/ Ser pobre tendo 

dinheiro“. Ebd., S. 3. 

 

Quelle III.2.d-04 

„Emquanto existir governo/ Reina a fome e o imposto“. Barros, L., O imposto e a fome, 1909, S. 2. 

 

3. Die seca als literarisches Sujet 

a) Wirkung und Rezeptionsbedeutung literarischer Erzeugnisse 

Quelle III.3.a 

„Esta zona do Brasil [o Nordéste] ainda se não mostrara aos filhos do sul, no aspecto commovente 

da sua clamorosa desolação. Os nossos escriptores, os nossos conferencistas, não por mingoa de 

estro, mas certamente pela ignorancia testemunhal dos horrores da sêcca, ainda não haviam traçado 

esse quadro tetrico“. „Hymno do Nordéste“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 

24.8.1921, S. 1. 
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b) Os sertões von Euclydes da Cunha 

Quelle III.3.b-01 

„Convindo em que o meio não forma as raças, no nosso caso especial variou demais nos diversos 

pontos do território as dosagens de três elementos essenciais. Preparou o advento de sub-raças 

diferentes, pela própria diversidade das condições de adaptação. (...) Não ha um tipo antropológico 

brasileiro.“ Cunha, Euclides da, Os sertões. Campanha de Canudos, Edição comemorativa do 70° 

aniversário de morte do autor. Texto estabelecido com base num exemplar da 3a edição, corrigido e 

anotado por Euclides da Cunha, Rio de Janeiro: Francisco Alves/ Instituto Nacional do Livro/ 

Ministério da Educação e Cultura, 197929 (19021), S. 63. 

 

Quelle III.3.b-02 

„o sertanejo é, na feliz expressão de Euclydes da Cunha – antes de tudo um forte“. Lamartine (Rio 

Grande do Norte), Anais da Câmara, 7.12.1912, S. 501. 

 

„Lêde essa obra monumental – Os sertões – de Euclydes da Cunha. Em cada pagina sereis tomado 

de admiração pelas qualidades de estoicismo do luctador contra a natureza. ‚O sertanejo, é, antes de 

tudo, um forte. Não tem o rachitismo exhaustivo dos mestiços neurasthenicos do littoral’.“ „O 

nordeste e a defeza nacional“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 5.12.1919, S. 

1 (siehe weitere Auszüge in Quelle III.3.b-09). 

 

Quelle III.3.b-03 

„A visão euclidiana do Brasil é algo a restaurar, e implica uma altura do espírito que se devem 

esforçar por atingir os novos sociólogos. Ela tornou dramaticamente perceptível a alienação da 

cultura brasileira.“ Ramos, Alberto Guerreiro, zit. in: Lima, Nísia Trindade, Um sertão chamado 

Brasil: intelectuais e representações geográficas da identidade nacional (zugl. Dissertation, Rio de 

Janeiro: IUPERJ, 1997), Rio de Janeiro: Revan/ IUPERJ/ UCAM, 1999, S. 17. 

 

Quelle III.3.b-04 

„Insulado deste modo no país que o não conhece, em luta aberta com o meio, que lhe parece haver 

estampado na organização e no temperamento a sua rudeza extraordinária, nômade ou mal fixo à 

terra, o sertanejo não tem, por bem dizer, ainda capacidade orgânica para se afeiçoar à situação mais 

alta.“ 

 

Quelle III.3.b-05 
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„O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos 

do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a 

plástica impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, 

desengonçado, torto. Hércules-Quasimodo (...). É o homem permanentemente fatigado (...). 

Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude (...) o homem transfigura-se . (...) e da figura vulgar 

do tabaréu canhestro, reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e 

potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias.“ Cunha, Os 

sertões, 197929 (19021), S. 81. 

 

„homem forte, do Hercules-Quasimodo, tão bem definido pelo genial Euclydes da Cunha.“ 

Barbosa, P.e Florentino, „Effeitos da sêcca“, in: A União vom 11.6.1915, S. 1. 

 

Quelle III.3.b-06 

„e o Sertão de todo se impropriou à vida“. Cunha, Os sertões, 197929 (19021), S. 32. 

 

Quelle III.3.b-07 

„Acaba-se o flagelo. Ei-lo de volta. Vence-o saudade do Sertão. Remigra. Retorna feliz, revigorado, 

cantando, esquecido de infortúnios“. Cunha, Os sertões, 197929 (19021), S. 95. 

 

Quelle III.3.b-08 

„vibrante escriptor Euclydes da Cunha sobre o emigrante cearense, escravizado no Amazonas“. 

Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1024. 

 

„Addicionae a isto o desastroso contracto uni-lateral, que lhe impõe o patrão. Os ‘regulamentos’ dos 

seringaes são a este proposito dolorosamente expressivos. Lendo-os, vê-se o renascer de um 

feudalismo acalcanhado e bronco. O patrão inflexivel decreta, em um emperramento grammatical 

estupendo, cousas assombrosas. (...) Queda, então, na morbida impassibilidade de um fellah 

desprotegido, dobrando toda a cerviz á servidão completa. O ‘regulamento’ é impiedoso: ‘Qualquer 

‘freguez’ ou ‘aviado’ não poderá retirar-se sem que liquide todas as suas tansacções commerciaes...’ 

Fugir? Nem cuida em tal. Aterra-o o desmarcado da distancia a percorrer. Buscar outro barracão? 

Ha entre os patrões accôrdo de não acceitarem uns os empregados dos outros, antes de saldadas as 

dividas (...).“ Cunha, Euclydes da, vorgetragen von Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, 

S. 1025f. 
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Quelle III.3.b-09 

„Está ahi o Acre para attestar o heroismo dos homens da Terra do Sol. Vive em nossa historia o 

episodio do Amapá. Lêde a chronica do desbravamento de Amazonas mysterioso! (...) Em nossa 

historia, sempre que se houve de defender a Nação ameaçada, principalmente nessa fronteira do 

Sul, traçada a sangue pelos nossos avós (...). O que elles [os homens na região da sêcca] valem 

como soldados, digam os nossos officiaes. São sobrios, soffredores, intelligentes, bravos e 

resistentes. (...) Lêde essa obra monumental – Os sertões – de Euclydes da Cunha. (...) ‚Canudos 

não se rendeu. Exemplo unico em toda a historia, resistiu ao esgotamento completo. Expugnado 

palmo a palmo, na precisão integral do termo, cahiu no dia 5, ao entardecer, quando cahiram os seus 

ultimos defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dous homens feitos e uma 

creança, na frente dos quaes rugiam raivosamente cinco mil soldados’.“ „O nordeste e a defeza 

nacional“, in: A União vom 5.12.1919, S. 1. 

 

Quelle III.3.b-10 

„a penna magistral e imparcialissima de Euclydes da Cunha, que, no seu bello livro ‚Contrastes e 

Confrontos’, em artigos subordinados ao titulo ‚Plano de uma Cruzada’, de flagrante actualidade, 

fazia a apologia daquellas paragens e daquella gente, e mostrava, ao mesmo tempo, o erro em que 

incorriam todos os governos, deixando em plano secundario um dos mais instantes problemas da 

publica administração. (Apoiados.) (...) Assim fallava o grande escriptor dos ‚Sertões’: com 

consciencia e meticuloso conhecimento do nordeste, onde fez sobre o seu clima, o solo, a flora, as 

condições hydrographicas, estudos completos e ainda não excedidos.“ Albuquerque, Octacilio de 

(Paraíba), Anais da Câmara, 18.12.1920, S. 910. 

 

Weiteres Zitat aus dem Opus Cunhas: 

„‘Impõe-se-nos a resistencia, permanente, constante, inabalavel e tenaz – uma especie de ‚guerra 

dos cem annos’ contra o clima – sem mesmo a trégua dos largos periodos benignos, porque será 

exactamente durante elles que nos apercebemos de elementos mais positivos para a reacção. ... 

Sendo assim, qualquer que seja o desfallecimento economico do paiz, justifica-se a formação de 

Commissões permanentes de profissionaes, mas de um estrutura inteiriça.’ Esta, Sr. Presidente, a 

linguagem do scientista, a linguagem do estudioso, a linguagem do sabio; mas acima de tudo, a 

linguagem do brasileiro de destino e apaixonado pelas cousas de sua terra. Ouçamos as ultimas 

palavras de um memoravel trabalho: ‚Para o nosso caso trata-se de uma velha divida a saldar. 

Aquelles titanicos caboclos, que a desvastara expulsa dos lares modestissimos, teem levado a todos 

os recantos desta terra o heroismo de uma actividade incomparavel: povoaram a Amazonia; e do 
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Paraguay ao Acre estadearam triumphalmente a sua robustez e a sua esplendida coragem de rija 

sub-raça já constituida. Assim, sob um duplo aspecto, nós devemos, em parte, á sua miseria um 

pouco da nossa opulencia relativa, e ás suas desgraças a melhor parte da nossa gloria. E esta divida 

tem mais de quatrocentos annos.’“ Ebd., S. 912 (vgl. Quellenanhang III.5.d-17). 

 

4. Die Wissenschaft und die Trockenperioden – das Interesse der Ingenieure 

Quelle III.4-01 

„se tivermos chuvas no Ceará, fugirá a penuria e a sua riqueza assumirá as grandes proporções“. 

Araripe (Ceará), Anais da Câmara, 27.6.1877, S. 281. 

 

„Sim; temos a presente calamidade dos sertões do norte: (...) cumpre empregar meios para 

modificar essas condições (...) canal, que abra communicação do rio S. Francisco com o rio Salgado 

e rio Jaguarybe, no Ceará“. Ebd. 

 

Quelle III.4-02 

„É sabido, que onde ha aguas, ha chuvas: façamos agua no Ceará, e alli teremos chuvas“. Araripe 

(Ceará), Anais da Câmara, 27.6.1877, S. 281. 

 

Quelle III.4-03 

„Suppõe-se em geral que a solução do problema do Norte resume-se no combate aos effeitos das 

seccas do Ceará (...) Nada, entretanto, é mais illusorio. Esses melhoramentos (...) são apenas uma 

parte minima da vasta série de medidas que é necessario pôr em pratica“. Silva, R. Pereira da, O 

problema do Norte. Parecer apresentado ao conselho diretor [do Club de Engenharia] na sessão 

de 1 de junho de 1907, 1909, S. 17 (Hervorhebungen im Original). 

 

„defeituosa organização geral do trabalho“. Ebd., S. 30. 

 

„como esperar de gente sem recursos materiaes de especie alguma e sem a menor instrucção 

profissional, a applicação proveitosa de processos de lavoura, que suppõem o conhecimento e a 

pratica de cousas de que nunca teve a mais simples noção?“. Ebd., S. 32. 

 

„as medidas apropriadas a combater os effeitos das seccas (...) são as seguintes: 

I. Estabelecimento de uma rêde geral de vias de transporte (...). 

II. Desenvolvimento das industrias já existentes e criação de outras apropriadas ao meio. 
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III. Assistencia aos retirantes que desejarem se encaminhar para o valle do Amazonas ou para 

qualquer outro ponto do territorio nacional, pelo menos igual á que é dispensada aos immigrantes 

estrangeiros. 

IV. Concessão de premios animadores (...) aos Estados e ás Municipalidades que construirem 

açudes ou poços artesianos de uso publico e aos particulares que installarem nas suas fazendas 

pequenos açudes (...). 

V. Fundação de uma empresa commercial e bancaria (...) cujos fins sejam comprar e encaminhar 

para os mercados onde possam ser consumidos todos os productos (...) extrahidos no interior, 

encarregar-se de installar nas fazendas (...) melhoramentos materiaes necessarios ao 

desenvolvimento da produção e adiantar a juro modico os capitaes de custeio de que necessitarem 

os fazendeiros, industriaes e lavradores que possam offerecer garantias. 

VI. (...) estudo da flora (...) sob o ponto de vista da utilização industrial (...). (...) informações sobre 

os modernos processos de melhorar a terra e de bem organizar o trabalho, (...) curso de agrimensura 

rudimentar (...).“ Ebd., S. 32-34. 

 

Quelle III.4-04 

„prolongamento de linhas ferreas (...) estradas de rodagem, (...) poços artezianos (...) arborização 

artificial (...). Esses é que serão os meios scientificos e já experimentados, de que devemos lançar 

mão (...). O remedio de que hemos mistér só póde vir do govêrno central“. „A sêcca“, in: A União. 

Diario official do Estado (Parahyba) vom 9.5.1919, S. 1. 

 

5. Der oligarchische Dürrediskurs  

a) Grundzüge, Herausbildung und Adaption 

Verhältnis von oligarchischem und dominantem Diskurs 

Ohne Quellen 

 

Regionalistische Motivation, diskursive Motive und Schnittstellen 

Quelle III.5.a-01 

„a grande questão de hoje não versa sobre a sua utilidade [desses reservatorios]; e sim sobre si será 

util construil-os grandes ou pequenos. (...) Á primeira vista, a quem não estuda com a devida 

attenção e se deslumbra pelas fantasias e promessas de portentosos resultados, parece que o grande 
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açude é o summo idéal das construções a fazer nas provincias do norte. (...) As desvantagens [dos 

grandes açudes] são de duas cathegorias: umas de caracter scientifico, e outras economico. (...) 

opinião de homens profissionaes nesta materia, cujo saber e patriotismo são bastante conhecidos. 

(...) [o] dever de imparcialidade (...) deve presidir ás nossas discussões. (...) A construcção destes 

grandes reservatorios requer somma avultada de capitaes que actualmente o thesouro não está em 

estado de fornecer. (...) Nestas circumstancias, sendo certo que os açudes em geral servem para esta 

região, e não se podendo construir os grandes, a consequencia é que se deve fazer alguma cousa; e 

esta alguma cousa não pode ser senão a construcção dos pequenos açudes.“ Pompeu, Thomaz 

(Ceará), Anais da Câmara, 7.6.1882, S. 341-343. 

 

„os grandes reservatorios acarretam tal somma de despeza aos cofres publicos, que são, pelo menos 

actualmente, impossiveis de realizar-se.“ Ebd., S. 350. 

 

Quelle III.5.a-02 

„Ninguem attribuirá ao Estado a obrigação de construir para cada um o seu açude, quando a ação do 

governo, nesta materia deve limitar-se aos meios indirectos, taes como: o ensino, premios, e certas 

regalias franqueadas em leis especiaes, que dispertem o estimulo individual, subvenções e auxilios 

technicos em certos e determinados casos.“ Pompeu, Thomaz (Ceará), Anais da Câmara, 7.6.1882, 

S. 343. 

 

„[o] valle do Cariry na ultima sêcca (...) não foi colhido na zona topographica deste flagello (...). No 

entanto foi um dos que mais soffreramo [sic] porque a emigração affluida para elle foi tão numerosa 

que triplicou a existente; (...) seus campos eram devastados pela rapinagem, senão voracidade dos 

famintos, que nada respeitavam. (Apoiados.)“ Ebd., S. 349. 

 

Seine Ausführungen machte Pompeu am Beispiel des geplanten Reservoirs von Lavras fest: 

„Em vista de tal precedente é licito interrogar-se: si no caso de ser levado a effeito o reservatorio de 

Lavras, haveria meio de constranger as povoações ribeirinhas do valle do Jaguaribe, a admittir uma 

população adventicia maior do que a que o valle poderia comportar, nos annos de sêcca? (...) Mas, 

Sr. presidente, si eu tivesse de dar opinião nesta materia, aconselharia ao governo que, em vez do 

dispendio a fazer com esses reservatorios, prolongasse as nossas estradas de ferro (apoiados), e 

creasse em toda a provincia pequenos focos de irrigação, que pudessem aproveitar a todas as suas 

zonas, a todos os seus habitantes.“ Ebd., S. 349f. 
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Scientifizierung und Ökonomisierung des oligarchischen Diskurses 

Quelle III.5.a-03 

„estas calamidades voltam em periodos determinados, periodos verificados serem seculares. A 

ultima, data de 1877; a que se lhe deve seguir não está longe, e desde já ensombra a prosperidade da 

provincia, pois que a correspondente no seculo passado foi a mais cruel e cuja memoria ficou mais 

dolorosamente gravada nas tradições populares. Não é pois para admirar que estejamos na provincia 

na angustiosa expectativa de uma calamidade, que se deve reproduzir de 1890 a 1893.“ Pompeu, 

Thomaz (Ceará), Anais da Câmara, 16.6.1882, S. 533. 

 

Quelle III.5.a-04 

„Os annos de 1625, 1677 e 1691 são para o Ceará épocas calamitosas que se reproduziram no 

seculo seguinte, isto é, 1725, 1777 e 1791. (...) Em 1825, reproduziu-se o primeiro flagello deste 

seculo...“. Werneck, Lacerda (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 9.7.1885, S. 301. 

 

„O governo atonito por estas desgraças (...), prevendo que vozes sinistras e agoureiras já nos 

annunciam nova secca para 1891, levado pelos melhores desejos começou a promover os meios de 

alliviar a provincia de maiores difficuldades, e neste sentido concebeu um plano de viação ferrea...“. 

Ebd., S. 302. 

 

„obedecendo a periodicidade de uma lei cosmica, bem póde ser que a actual corresponde á grande 

secca de 1796 como a de 1877 a 1880 correspondeu á de 1776 a 1778.“ Monte, Helvecio (Ceará), 

Anais da Câmara, 4.10.1898, S. 68. 

 

„A de 1790 a 1795, segundo as predicções dos que estudam a marcha cyclica das seccas no Ceará, é 

a que póde corresponder á actual.“ Ebd., S. 72. 

 

„O Sr. Francisco Sá – Vem justificar um projecto de lei, autorizando o Governo a conceder auxilios 

ás victimas da secca do Ceará. (...) Lê um trabalho do fallecido Senador Pompeu, em que se parece 

ver que as seccas se teem reproduzido de seculo a seculo, em épocas perfeitamente periodicas. Si 

assim é, a secca que se annuncia agora temerosa, corresponde a uma das mais terriveis do seculo 

passado, a que assolou o norte de 1791 a 1794.“ Sá, Francisco (Ceará), Anais da Câmara, 

12.9.1900, S. 210f. 

 

Quelle III.5.a-05 
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„Ha curiosas coincidencias das seccas do Ceará de 1744-46, 1790-93, 1804, 1824-25, 1827, 1888-

89, 1891, 1898 e 1900 com as seccas da India de 1745-52, 1790-92, 1804-07, 1824-25, 1827-28, 

1889, 1891, 1898 e 1900 (...). Os annos de 1877 a 1879 foram de secca generalizada em todo 

globo“. Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1002. 

 

Quelle III.5.a-06 

„A questão das seccas (...) é de tal magnitude, que, (...) não pode, passar desapercebida a (...) 

qualquer que seja a fracção politica (...). É questão que chamarei neutral, e sobre a qual importa não 

(...) poderá surgir o fermento partidario, que tende a amesquinhar tudo entre nós. (...) 

comprehendem todos o valor da convergencia das opiniões, a harmonia das vistas e estudos 

tendentes a descobrir as causas determinantes do mal e os meios de remedial-os (...) acima de 

ephemeras conveniencias partidarias ou individuaes (...) verificado pela sciencia“. Pompeu, Thomaz 

(Ceará), Anais da Câmara, 7.6.1882, S. 340. 

 

Quelle III.5.a-07 

„Sim; temos a presente calamidade dos sertões do norte: acudimos ás victimas da fome; mas 

devemos lembrar-nos que a causa das desgraças actuaes está nas condições da região, onde ellas 

realizão-se, e que, portanto, cumpre empregar meios para modificar essas condições.“ Araripe 

(Ceará), Anais da Câmara, 27.6.1877, S. 281. 

 

„trata-se, senhores, de uma questão [o combate às seccas] que diz respeito a mais importante e vital 

das grandes causas que cooperam para a riqueza do paiz, a da sua producção, a da prosperidade do 

imperio.“ Pompeu, Thomaz (Ceará), Anais da Câmara, 7.6.1882, S. 340. 

 

Quelle III.5.a-08 

„projectos (...) destacam (...): multiplicação das vias de communicação; (...) construcção de açudes 

(...) verificado pela sciencia (...). Está tambem reconhecido, (...) que a quantidade d’agua repressada 

pelos accidentes do terreno determina quantidades equivalentes de chuvas em uma região (...). A 

ignorancia desta lei meteorologica contribue, não ha duvidal-o, para empeiorar as condições 

rudimentares da lavoura do norte (...). Em prova da affirmação scientifica, a que me refiro, (...) 

creio, com a sciencia (...). Este facto basta para provar a utilidade desses reservatorios (...). Está 

verificado por factos que as regiõs [sic] cortadas por canaes de irrigação têm melhorado 

consideralmente em fertilidade e riqueza (...). Não referirei á camara senão um facto, que reputo dos 
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mais importantes, apoiando-me tambem em opiniões das mais autorizadas.“ Pompeu, Thomaz 

(Ceará), Anais da Câmara, 7.6.1882, S. 340f. 

 

„conseguindo-se que a canalisação se faça, os açudes se levantem, e a estrada de ferro conclua-se e 

possa desenvolver-se, o Ceará terá conseguido, se não absolutamente livrar-se dos rigorosos effeitos 

da secca, ao menos preservar-se em grande parte dos males que soffre“. Araripe (Ceará), Anais da 

Câmara, 27.6.1877, S. 281. 

 

„a situação de esmagadora depressão (...) causas (...) climatericas (...). As causas de segunda ordem 

(...) – a questão agricola é o problema dos problemas (...) eu pediria, desde já, o estabelecimento de 

uma agencia do Banco do Brazil, em Maceió, com o que muito lucraria o Estado.“ Paulino, José 

(Alagoas, aus alter Großgrundbesitzerfamilie), Anais da Câmara, 25.10.1915, S. 237-239. 

 

b) Die Diskurskompetenz der Dürreredner 

Quelle III.5.b-01 

„Sr. presidente, os meus illustres collegas ou a maior parte delles que vivem longe das provincias do 

Ceará, Rio-Grande do Norte e Parahyba, por mais que se tenha dito e escripto com relação aos 

soffrimentos da população daquella parte do Brazil, não fazem talvez senão uma idéa muito 

incompleta da crise por que ellas estão passando. (...) Os Srs. deputados, digo eu, pela maior parte 

não sabem o que alli se passa pela população, nem fazem uma idéa de [sic] intensidade do 

soffrimento.“ Brandão (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 21.5.1879, S. 319. 

 

„o que V. Ex. não sabe nem póde saber, o que a camara ignora é até que ponto tem chegado o 

soffrimento, as dôres com que têm sido assoladas essas infelizes provincias. Sómente eu e alguns 

dos meus illustres collegas, e esses muito poucos, que somos filhos e domiciliarios nessas 

provincias, é que podemos avaliar com certeza, conhecer por experiencia e de sciencia propria, e 

calcular com verdadeira exactidão a grandeza da dor, a crueldade dos soffrimentos dessas regiões 

da morte ha mais de dous annos condemnadas aos horrores da fome, e da peste (Apoiados).“ 

Vasconcellos (Paraíba), Anais da Câmara, 21.1.1879, S. 59. 

 

„É necessario ter estado no theatro dos acontecimentos, ter estado no Ceará, para se poder bem 

avaliar do que seja o flagello denominado sêcca naquellas regiões. De longe póde imaginar-se, mas 

não se póde fazer juizo cabal e completo, e d’ahi apreciações inexactas, muitas accusações 

infundadas e injustas.“ Rodrigues (Ceará), Anais da Câmara, 11.2.1879, S. 463. 
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„Sr. Presidente, os homens do sul não avaliam, desconhecem até, e não podem avaliar mesmo, os 

multiplos horrores do tremendo flagello da secca. Só quem teve a infelicidade de testemunhar as 

scenas commoventes e emocinantes [sic] do exodo das populações famintas, desfiguradas, 

maltrapilhas em demanda do littoral, ou de outras zonas onde presumem haver recursos, pode bem 

avaliar a enormidade dos horrores e das miserias que produz semelhante calamidade.“ Peregrino, 

José (Paraíba), Anais da Câmara, 27.9.1898, S. 515. 

 

Quelle III.5.b-02 

„aquelles, que, tendo presenciado os horrores da secca de 1877 a 80, conhecem o que seja ali essa 

calamidade“. Monte, Helvecio (Ceará), Anais da Câmara, 4.10.1898, S. 67. 

 

„Parece que no Rio de Janeiro não se acredita no horror do nosso flagello nem se pensa que o Ceará 

tem uma população de um milhão e duzentos mil habitantes, geralmente atordoados pela miseria. 

Clamo contra a indifferença com que estamos sendo tratados, oriunda, talvez, da ignorancia do 

nosso caso e do desconhecimento do nosso meio.“ Barroso, Benjamin Liberato (Gouverneur von 

Ceará), Telegramm an Gustavo Barroso vom 17.10.1915, vorgetragen von: Barroso, Gustavo 

(Ceará), Anais da Câmara, 26.10.1915, S. 312-314 (314). 

 

„O nordeste brazileiro, onde vivem mais de quatro milhões de patricios“. Lamartine (Rio Grande do 

Norte), Anais da Câmara, 23.11.1915, S. 383. 

 

Quelle III.5.b-03 

„No Norte, no proprio theatro de tão tristes e commovedores acontecimentos, os que levam, 

despreoccupadamente [sic], a vida pelas cidades do littoral, entre os romances e os cinemas, pouco 

conhecem das devastações do phenomeno, não sabem calcular o valor da desventura que ora nos 

opprime.“ Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), Anais da Câmara, 29.10.1915, S. 527. 

 

„Se os filhos do Sul, quasi todos, não fazem sequer a mais ligeira idéa do que seja o cortejo de 

males que acompanham as sêccas, não menos verdade é que, no norte, os que levam a vida pelas 

capitaes e cidades do littoral conservam do pavoroso flagello uma impressão que se não approxima 

absolutamente da realidade.“ Albuquerque, Octacilio de, zit. in: „A sêcca. Uma entrevista 

concedida ao O Imparcial pelo sr. dr. Octacilio de Albuquerque“, in: A União. Diario official do 

Estado (Parahyba) vom 9.7.1915, S. 1. 

90

KOSTENLOSER DOWNLOAD ZU: TIM NEUFERT, DIE MACHT DER DÜRRE. WASSER UND POLITIK IN BRASILIEN 
IN DER ZEIT VON EPITÁCIO PESSOA (1877–1930) ISBN 978-3-412-50144-0  

© 2015 BÖHLAU VERLAG GMBH & CIE. KÖLN WEIMAR WIEN



 

„O horror da propria sêcca, que de novo infelicita aquella região, não é nem bem conhecido nem 

bem avaliado fóra do circulo em que ella exerce a sua acção tragica, lutuosa, macabra.“ 

Albuquerque, Octacilio de, zit. in: „Um livro opportuno. Em prol do Nordeste. Discursos 

pronunciados em 1918, na Camara, pelo dr. Octacilio de Albuquerque e editados, em volume, pela 

casa Bernardes Fréres – Rio“, in: A União. Diario official do Estado (Parahyba) vom 25.5.1915, S. 

1. 

 

Quelle III.5.b-04 

„É incrivel que se pretenda, em materia de tanta urgencia, submetter as ordens de auxilio e de 

soccorro ás mesmas solemnidades de outros papeis sobre assumpto que não exige a mesma presteza 

na solução e cuja demora não accarreta maiores prejuizos e sacrificios de vidas. (Apoiados). Pois é 

isto o que acontece entre nós, é o que vemos todos os dias e o que provoca a mais justa e cabivel 

indignação da parte dos que conhecem de perto os horrores de uma secca, como a que actualmente 

assola, de modo tetrico e assombroso uma porção desventurada de nossa Patria. (Apoiados.)“ 

Pedrosa, Pedro (Paraíba), Senatsrede, Diario do Congresso, 30.5.1919, S. 388. 

 

Quelle III.5.b-05 

„Só os que alli vivem como eu testemunhando (...) podem avaliar a injustiça clamorosa que têm 

commettido os govêrnos, mostrando-se tardos ou indifferentes ás supplicas daquellas boccas, que só 

pedem, torturadas pela fome“. Fernandes, Carlos D. (Chefredakteur der União), „O Nordeste do 

Brasil“, in: A União. Diario official do Estado (Parahyba) vom 19.10.1919, S. 1, ursprünglich 

erschienen in: Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), o.D. 

 

Quelle III.5.b-06 

„Olhe, se alguem quizer escrever e emittir opinião a respeito [do nordéste], deve pedir passagem ao 

govêrno e lá passar alguns mezes. Então, sim, conhecerá as suas necessidades e apprenderá do que 

necessita essa terra esquecida de nosso paiz.“ Rio, José Pires do (Ministro da Viação e Obras 

Públicas), zit. in: „As sêccas do nordéste. Uma palestra com o dr. Pires do Rio. S. exc. não conhece 

os projectos da camara“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 14.11.1919, S. 1, 

ursprünglich erschienen in: O Imparcial (Rio de Janeiro), o.D. 

 

Quelle III.5.b-07 
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„Si tratasse, ao menos, de uma obra de resultados mathematicamente positivos, ainda seria 

admissivel que os referidos duzentos mil contos fossem empregados no nordéste. Mas o que parece 

certo é que, depois de todos os trabalhos nos quaes o Governo vae despender esse dinheiro, o 

problema não ficará resolvido, pela razão muito simples de que (...) não é muito provavel a 

fertilização de desertos“. Zeitungskommentar (ohne weitere Angaben), vorgetragen von: 

Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), Anais da Câmara, 18.12.1920, S. 910f. 

 

Quelle III.5.b-08 

„O jornalista só conhece o Brasil da Avenida Rio Branco; não conhece de visu o nosso interland 

[sic].“ Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 18.12.1920, S. 911. 

 

„Minha allusão de ha pouco ao editorial do Correio da Manhã, aquelle grande orgão matutino ao 

qual fiz referencia no começo do meu discurso, não significa tenha havido má vontade ao nordeste. 

Rendo justiça á sinceridade do jornalista que escreveu o artigo; mas estou certo tambem de que elle 

só teve publicidade porque no sul do paiz ainda não se conhece bem o problema.“ Maranhão (Rio 

Grande do Norte), Anais da Câmara, 20.5.1919, S. 385 (Hervorhebung aus dem Original). 

 

Quelle III.5.b-09 

„Contra a solução desse problema só se rebelaram os que nunca viram as seccas na sua obra de 

devastações e de exterminio.“ Pessoa, Epitácio, zit. in: “Dr. Epitacio Pessôa. Sua visita a São Paulo 

* O discurso de s. exc. respostando o orador official [Veiga Miranda]“, in: A União. Diario Official 

do Estado (Parahyba) vom 23.8.1921, S. 1. 

 

c) Soziale Einheit im Kampf gegen das Klima – die Opferrolle der Oligarchie 

Quelle III.5.c-01 

„ante a imensa e perniciosa calamidade [publica] (...) um de seus mais elementares deveres [esse 

sagrado dever dos poderes federaes], qual seja o de prestar-lhes os socorros que lhe são imperativa e 

terminantemente garantidos pela Constituição da Republica [no art. 5o da Constituição Federal], 

quaesquer que sejam porventura as circumstancias financeiras da União (...) dever dos governantes 

(...) soccorrer as populações que se acham flagelladas por uma calamidade qualquer“. Peregrino 

(Paraíba), Anais da Câmara, 27.9.1898, S. 514, 516. 

 

Quelle III.5.c-02 
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1877: „Grandes e pequenos, homens e mulheres, válidos e doentes, rico ou pobre, tudo emigra para 

não perecer á fome e á sede.“ Araripe (Ceará), Anais da Câmara, 27.6.1877, S. 281. 

 

1898: „essa calamidade, na qual os cearenses abastados, pobres, e indigentes soffreram, sem 

excepção“. Monte, Helvecio (Ceará), Anais da Câmara, 4.10.1898, S. 67. 

 

1915: „Abrangendo, já, todas as classes sociaes“. Paulino, José (Alagoas), Anais da Câmara, 

25.10.1915, S. 237. 

 

1917: „A população agricola, reduzida á miseria, não pagou suas dividas aos negociantes do 

interior; estes, por sua vez, devedores do commercio de Fortaleza, não puderam solver seus 

compromissos, em vista dos prejuizos soffridos com a insolvencia dos agricultores e fazendeiros 

(...). Os capitalistas, proprietarios, emfim todas as classes são, de um modo ou de outro, attingidas 

pela secca.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1044. 

 

1920: „é de se ver a ruina em que o estio inclemente transforma rapidamente as grandes e pequenas 

granjas“. Gesetzesvorhaben 490 A [zum Norden von Minas Gerais], Anais da Câmara, 1.12.1920, 

S. 32. 

 

1984: „[No] Nordeste do Polígono das Secas (...) [impera] a pobreza humilhante e absoluta (...), 

pela fragilidade extrema da sua economia. Todos – grandes, medios e pequenos proprietários, 

sofrem igualmente as catastróficas conseqüências das secas e seus efeitos imediatos e futuros. O 

cáos econômico não tem preferências. Todos caem vítimas do cataclisma.“ Carli, Gileno Dé, 

Séculos de secas, Recife: Editora Pernambuco, 1984, S. 356f. 

 

Quelle III.5.c-03 

„necessidade, que ha, de acudir á fóme de nossos irmãos.“ Sá, Francisco (Ceará), Anais da Câmara, 

18.9.1900, S. 344. 

 

„a sêcca – esse infortunio secular que infelicita o nordeste com eversões selvaticas, martyrizando, 

extenuando e anniquilando os nossos irmãos sertanejos.“ Lustosa, Nelson, “As crises climatericas 

do Nordeste e a sua solução“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 23.11.1919, 

S. 1. 
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„minorar sequer, a fome dos nossos irmãos“. Lima, João Gomes de (Natuba, Paraíba), 

„Calamidade“, Leserbrief vom 6.6.1904, abgedr. in: O Combate (Paraíba), Bd. III, Nr. 71-3 

(26.6.1904), S. 3. 

 

„nosso flagello“. Barroso, Gustavo (Ceará), Anais da Câmara, 26.10.1915, S. 314 (Hervorhebungen 

nachträglich vorgenommen). 

 

Quelle III.5.c-04 

„Pelas ruas da cidade vagam esqueleticas figuras esmolando (...), parecendo antes mortos fugidos 

de suas tumbas (...): aqui é um velho honrado, antigo fazendeiro abastado, (...) que, rodeado de sua 

familia, se prepara para morrer (...), deixando (...) entregues á sorte cruel, as suas filhas moças.“ 

Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1010. 

 

Quelle III.5.c-05 

„O Governo Federal (...) veiu ao encontro dos desamparados, dos desprotegidos, em consequencia 

do terrivel phenomeno climaterico que uma vez por outra tudo anniquila e devasta nos nossos lares. 

(...) Fui informado de que, além do pessoal technico, destinado ás obras que vão ser executadas com 

o fim especial de dar trabalho aos que estão soffrendo o martyrio da fome, os quaes – fique isto aqui 

esclarecido – não se encontram unicamente, como muitos pensam, entre os operarios, entre os 

trabalhadores ruraes, fui informado, Sr. Presidente, de que além desse pessoal technico, incumbido 

a dirigir, organizar e chefiar essas obras, daqui teem seguido ou vão seguir empregados 

administrativos“. Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), Anais da Câmara, 2.10.1915, S. 54.  

 

„a extrema necessidade de que presentemente somos infelizes presas.“ Sá, P.e Cyrillo, „A sêcca na 

Parahyba“, in: A União vom 29.9.1915, S. 1 (Hervorhebungen nachträglich vorgenommen). 

 

Quelle III.5.c-06 

„esmolas não pleiteamos, mas se solicitam, com insistencia, instantemente, obras publicas na região 

nordeste capazes, desde logo, não sómente de amparar as populações flagelladas sinão tambem de 

crear a possibilidade de fortuna collectiva e utilidades permanentes.“ Maranhão (Rio Grande do 

Norte), Anais da Câmara, 20.5.1919, S. 382. 
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„Os açudes são preciosas fontes de riqueza. As barragens submersiveis são, como affirmei, mais 

que estes, creadoras da fortuna particular e, portanto, da fortuna publica, pela receita official do 

paiz.“ Ebd., S. 387. 

 

Quelle III.5.c-07 

„é um pomar encantado, um encantado viveiro, onde a vida animal e vegetal tem a pujança 

exhuberante dos trópicos“; „[a] mãe fecunda e amorosa (...) distribue os thesouros de seu seio 

igualmente por todos os seus filhos“; „a vida sertaneja cearense é de um communismo perfeito“; „a 

fome que bate às portas dos pobres (...) é a miséria que despoja os cabedais dos ricos“. Netto, Mario 

(Journalist), in: A Cidade (Sobral/ Ceará) vom 15.8.1900, auszugsweise abgedr. in: Neves, José do 

Patrocínio e a seca de 1878, 2007, S. 88f. 

 

Quelle III.5.c-08 

„Estamos numa época de tremendas calamidades, pois que aos horrores da conflagração européa se 

vieram casar as inclemencias da sêcca e as terriveis difficuldades da crise economica e financeira 

em que o paiz se debate (...). Nem é possivel prever, pela escassez das arrecadações tributarias, por 

quantos mezes será retardado o pagamento normal ao funccionalismo. (...) Para que o sr. Presidente 

do Estado [João Pereira de Castro Pinto] possa continuar na tolerancia do stato quo é mister que o 

não importunem com a solicitação de favores implicantes de accressimo de despesas, taes como 

pedidos de emprego e melhoria de vencimentos. Urge que cada qual se colloque na sua esphera de 

acção e de attribuições publicas, cooperando com a sua parte de sacrificios para a inadiavel salvação 

dos interesses communs. (...) Se nos momentos de bonança o bem-estar por todos se reparte e 

generaliza, é muito justo que nestas aperturas em que nos encontramos, por causas a todos 

pertinentes, cada qual não se desdoire nem apoquente da sua respectiva corvêa.“ „Em face da crise“, 

in: A União. Diario official do Estado (Parahyba) vom 5.6.1915, S. 1. 

 

Quelle III.5.c-09 

„o problema (...) da instrucção (...) é o de construir de cima para baixo. Cuidamos da instrucção 

superior e de formar doutores em direito, em medicina, em engenharia, em arte militar, esquecendo 

a instrucção primaria e profissional, construindo, desse modo, uma Nação de 90% de analphabetos 

dirigida por uma classe limitadissima de homens sem uma intuição segura da vida pratica.“ 

Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 23.11.1915, S. 384. 

 

Quelle III.5.c-10 
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„Dê-se-lhes [aos trabalhadores cearenses] educação para que saiam do semi-barbarismo, com que 

vivem, e saibam melhor dirigir suas actividades (...). Veremos então o indolente (...) se transformar, 

na propria terra natal, em arroteador dos campos e productor de algodão superior; será o cidadão 

brazileiro, conscio de seus direitos, trabalhando para o progresso e grandeza da Patria.“ Albano 

(Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1058. 

 

Quelle III.5.c-11 

„O povo cearense vale muito mais do que eu, que nada sou; eu apenas sou o echo de suas tristezas e 

de suas queixas.“ Pinto, Antonio (Ceará), Anais da Câmara, 16.6.1882, S. 536. 

 

Quelle III.5.c-12 

„visitando aquella cidade [Mossoró], mereci (...) uma das mais imponentes manifestações (...). (...) 

cultuavam (...) o representante que cumprira o dever de affirmar bem alto sua opinião nesta Casa, 

opinião que era a do proprio povo que o mandara a este recinto.“ Maranhão (Rio Grande do Norte), 

Anais da Câmara, 20.5.1919, S. 388. 

 

Quelle III.5.c-13 

„Nas circumstancias anormalissimas, (...) poderia trazer perturbação na ordem publica.“ Vianna, 

Relatorio á Assemblèa Legislativa da Parahyba, 1.1.1879 (Rubrik „A secca“), S. 57. 

 

Quelle III.5.c-14 

„Oh, Sr. presidente! que [sic] confusão, que desordens, que anarchia, que babel, ninguem se 

entendia. O povo gritava, vociferava, fazia increpações e ameaçava! a [sic] capital conservou-se em 

sobresalto com receio de ser atacada em sua vida e propriedade. E realmente, si essa população não 

estivesse tão enfraquecida, e abatida de suas forças moraes e physicas, talvez tivesse occorrido 

algum attentado contra a vida, contra a propriedade, e e [sic] então teriamos ainda de lamentar hoje 

mais essa desgraça.“ Vasconcellos (Paraíba), Anais da Câmara, 21.1.1879, S. 60 (siehe auch 

längeren Ausschnitt in Quelle II.2.b-01). 

 

d) Die Prägung des sertanejo als diskursives Instrument der regionalen Obrigkeit 

Der fleißige und faule, intelligente und ignorante sertanejo 

Quelle III.5.d-01 
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„Mas, emquanto tem forças, o cearense resiste e trabalha.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 

15.10.1917, S. 1003. 

 

Quelle III.5.d-02 

„uma população (...) diligente, e amante do trabalho“. Araripe (Ceará), Anais da Câmara, 

27.6.1877, S. 284. 

 

„um povo [o cearense] tão feliz quanto é laborioso.“ Pinto, Antonio (Ceará), Anais da Câmara, 

16.6.1882, S. 535. 

 

„uma população activa, laboriosa e intelligente, como é a cearense“. Monte, Helvecio (Ceará), 

Anais da Câmara, 4.10.1898, S. 74. 

 

„pelos rigores de uma sêcca exterminadora de todos os recursos e destruidora do valor progressivo 

de um povo forte e laborioso. (...) chegou o momento decisivo do ultimo brado sertanejo: – ou 

escapar com o auxilio de trabalho, ou morrer cruelmente de fome!“. Sá, P.e Cyrillo, „A sêcca na 

Parahyba“, in: A União vom 29.9.1915, S. 1. 

 

Quelle III.5.d-03 

„desconhecem os ennervamentos do ocio e da preguiça.“ Fernandes, „O Nordeste do Brasil“, in: A 

União vom 19.10.1919. 

 

„É um soccorro que tem por fim, não só dar trabalho e assim evitar que uma população numerosa 

soffra o abatimento que ordinariamente resulta do facto de receber esmola“. Jaguaribe (Ceará), 

Anais do Senado, 25.6.1877, S. 220.  

 

„senhores, trata-se de uma provincia, cujos filhos tem-se mostrado laboriosos e dignos de enobrecer 

o Imperio. A população do Ceará é naturalmente activa (...) não se trata de uma população que 

procura o pão do governo, como meio de manter-se em ociosidade. (...) Senão se procurar manter 

essa actividade por meio do trabalho, (...) receio que (...) [a] esmola enerve aquellas almas vigorosas 

e as leve á persuasão de que, desde que o governo fornece pão para matar-lhes a fome, não precisam 

trabalhar.“ Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 26.6.1877, S. 237. 
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„No empenho, pois, de dar occupação util e proveitosa ao excessivo numero de emigrantes validos, 

que, dispersos, na mais completa ociosidade, percorrião em lastimavel estado de fome e nudez, as 

ruas d’esta Capital, recommendei á mesma Commissão que os fizesse empregar em diversas obras 

publicas de maior urgencia.“ Parente, Relatorio da administração da Parahyba, 1.3.1878 (Rubrik 

„Secca“), S. 14.  

 

„Observando que a distribuição gratuita de generos alimenticios, (...) unico incentivo de trabalho 

d’essas massas incultas, atrophiava-lhes á actividade, e levava-os á entregar-se á mais nociva 

ociosidade, comprehendi a necessidade de empregal-os em trabalhos, que os levantassem da inercia 

em que jaziam“. Vianna, Relatorio á Assemblèa Legislativa da Parahyba, 1.1.1879 (Rubrik „A 

secca“), S. 58. 

 

„Os sertanejos laboriosos, não obstante seus titanicos esforços, não encontram amparo uma vez que 

suas lavouras não prosperam e os seus rebanhos tendem a se exterminar. Portanto, ninguem poderá 

dizer: são preguiçosos, foram incautos, não procurarem evitar o mal“. Sá, P.e Cyrillo, „Os 

soffrimentos sertanejos“, in: A União vom 16.10.1915, S. 1. 

 

„a culpa é deles mesmos, que são perdulários, vadios, vagabundos e que cousa alguma se pode fazer 

deles“. „Retrospecto Semanal“, in: Diário de Pernambuco (Recife) vom 17.8.1857, abgedr. in: 

Silveira, Rosa, Regionalismo nordestino, 1984, S. 221. 

 

Quelle III.5.d-04 

„Censura o orador o procedimento do governo, combatendo essa adaptação do povo ao clima, 

difficuldades do sólo, e entende que o governo distribuindo esses auxilios a esmo, tem matado o 

espirito de trabalho nessas provincias. A questão a resolver é a seguinte: até onde deve chegar a 

protecção dos fracos?“ Santos, Felicio (Minas Gerais), Anais da Câmara, 26.5.1879, S. 374. 

 

Quelle III.5.d-05 

„O que o governo faz com a distribuição de soccorros é impedir uma grande funcção social; é uma 

verdadeira secrecção social; e boa politica exige que todos se conformem com a necessidade de 

ganharem a sua vida sem interceptarem o producto do trabalho alheio (...). Felizmente vai-se 

comprehendendo no paiz o perigo da política dos soccorros distribuidos ás populações.“ Santos, 

Felicio (Minas Gerais), Anais da Câmara, 26.5.1879, S. 374. 
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Quelle III.5.d-06 

„uma população activa, laboriosa e intelligente, como é a cearense“. Monte, Helvecio (Ceará), 

Anais da Câmara, 4.10.1898, S. 74. (Siehe ebenfalls III.5.d-02.) 

 

„populações sertanejas, privadas de tudo e abandonadas ás suas proprias forças na luta titanica e 

ingrata contra o meio physico, tendo como companheiras tragicas a ignorancia e a miseria.“ 

Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 7.12.1912, S. 491. 

 

Quelle III.5.d-07 

„A sub-raça que occupa o nordeste brazileiro, sem perder nenhuma das qualidades, superiores das 

tres raças, cuja fusão se vem fazendo no Brazil, adquiriu qualidades nobres, no meio em que vive. 

‚Quando penso nesse povo, diz ainda o Dr. Chrokatt de Sá, sóbrio, intelligente, jovial, como só 

sabem e podem ser os fortes (...)’“. Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 7.12.1912, 

S. 499. 

 

„os Estados maltratados pelas seccas, (...) [são] uma terra tão prodiga, habitada por uma sub-raça 

tão forte“. Souza, Eloy de (Pernambuco/ Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 30.8.1911, S. 

704. 

 

Banditentum und Bedrohung der öffentlichen Ordnung 

Quelle III.5.d-08 

„o serviço da distribuição de soccorros foi á principio feito com grande desigualdade, muita 

imprevidencia e com graves e fataes erros. (...) foi consentirem que essa população constante de 

milhares de individuos se conservasse na occiosidade e na indolencia, abrindo-se-lhe assim 

caminho para o crime, para a depravação dos costumes e para a corrupção.“ Vasconcellos (Paraíba), 

Anais da Câmara, 21.1.1879, S. 60 (siehe auch längeren Ausschnitt in Quelle II.2.b-01). 

 

„devastada a provincia pela sêcca, (...) grande massa de população movendo-se de uns para outros 

logares, a estatistica criminal, tem registrado maior numero de crimes principalmente contra a 

propriedade de lavouras e de gado vaccum e cavallar. (...) Onde as condições de vida tornam-se 

mais pesadas e difficeis, onde a alimentação encarece desmedidamente por qualquer canza 

economica, augmenta o numero dos crimes contra a propriedade.“ Vianna, Relatorio á Assemblèa 

Legislativa da Parahyba, 1.1.1879, S. 9 (Rubrik „Segurança individual e de propriedade“).  
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„impossibilidade de empregarem a sua actividade em qualquer genero de trabalho de que possam 

auferir os recursos necessarios á sua subsistencia (...) risco imminente a propria ordem publica (...) é 

dever imperioso, inolvidavel e urgente, que se impõe rigorosamente aos poderes publicos, correrem 

estes ao encontro dos cidadãos, evitando assim a perturbação da ordem publica, a violação dos 

direitos individuaes“. Peregrino (Paraíba), Anais da Câmara, 27.9.1898, S. 513. 

 

Quelle III.5.d-09 

„Quem tem fome e sêde não póde esperar mezes e mezes, porque inevitalmente ha de succumbir á 

falta de recursos; ou, então, vendo-se ao desamparo dos poderes publicos, recorre ao crime, attenta 

contra a propriedade alheia, acossado pelo direito de necessidade.“ Pedrosa, Pedro (Paraíba), 

Senatsrede, Diario do Congresso, 30.5.1919, S. 388. 

 

Quelle III.5.d-10 

„recebemos do juiz de direito e demais autoridades e representantes do commerico de Alagôa 

Grande noticia de que famintos que desciam do sertão e se agglomeravam naquella cidade 

ameaçavam attentar contra a propriedade si trabalho não lhes apparecesse já e já, do qual pudessem 

tirar os meios de sua subsistencia“. Pedrosa, Pedro (Paraíba), Senatsrede, Diario do Congresso, 

30.5.1919, S. 388. 

 

„massas populares ociosas (...) constante perigo para a ordem publica.“ Fernandes, Alvaro 

(Deputado, Ceará), Telegramm aus Iguatú vom 4.7.1915, vorgetragen von: Rocha, Moreira da 

(Ceará), Anais da Câmara, 6.7.1915, S. 323f. 

 

Quelle III.5.d-11 

„Do despacho, Sr. Presidente, a cuja leitura acabei de proceder, vê-se que o povo não quer esmolas, 

o povo quer trabalho compensador.“ Pedrosa, Pedro (Paraíba), Senatsrede, Diario do Congresso, 

30.5.1919, S. 389. 

 

„Pedimos VV. EEx. conseguir immediato auxilio famintos aqui reunidos ameaçando vidas adquirir 

alimentos, demorar trabalhos Governo União aos miseraveis, impossivel esperar. Appellamos 

sentimentos patrioticos Governo Republica para auxilio urgentissimo, pois a sua demora importará 

exterminio familias.“ Telegramm vom 26.5.1919, unterzeichnet von 26 Repräsentanten aus Politik 

und Wirtschaft aus Alagôa Grande, abgedr. in: Diario do Congresso, 30.5.1919, S. 388. 
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„Povo reunido praça publica deliberou telegrapharvos pedindo vosso valioso concurso realização 

projecto estrada ferro (...) que aproveita municipios mais agricolas assolados secca nosso Estado. 

(...) Povo confia, espera vosso patriotismo solução problema que virá salvar nossa angustiosa 

situação, abrigando nas futuras calamidades.“ Telegramm vom 8.9.1903 aus Assú (Rio Grande do 

Norte) an die Abgeordnetenkammer in Rio de Janeiro, vorgetragen von: Cavalcanti, Thomaz 

(Ceará), Anais da Câmara, 20.5.1904, S. 77. 

 

„Povo interior reclama apenas trabalho obras açudagem prolongamento ferro-vias.“ Pinto, João 

Pereira de Castro (Gouverneur von Paraíba, 1912-15), Telegramm an Augusto Tavares de Lyra 

(Verkehrs- und Bauminister) vom Mai 1915, abgedr. in: „A sêcca. Requisição de providencias por 

parte do governo. A espontanea iniciativa do sr. dr. Maximiano de Figueiredo [leader da bancada da 

Parahyba do Norte na Camara federal]“, in: A União vom 22.5.1915, S. 1. 

 

Quelle III.5.d-12 

„pelos effeitos da sêcca, os bandos de criminosos muitas vezes teem zombado da lei e das 

autoridades, e não raro á ellas resistido á mão armada.“ Vianna, Relatorio á Assemblèa Legislativa 

da Parahyba, 1.1.1879, S. 7 (Rubrik „Segurança individual e de propriedade“). 

 

Quelle III.5.d-13 

„Os cangaceiros. O bandoleiro armado do Nordéste é uma fatalidade. Ha mais de duzentos annos, o 

banditismo infelicita, ora mais, ora menos intensamente, o nosso sertão. São três os factores deste 

mal; a sêcca, a falta de viação e a politicalha da provincia.“ Carvalho, J. Rodrigues de, „Noticias do 

Nordeste. Fala ao ‚A. B. C.’ o sr. dr. Rodrigues de Carvalho“, in: A União. Diario Official do 

Estado (Parahyba) vom 5.7.1922, S. 1, ursprünglich erschienen in: A. B. C., o.D. 

 

Friedfertige und furchtlos kämpfende nordestinos 

Quelle III.5.d-14 

„Através da consolada alegria do viver dessa gente, percebe-se como é resignada, boa, corajosa e 

franca. Não se revolta. Não protesta. Não se agita. Só os cangaceiros perturbam a paz do sertão.“ 

Vianna, Victor, „Os párias do Sertão“, in: Jornal do Commercio, o.D., vorgetragen von: Barroso, 

Gustavo (Ceará), Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 875. 
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„uma gente pacifica, amiga da ordem e do trabalho, a cujos habitos patriarchaes de pacatez e 

austeridade o cangaceirismo offerece o mais violento e odioso contraste“. Fernandes, „O Nordeste 

do Brasil“, in: A União vom 19.10.1919, S. 1. 

 

Quelle III.5.d-15 

„O nortista (...) continue a soffrer porque é docil“. Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da 

Câmara, 7.12.1912, S. 495. 

 

„só ha um remedio e muito simples: dar uma enxada ao retirante, pagar-lhe 1$500 por dia. (...) abra 

estradas de rodagem, abra açudes, abra picadas para o telegrapho, respirando o ar puro de seus 

sertões, no mesmo lar onde aprendeu a ser forte e a ser resignado. (...) apenas quer o que acabo de 

apontar: alimentação urgente e trabalho.“ Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), zit. in: „A sêcca. 

Uma entrevista concedida ao O Imparcial pelo sr. dr. Octacilio de Albuquerque“, in: A União vom 

9.7.1915, S. 1. 

 

Quelle III.5.d-16 

„ameaça de perturbação da ordem publica e da segurança individual e de propriedade, resultantes 

dos bandos que a fome (...) atira, nessas crises funestas“. Peregrino (Paraíba), Anais da Câmara, 

27.9.1898, S. 517. 

 

„povo parahybano, (...) docil ás leis, incapaz de sublevações e, nos momentos difficeis de nossa 

nacionalidade, sempre disposto a pagar o mais caro dos impostos, a dolorosa contribuição de seu 

sangue em defeza da Patria“. Mello, Antonio Alfredo da Gama e (Presidente da Parahyba), 

Mensagem lida na abertura do Congresso Legislativo, 3.9.1898, zit. von: Peregrino (Paraíba), 

Anais da Câmara, 27.9.1898, S. 517. 

 

„Aos poucos e miseravelmente se extingue esta raça de Spartanos que mais de uma vez tem nos 

dado provas de subido heroismo e ardorosa abnegação quando o futuro de nossa estremecida patria 

balouça-se nos campos inimigos.“ Pereira, „A fome“, in: O Combate, Bd. 2, Nr. 40-3 (21.10.1903), 

S. 3. 

 

„Quando penso nesse povo, diz ainda o Dr. Chrokatt de Sá, (...) povo que acode cheio de 

patriotismo ao primeiro appello da patria, enchendo as fileiras do exercito“. Lamartine (Rio Grande 

do Norte), Anais da Câmara, 7.12.1912, S. 499. 
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Quelle III.5.d-17 

„Estes brazileiros [do Norte do Brazil] que (...) fornecem, pelo alistamento voluntario, soldados ao 

nosso Exercito e á nossa Armada, não serão seres cuja vida e cujo esforço não devam ser 

amparados?“ Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 23.11.1915, S. 387. 

 

„trata-se de uma velha divida a saldar. Aquelles titanicos caboclos, que a desvastara expulsa dos 

lares modestissimos, teem levado a todos os recantos desta terra o heroismo de uma actividade 

incomparavel: povoaram a Amazonia; e do Paraguay ao Acre estadearam triumphalmente a sua 

robustez e a sua esplendida coragem de rija sub-raça já constituida. Assim, sob um duplo aspecto, 

nós devemos, em parte, á sua miseria um pouco da nossa opulencia relativa, e ás suas desgraças a 

melhor parte da nossa gloria. E esta divida tem mais de quatrocentos annos.“ Cunha, Euclydes da, 

zit. von: Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), Anais da Câmara, 18.12.1920, S. 912 (vgl. Quelle 

III.3.b-10). 

 

Quelle III.5.d-18 

„os vossos irmãos da terra nortista, (...) pelo seu heroismo (...) á patria extremecida, (...) cuja gloria 

enalteceram com o seu sangue e a sua vida.“ Pessôa, Epitacio, zit. in: „Excursão presidencial. A 

visita do sr. presidente da Republica a São Paulo * A viagem na E. F. Central * A chegada a esta 

capital * As homenagens * O enthusiasmo popular * O programma de hoje * Outras informações“, 

in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 20.9.1921, S. 1, ursprünglich unter diesen 

Titeln in verschiedenen Ausgaben des Estado de S. Paulo erschienen, o.D., und auszugsweise 

bereits am 25.8.1921 in A União reproduziert. 

 

Quelle III.5.d-19 

„Até meu irmão mais velho/ Que quebrou o espinhaço,/ Furou o olho direito,/ E o doutor cortou-lhe 

o braço,/ Disse o juiz, você vai,/ Embora falte um pedaço.“ Barros, L., O sorteio militar, 1905, S. 

15. 

 

Quelle III.5.d-20 

„encaremos o assumpto sob o aspecto da defesa nacional. São quatro milhões os individuos que 

soffrem, no Brasil, os effeitos da sêcca calamitosa. Delles poderemos tirar quatrocentos mil homens 

validos, para leval-os á fronteira onde a honra e a integridade do Brasil perigarem. (...) Lêde essa 

obra monumental – Os sertões – de Euclydes da Cunha. (...) ‚Canudos não se rendeu. Exemplo 
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unico em toda a historia, resistiu ao esgotamento completo’“. „O nordeste e a defeza nacional“, in: 

A União vom 5.12.1919, S. 1. 

 

Quelle III.5.d-21 

„É em nome desses pobres, Srs. Redactores que venho á imprensa solicitar (...) vos lembreis de 

traçar algumas linhas pedindo providencias aos poderes competentes, no intuito de minorar sequer, 

a fome dos nossos irmãos que, mais tarde saberão recompensar com os seus trabalhos rusticos, e até 

mesmo derramarão seu sangue em defeza dos interesses de nossa patria.“ Lima, J., „Calamidade“, 

Leserbrief in: O Combate, Bd. 3, Nr. 71-3 (26.6.1904), S. 3. 

 

Nomadische Eroberung ferner Gebiete und bodenständige Verwurzelung in der Heimat 

Quelle III.5.d-22 

„o esforço despendido pelos sertanejos da região das sêccas no desbravamento e na colonização da 

Amazonia, a região mais rica e fertil que possuimos, representa um dos mais formidaveis esforços 

collectivos emprehendidos em proveito da economia geral e do progresso do nosso paiz.“ Lisboa, 

Arrojado, „O problema do Nordeste. O São Francisco e as sêccas“, in: A União. Diario Official do 

Estado (Parahyba) vom 12.9.1919, S. 1. 

 

„As gentes que a povoam [a Amazonia] talham-se-lhe pela braveza. Não a cultivam, aformoseando-

a: domam-na. (...) os sertanejos nortistas, (...) alli estacionam, cumprindo, sem o saberem, uma das 

maiores emprezas destes tempos.“ Cunha, Euclydes da, zit. von Albano (Ceará), Anais da Câmara, 

15.10.1917, S. 1026. 

 

„Os seus filhos [do Ceará], emigrando para a Amazonia, augmentaram e engrandeceram aquellas 

terras brazileiras, e ainda hoje estão talvez lá conquistando, pela sua tenacidade, pela sua abnegação 

e pelo seu patriotismo, uma nova estrella para a constellação do Brazil.“ Sá, Francisco (Ceará), 

Anais da Câmara, 12.9.1900, S. 211. 

 

„a União (...) lhe exigia fortes contingentes de soldados para seu exercitio de terra e mar (...) e via 

seu territorio dilatado com a incorporação do Acre, conquistado pelos sertanejos do nordeste 

brazileiro“. Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 7.12.1912, S. 493.  
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„Quando penso nesse povo, diz ainda o Dr. Chrokatt de Sá, (...) que vae dar a collobaração de sua 

vida nos seringaes mortiferos, na construcção de estradas de ferro, nas zonas insalubres do Madeira 

e Mamoré e Tocantins“. Ebd., S. 499. 

 

„Está ahi o Acre para attestar o heroismo dos homens da Terra do Sol. Vive em nossa historia o 

episodio do Amapá. Lêde a chronica do desbravamento de Amazonas mysterioso!“ „O nordeste e a 

defeza nacional“, in: A União vom 5.12.1919, S. 1. 

 

Quelle III.5.d-23 

„O Sr. Luiz Domingues – Quando esse povo soffredor é abandonado pelo Governo Federal, dá á 

Patria um Estado em formação, o Acre... / O Sr. Gustavo Barroso – Quasi toda a Amazonia.“ Silva, 

Luiz Antonio Domingues da (Maranhão)/ Barroso, Gustavo (Ceará), Anais da Câmara, 18.9.1915, 

S. 876. 

 

„Não fôra o esforço, a tenacidade e a resistencia em todos os momentos, o patriotismo acendrado do 

povo da minha terra e dos Estados seus convizinhos, o nosso immortal estadista [o Barão do Rio 

Branco] não poderia ter opulentado o patrimonio nacional com a conquista diplomatica do Are [sic; 

Acre], depois das lutas do desbravamento. (...) Sr. Presidente, essas obras, do nordéste brasileiro, 

como V. Ex. vê, são, portanto, o pagamento de uma divida de honra nacional.“ Maranhão (Rio 

Grande do Norte), Anais da Câmara, 20.5.1919, S. 390f. 

 

Quelle III.5.d-24 

„E entre todo esse horror existe um povo exangue, // Filho do nosso sangue // Um povo nosso 

irmão, // Que das ancias da fome, (...) // Nos estende (...) // Com o ultimo grito a descarnada mão.“ 

Junqueiro, Guerra, „A fome no Ceará“, abgedr. im Unterhaltungsblatt (mit Romanzen, Bilderalben 

etc.) O Contemporaneo (Rio de Janeiro), Bd. 1, Nr. 2 (20.10.1877), S. 11. 

 

Quelle III.5.d-25 

„Quando convidado pelos membros da Convenção Nacional para acceitar a sua condidatura ao 

cargo de presidente da Republica, s. exc. declarou, que, se fosse eleito, não traria para o govêrno 

preoccupações regionaes mas o firme proposito de approximar tanto quanto possivel os povos 

irmãos do sul e do norte“. „Dr. Epitacio Pessôa. Sua viagem a S. Paulo * Identificação politica do 

Sul e Norte“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 21.8.1921, S. 1. 
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Quelle III.5.d-26 

„Os trabalhadores do nordeste, apezar de verem suas familias a morrer constantemente de fome, não 

desejam esmolas; querem trabalho, e porque teem certeza de que, trabalhando, produzem utilidades 

para a Republica. É por isso que insistem patrioticamente para que lá se façam as obras sempre 

promettidas“. Maranhão (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 20.5.1919, S. 382. 

 

Quelle III.5.d-27 

„o cearense, (...) heroico desbravador do Amazonas“. Albano (Ceará), Anais da Câmara, 

15.10.1917, S. 1005.  

 

„os cearenses (...) são os indomitos bandeirantes, os incansaveis pioneiros a desbravar as florestas 

virgens e terras insalubres daquelle longinquo pedaço da Patria.“ Ebd., S. 1058. 

 

Quelle III.5.d-28 

„É bem conhecido o apego do cearense á sua terra.“ Rodrigues, Thomaz (Ceará), Anais da Câmara, 

15.10.1917, S. 1019. 

 

„seria certamente para deplorar que (...) uma população numerosa abandone terras já beneficiadas 

com o seu suor, (...) para ir longe carpir as saudades do torrão natal, sempre por nós tão amado“. 

Araripe (Ceará), Anais da Câmara, 27.6.1877, S. 284. 

 

„É a saudade da terra nativa“. Moreira, Angela, „Os emigrantes“, in: O Combate (Paraíba), Bd. 3, 

Nr. 69-3 (12.6.1904), S. 1. 

 

Quelle III.5.d-29 

„Os habitantes dos sertões, dos brejos e caatingas que para aqui haviam emigrado em consequencia 

da sêcca, esperançados com as chuvas providenciaes ultimamente cahidas, acceleram-se em 

retornar aos seus lares do campo (...). Ainda hontem o sr. dr. Camillo de Hollanda, presidente do 

Estado, destribuiu quasi duzentas passagens da ‚Great Western’ a emigrantes que lhe solicitaram 

esse favor.“ „Os emigrantes“, in: A União vom 10.6.1919, S. 1 (vgl. auch Quelle II.2.b-06). 

 

„resta ainda uma esperança: S. Paulo, Minas, Maranhão, Pará, Amazonas (...) Difficilmente se 

adaptavam ás novas circumstancias e, com a nostalgia, as saudades e as noticias de bom inverno, 
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vinha a vontade de tornar ao Ceará.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1019 (vgl. 

auch Quelle II.2.b-06). 

 

„Quando penso nesse povo, diz ainda o Dr. Chrokatt de Sá, (...) de amor entranhado pelo solo, 

porquanto delle afastado pela calamidade cosmica, volta cheio de esperança ao primeiro brotar de 

um rebento; amor forte que o exodo constante, provocado pela inclemencia da natureza não 

conseguiu tornal-o nomade“. Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 7.12.1912, S. 

499.  

 

„Expatriam-se uns, morrem outros de fome, de miseria e de peste, mas logo que se desata o inverno 

sobre o solo querido, os cearenses esquecem a inclemencia de nosso céo, perdoam-lhe os seus 

padecimentos, enxugam as lagrimas, transformando-as em gottas do suor bemfasejo do trabalho. 

Ligados assim ao torrão natal, (...) apegados tão fortemente á terra de seu berço“. Barroso, 

Benjamin (Gouverneur von Ceará), Botschaft an den Kongress, in: Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 

878. 

 

Quelle III.5.d-30 

„Onde o recanto do Brasil, onde se não encontram cearenses, parahybanos e pernambucanos? Vi-os, 

em minhas constantes viagens através do Brasil immenso, em toda a parte“. „O nordeste e a defeza 

nacional“, in: A União vom 5.12.1919, S. 1. 

 

Quelle III.5.d-31 

„O nortista (...) tem amor á terra, não emigra“. Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 

7.12.1912, S. 495. 

 

e) Norden versus Süden – Diskurs und Gegendiskurs 

Quelle III.5.e-01 

„se tivermos chuvas no Ceará, fugirá a penuria e a sua riqueza assumirá as grandes proporções, que 

a uberdade do solo e a benignidade do clima lhe promettem.“ Araripe (Ceará), Anais da Câmara, 

27.6.1877, S. 281. 

 

Quelle III.5.e-02 

„Si o cearense é um homem industrioso, bom trabalhador, que necessidade ha, de mandar buscar 

100 familias de lombardos, que venham ensinar aos nossos patricios a maneira de abrir um rego e 
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de encaminhar as aguas nos campos?“ Werneck, Lacerda (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 

9.7.1885, S. 306. 

 

Quelle III.5.e-03 

„Não vejo, em todo Brasil, problema de tanta relevancia, quanto este [o da seca]; de maior, não ha, 

nem póde haver, pois este diz directamente com a vida do elemento genuinamente brazileiro.“ 

Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1045. 

 

Quelle III.5.e-04 

„Está ahi o Acre para attestar o heroismo dos homens da Terra do Sol. Vive em nossa historia o 

episodio do Amapá. Lêde a chronica do desbravamento de Amazonas mysterioso!“ „O nordeste e a 

defeza nacional“, in: A União vom 5.12.1919, S. 1. 

 

„União (...) via seu territorio dilatado com a incorporação do Acre, conquistado pelos sertanejos do 

nordeste brazileiro – mais admiraveis na sua coragem e pertinacia do que os bandeirantes que, 

attrahidos pelo ouro, vararam o interior dos Estados do Sul.“ Lamartine (Rio Grande do Norte), 

Anais da Câmara, 7.12.1912, S. 493. 

 

Quelle III.5.e-05 

„Em nossa historia, sempre que se houve de defender a Nação ameaçada, principalmente nessa 

fronteira do Sul, traçada a sangue pelos nossos avós (...). Não queira ser (...) essa (...) raça (...) 

amaldiçoada pelo egoismo e pela felicidade dos homens do Sul. (...) a solução do problema do 

nordéste, por outro lado, visa a conservação actual do homem, dizimado, aos milhares pela sêde e 

pela fome nos periodos da sêcca, habilitando-o a, melhoradas suas condicções economicas, exercer 

mais amplamente as suas funcções de reproducção, tão diminuida no sul pelo egoismo dos seus 

homens, já afeitos ao goso, ao lucro e aos prazeres./ O problema maximo de govêrno no Brasil, 

resume-se em povoar. O nordéste é incontestavelmente uma fonte de povoamento.“ „O nordeste e a 

defeza nacional“, in: A União vom 5.12.1919, S. 1. 

 

Quelle III.5.e-06 

„O café e a borracha foram até aqui os dois factores basicos de nossa economia (...), pois, (...) os 

fazendeiros das regiões cafeeiras do sul e principalmente o paulista, e os flagellados do nordeste, 

entre todos os habitantes do paiz são os que em energia e iniciativa mais têm dado á communhão. 

Uma differença capital, porém, é necessaria enunciar. O fazendeiro do café plantava com o escravo 
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ou com o immigrado; o nortista desbravou as florestas amazonicas por si proprio, sem o auxilio de 

mais ninguem.“ Lisboa, Arrojado, „O problema do Nordeste. O São Francisco e as sêccas“, in: A 

União vom 12.9.1919, S. 1. 

 

Quelle III.5.e-07 

„O Sr. Juvenal Lamartine: (...) A deficiencia da producção do norte do Brazil é (...) porventura 

devida a ser o nosso povo menos activo? Tambem não. / O Sr. Simões Lopes – É. (Protestos.) / O 

Sr. Juvenal Lamartine – V. Ex. não conhece a população do norte do Brazil. O homem do norte 

supporta um trabalho effectivo de 12 horas por dia.“ Lamartine (Rio Grande do Norte)/ Lopes, 

Ildefonso Simões (Rio Grande do Sul), Anais da Câmara, 22.7.1915, S. 117. 

 

Quelle III.5.e-08 

„Jámais nos poderemos esquecer dos batalhões inteiros formados por elles [a colonia allemã] para 

nos auxiliarem na guerra a que fomos arrastados pelo dictador do Paraguay. (...) Basta, tratando-se 

da nossa riqueza publica, recordar que vamos encontrar nos representantes dessa colonia os mais 

importantes collaboradores para dar o valor preciso á producção nacional, maxime áquelle artigo 

que constitue a fonte precipua da prosperidade do Brazil.“ Castro, Valois de (São Paulo), Anais da 

Câmara, 26.7.1915, S. 263f. 

 

Quelle III.5.e-09 

„O algodão, que é a agricultura da zona secca, onde resiste ás maiores estiagens, deve ser, de 

preferencia a qualquer outra lavoura, protegido pelos poderes publicos porque elle está destinado a 

ser o succedaneo talvez do café na nossa exportação.“ Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da 

Câmara, 23.11.1915, S. 388. 

 

Das Diskurselement der Bevorzugung des Südens und der Benachteiligung des Nordens 

Quelle III.5.e-10 

„Si para a construcção de portos e estradas de ferro, saneamento e embellezamento do Rio e 

valorização de productos agricolas temos lançado emprestimos, emittido papel-moeda e gasto 

sommas elevadas, é um dever sagrado da União salvar da morte e da secca aquelles infelizes 

brazileiros.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1057. 

 

Quelle III.5.e-11 
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„Quando o Ceará tiver a canalisação do rio de S. Francisco, lagos artificiaes por meio de açudes, 

fontes perennes por via dos poços artezianos, o seu porto adaptado ás necessidades do commercio, e 

a sua estrada de ferro até o fertil e ameno valle do Cariri, terá seguro o seu destino, e desafiará as 

suas irmãs sem temer a competencia em forças de producção e vitalidade.“ Araripe (Ceará), Anais 

da Câmara, 27.6.1877, S. 284.  

 

„India fôra assolada (...) pela fome e sêcca (...) projecto de irrigação (...) depois de poucos annos, 

lucros fabulosos“. Pompeu, Thomaz (Ceará), Anais da Câmara, 7.6.1882, S. 341. 

 

Quelle III.5.e-12 

„5.000 contos ou cousa que o valha, e isto se gasta na orgia da illuminação da cidade do Rio de 

Janeiro, para que se possa ter esta grande gloria de dizer que l’Avenue de l’Opera e a Unter den 

Linden são muito mais escassamente illuminadas que a grande Avenida Central, da cidade do Rio 

de Janeiro!“ Lima, Barbosa (Pernambuco), Anais da Câmara, 19.11.1915, S. 215. 

 

Quelle III.5.e-13 

„Pois bem, é esse povo que ha dezenas de annos implora aos governos do nosso paiz que dêem por 

finda essa agonia secular, que lhe dê, não o conforto, não a felicidade, mas simplesmente a vida, 

impedindo esse exodo periodico, exodo assassino, exodo desmoralizador, prendendo-o ao solo 

pelos fortes laços da estrada de ferro. Será muito pedir? Muitos o teem conseguido, sem soffrer 

tanto!“ Sá, Chrokatt de, zit. von: Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 7.12.1912, S. 

499. 

 

Quelle III.5.e-14 

„um dos membros da Commissão de Orçamento, representante de um dos Estados do sul, julgou 

necessario que o Governo fosse ouvido sobre o assumpto.“ Cavalcanti, Thomaz (Ceará), Anais da 

Câmara, 20.5.1904, S. 78. 

 

Und konkreter: 

„um dos membros, o Sr. Laurindo Pitta, Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, o grande Estado 

do sul a que ha pouco me referi, achou que se devia ouvir o Governo...“. Ebd., S. 79. 

 

Quelle III.5.e-15 
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„O credito é só para servir durante a crise; acabada a calamidade, cessa o credito.“ Barão de 

Cotegipe (Bahia), Anais do Senado, 27.6.1877, S. 254.  

 

„O Congresso Nacional decreta (...) creditos extraordinarios (...) para (...) obras (...) concluidas 

dentro do tempo de duração da crise.“ Anais da Câmara, 6.7.1915, S. 329. 

 

Quelle III.5.e-16 

„Não seria practicavel acudir de outro modo á calamidade [a não ser com a ‚esmola’], e menos 

ainda removel-a de prompto. Não tem o governo meios, nem poder para isto“. Barão de Cotegipe 

(Bahia), Anais do Senado, 27.6.1877, S. 249. 

 

Quelle III.5.e-17 

„Até ha bem pouco tempo o povo do norte do Brazil nenhum auxilio efficaz havia recebido da 

União – mãe desnaturada e avara“. Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 7.12.1912, 

S. 493. 

 

Quelle III.5.e-18 

„tenho (...) o objectivo de (...) [que o] Governo do meu paiz (...), encarando melhor os seus deveres 

para com os Estados do norte, como já tem procedido com os do sul, possa equilibrar alli as 

vantagens geraes, de que não gozam aquelles brazileiros, periodicamente fustigados por causas 

naturaes, cujos effeitos podem ser temperados pela mão beneficente e obrigada dos poderes 

publicos nacionaes.“ Monte, Helvecio (Ceará), Anais da Câmara, 4.10.1898, S. 73. 

 

Quelle III.5.e-19 

„pela União (...) beneficios (...) geralmente localizados na região sul.“ Barroso, Benjamin 

(Gouverneur von Ceará), Botschaft an den Kongress, in: Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 879. 

 

„Essa idéa, pois, de decretar o abandono dos Estados flagellados pela secca é uma idéa infeliz, 

iniqua, impatriotica e anti-economica, fructo do bairrismo estreito do illustre autor daquellas linhas 

e de outros partidarios egoistas dessa idéa, que procuram favorecer a sua zona natal em detrimento 

de uma parte do Brazil, que não conhecem.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 

1053. 

 

„desprezado pedaço da Patria“. Ebd., S. 1005.  
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„as provincias do Norte sujeitas ás contingencias de seccas periodicas, tão longe de conseguir os 

favores do estado, a que têm direito, para amortecerem as desastrosas consequencias dellas.“ 

Pompeu, Thomaz (Ceará), Anais da Câmara, 7.6.1882, S. 341. 

 

„nossos govêrnos (...), caracterizando-se pelo descaso (...) [dos] sertões do nordéste abandonado“. 

Lustosa, N., „As crises climatericas do nordeste e a sua solução“, in: A União vom 23.11.1919, S. 1. 

 

„nordéste abandonado“. Fernandes, „O Nordeste do Brasil“, in: A União vom 19.10.1919. 

 

Quelle III.5.e-20 

„Dispensa-se de confrontar as largas dotações a outros Estados com a exiguidade da verba que o 

nobre Deputado reduz na sua emenda. Está na consciencia da Camara a desigualdade de favores. 

Pretende [o sr. Cavalcanti] ouvir a S. Ex. [Calogeras] que dirá naturalmente os motivos que o 

levaram a ser tão duro com os Estados do norte. Emquanto não conhece desses motivos pensa que o 

nobre Deputado é injusto.“ Cavalcanti, Thomaz (Ceará), Anais da Câmara, 28.10.1908, S. 598. 

 

„minguadas parcellas orçamentarias“. Albuquerque, Octacilio de, zit. in: „Um livro opportuno. Em 

prol do Nordeste. Discursos pronunciados em 1918, na Camara, pelo dr. Octacilio de Albuquerque e 

editados, em volume, pela casa Bernardes Fréres – Rio“, in: A União vom 25.5.1915, S. 1. 

 

Quelle III.5.e-21 

„favores e mercês injustas, espalhadas a mancheias por dados Estados do paiz, em detrimento certo, 

muitas vezes, da Federação inteira. Fôra assim até hontem: não os mesmos ventos favonios a 

soprarem sul e norte do Brasil. Para alli largos privilegios, (...) em acinte áquelles que de fome e 

impunemente succumbiam nos sertões do Ceará. (...) O desdobramento de factos anormaes na 

organização politica do paiz, completando numa phase de originalidades um periodo, diga-se, 

antidemocratico, experimentava transição ex-abrupto na sua propria essencia: a Estados do sul da 

União já não era facultado impingir o candidato á presidencia da Republica, justamente quando o 

paiz chorava o desapparecimento objectivo da figura conspicua de Rodrigues Alves. Os valores 

moraes, intellectuaes de um homem, o sr. dr. Epitacio Pessôa, as difficuldades multiformes em 

torno de acontecimentos de caracter politico-administrativo, afóra outras concausas importantes, de 

feição economico-social, determinaram a escolha e eleição de um representante da Parahyba á 

chefia da Nação. O prefacio no reconhecimento dos nossos direitos em alta politica, tão 
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reiteradamente postergados! (...) Era isto uma previsão que se robustecia na consciencia collectiva. 

Não falhou: o nordéste brasileiro passara a pesar na balança dos favores officiaes.“ Lyra, Julio, 

„Pelo Nordéste“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 26.4.1921, S. 1. 

 

„vou fallando á Camara contra o despotismo das maiorias; e quando digo, maiorias, naturalmente 

olho para a bancada mineira, que é a maior e é a que tudo esmaga ao peso do numero, e que além de 

tudo tem a seu lado aquelles que estão ao lado do coração, os seus collegas da bancada paulista“. 

Neiva, J.A. (Herkunft unbekannt), Anais da Câmara, 12.9.1900, S. 213. 

 

Quelle III.5.e-22 

„Attender egualmente ás necessidades de cada um, (...) sem escolher zonas, é o dever do govêrno 

federal. (...) é o meio de solucionar essa noção de antagonismo (...). O govêrno de uma federação 

(...) deve (...) approximar, ligar os diversos Estados (...). Não sou nortista, para vêr só o norte (...). 

Vejo o Brasil. E sou brasileiro, antes de tudo.“ Pessôa, Epitacio, zit. in: „Dr. Epitacio Pessôa. Sua 

viagem a S. Paulo * Identificação politica do Sul e Norte“, in: A União vom 21.8.1921, S. 1 (siehe 

auch Quellen III.5.d-25 und III.5.e-24 aus demselben Artikel). 

 

Quelle III.5.e-23 

„São conhecidas as declarações do sr. Epitacio Pessôa sobre a região nordeste do Brasil (...). S. exc., 

se fôr govêrno, pretende cuidar especialmente dessa região, que, embora sujeita a crises periodicas, 

pode ser uma das mais prosperas do mundo.“ Albuquerque, Octacilio de, im Interview: „Os 

problemas do nordeste novamente postos em fóco pelas declarações do sr. Epitacio Pessôa“, in: A 

União vom 21.5.1919, S. 1. 

 

Quelle III.5.e-24 

„Como o nordéste, despido das dotações naturaes do sul do paiz, estava a reclamar a assistencia e a 

attenção immediata do govêrno federal, voltou-se o sr. dr. Epitacio Pessôa para esta zona 

esquecida“. „Dr. Epitacio Pessôa. Sua viagem a S. Paulo * Identificação politica do Sul e Norte“, 

in: A União vom 21.8.1921, S. 1. 

 

Über São Paulo: 

„terra mais representativa de todos os nossos progressos“. Ebd. 

 

Quelle III.5.e-25 
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„A visita do sr. dr. Epitacio Pessôa, presidente da Republica, ao Estado de S. Paulo, além da 

approximação politica do sul e norte, com o estimulo de uma sympathia mais ardente entre os povos 

irmãos, deve ter creado uma curiosa piedade no animo dos paulistas pelos horrores e provações das 

sêccas, que nos flagellam“. „Hymno do Nordéste“, in: A União vom 24.8.1921, S. 1 (vgl. auch 

III.5.e-22). 

 

„A escolha de um homem do norte para a presidencia (...) foi para a nossa approximação um passo 

maior do que á primeira vista póde parecer.“ Pessoa, Epitácio, im Interview in: „O futuro govêrno 

do Brasil. O programma do sr. Epitacio Pessôa, novo presidente da Republica“, in: A União vom 

20.5.1919, S. 1. 

 

Nationalbewusstsein eines einheitlichen Brasiliens oder Nord-Süd-Kluft? 

Quelle III.5.e-26 

„Morrem de fome, á mingua de qualquer soccorro, neste Brazil federado, nesta Republica que se diz 

assentar sobre o alicerce da fraternidade, milhares de brazileiros – morrem de fome! (...) enterrados, 

precipitadamente, os brazileiros que, em vão, clamavam do extremo norte, pedindo soccorros ao 

Brazil inteiro, acreditando nesta vaga solidariedade, tristissima figura de rhetorica, cujos effeitos 

nós estamos vendo todos os dias.“ Lima, Barbosa (Pernambuco), Anais da Câmara, 19.5.1904, S. 

67. 

 

Quelle III.5.e-27 

„o meu ponto de vista (...) é mais elevado; é o ponto de vista nacional. (...) Condemno essa 

tendencia de atirar o norte contra o sul ou o sul contra o norte. Nós todos somos brazileiros e 

devemos querer o Brazil grande, forte e, só pelo desenvolvimento de todo o paiz, poderemos vir a 

ser uma nação rica e prospera.“ Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 22.7.1915, S. 

108.  

 

„O Sr. Juvenal Lamartine – Devo accentuar, de uma vez por todas, que eu não quero oppôr o norte 

ao sul; o meu ponto de vista é puramente nacional. (...) Eu venho apenas lêr dados e numeros para 

justificar o pedido, que ora faço, de um auxilio efficiente, e assim procedo, não só em meu nome, 

como tambem no de minha bancada e de todos os meus collegas do norte./ O Sr. Pires de Carvalho 

– Mas V. Ex. pretende esse auxilio nas mesmas condições do prestado a outros Estados? Quer V. 

Ex. um auxilio á lavoura do norte, nas mesmas condições dos auxilios á lavoura do sul?“ Lamartine 
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(Rio Grande do Norte)/ Carvalho, Pires de (Herkunft unbekannt), Anais da Câmara, 22.7.1915, S. 

115.  

 

„O meu aparte, dado ha pouco, perguntando quaes as condições em que S. Ex. solicitava as mesmas 

medidas para o norte que para o sul, teve simplesmente o intuito de esclarecer o pensamento de S. 

Ex., para que não se supponha que está defendendo a idéa de se dar á lavoura do norte protecção, 

nas mesmas condições em que se pretende conceder á lavoura do sul, quando as situações não são 

identicas.“ Carvalho, Pires de (Herkunft unbekannt), Anais da Câmara, 22.7.1915, S. 116. (Zur 

besseren Interpretation dieser Stellungnahme müsste die Herkunft des Abgeordneten bekannt sein, 

die leider nicht aus den Dokumenten oder anderen zugänglichen Medien hervorgeht.) 

 

Quelle III.5.e-28 

„É justiça. (Apoiados.) E o nobre Deputado não é do nordeste! É do Brasil. (Muito bem.)“ Coimbra, 

Estacio (Pernambuco), Anais da Câmara, 4.11.1919, S. 169. 

 

„O Sr. Estacio Coimbra – Não estou increpando a Nação, mas accentuo a desigualdade francamente 

manifesta do tratamento que, na Republica, se tem dado ao norte e ao sul. 

O Sr. Francisco Valladares – V. Ex. não tem razão. 

O Sr. Estacio Coimbra – Não é a primeira vez que o digo, nem será a ultima, infelizmente. 

(Apoiados.) 

O Sr. Francisco Valladares – Mas não está no animo de qualquer dos representantes regatear ao 

Norte os recursos indispensaveis ás suas necessidades, á sua vida. Não posso, entretanto, deixar de 

subordinal-os, como representante da Nação, e tendo de zelar pelos interesses geraes, ás 

possibilidades financeiras do paiz. Estas hão de ser consultadas sempre que tivermos de attender ás 

exigencias de cada região. Esta é a verdadeira doutrina. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque – Mas não somos brasileiros? V. Ex. nos colloca na posição de 

allegar que somos tambem brasileiros.“ Ders./ Valladares, Francisco (Minas Gerais)/ Albuquerque, 

Octacilio de (Paraíba), Anais da Câmara, 4.11.1919, S. 173. 

 

Quelle III.5.e-29 

Eloy de Souza: „V. Ex. não tem razão. Não ha norte e sul, ha Brazil.“ 

José Bezerra: „Provarei a V. Ex. dentro em breve que tenho carradas de razão.“ 

Thomaz Cavalcanti: „O Sr. Deputado está fantasiando.“ Souza, Eloy de (Rio Grande do Norte)/ 

Bezerra, José (Pernambuco)/ Cavalcanti, Thomaz (Ceará), Anais da Câmara, 28.10.1908, S. 600. 
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Quelle III.5.e-30 

„Sr. Presidente, referi-me no outro dia á situação dos Estados do norte, ás crises periodicas que 

assolam aquella região. Havia um caminho para resolver o temeroso problema de uma maneira 

completa e geral: seria abordal-o com um conjuncto de medidas, seria tratal-o de modo systematico 

(...). E, Sr. Presidente, é necessario, de uma vez para sempre, que nós nos convençamos de que é o 

maior de todos os erros dividir interesses dos Estados e interesses da União, porque ou a União é 

uma sombra, uma fantasia ou ella é uma realidade, um organismo vivo, cujos interesses os mesmos 

são que os de todos os Estados que a constituem e de que ella se compõe.“ Machado, Vicente 

(Paraná), Anais do Senado, 15.9.1903, S. 381. 

 

Quelle III.5.e-31 

„Organizar em tempos normaes um serviço systematizado de obras de defesa contra as seccas é um 

problema que se impõe á consciencia nacional.“ Barroso, Benjamin (Gouverneur von Ceará), 

Botschaft an den Kongress, in: Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 878. 

 

Quelle III.5.e-32 

„o assumpto de que pretendo tratar não se relaciona directa ou indirectamente com a politica local 

ou mesmo geral; ao contrario, venho tratar de assumpto que interessa muito de perto quer á ordem 

publica, quer á ordem social, quer a ordem economica de nossa patria. Quero tratar, Sr. Presidente, 

da prestação de soccorros a alguns Estados do norte, que actualmente estão sendo victimados pelo 

mais tremendo dos flagellos – a secca“. Peregrino (Paraíba), Anais da Câmara, 27.9.1898, S. 512. 

 

„Os prejuizos materiaes que uma secca nos causa são incalculaveis (...). Só a sua pecuaria (...) fica 

reduzida, depois de um anno de secca á quarta parte. Bem se vê que uma grande parcella da riqueza 

nacional desapparece em poucos mezes, por falta de defesa, que consiste na applicação de um 

pequeno capital, em obras de açudagem e irrigação.“ Barroso, Benjamin (Gouverneur von Ceará), 

Botschaft an den Kongress, in: Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 879. 

 

Quelle III.5.e-33 

„Demais, trata-se de um problema nacional, e não regional.“ Paiva, Osorio da (wahrscheinlich 

Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1057. 
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„Não vejo, em todo Brasil, problema de tanta relevancia, quanto este [o da seca]; de maior, não ha, 

nem póde haver“. Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1045. 

 

„Assignalei os meios de remediar todos esses males, garantindo a vida e a prosperidade de 

2.500.000 habitantes do nordéste brazileiro (...) esta questão (...) interessa á decima parte da 

população patria.“ Ebd., S. 1059. 

 

„solução do problema das seccas, um dos maiores, sinão o maior problema economico social a 

resolver presentemente no Brazil.“ Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 7.12.1912, 

S. 492. 

 

Quelle III.5.e-34 

„O prolongamento de linhas ferreas (...) estradas de rodagem, (...) poços artezianos (...) arborização 

artificial (...). O sr. dr. Camillo de Hollanda, chefe do govêrno, (...) não póde, com o minguado 

orçamento de que dispomos, affrontar emprehendimentos de tanta monta. O remedio de que hemos 

mistér só póde vir do govêrno central, para cujos cofres contribuimos com as rendas dos portos, dos 

correios e das alfandegas“. „A sêcca“, in: A União vom 9.5.1919, S. 1. 

 

„É um problema [o da secca] de tamanho vulto, que só póde ser emprehendido pelo Governo 

Federal, pois um orçamento de tres a quatro mil contos, como o do Ceará, não o comporta.“ Albano 

(Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1057.  

 

„[a] União (...) lhe exigia [ao norte] grossas rendas dos impostos sobre borracha, sal e algodão“. 

Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 7.12.1912, S. 493. 

 

Quelle III.5.e-35 

„Importaria (...) uma clamorosa injustiça, uma injuria atroz (...), que, ante a imensa e perniciosa 

calamidade (...), os poderes federaes, (...) se recusem ao cumprimento de um de seus mais 

elementares deveres, qual seja o de prestar-lhes os socorros que lhe são imperativa e 

terminantemente garantidos pela Constituição da Republica, quaesquer que sejam porventura as 

circumstancias financeiras da União. (...) no art. 5o da Constituição Federal, esse sagrado dever (...). 

(...) em 1895 (...) o Poder Executivo da Republica attendeu com todo zelo e solicitude ao vexame e 

soffrimentos da população de varias cidades, villas ou povoações da Parahyba do Sul, victimadas 

por uma enfermidade que reunia todos os symptomas caracteristicos do cholera, mandando (...) 
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todos os recursos necessarios para o tratamento das populações que (...) não dispunham de meios 

pecuniarios para escaparem á acção desse terrivel morbus. Ora, senhores, os effeitos resultantes de 

semelhante flagello são muito menos desastrosos, muito menos extensos e funestos do que os que 

são oriundos de uma secca, quando esta assume as proporções da que actualmente flagella o meu 

Estado e outros do norte do paiz. Todos os governos, em todos os tempos, em todos os paizes, como 

já notei, desde a mais remota antiguidade, tem sido solicitos em cumprir esse dever. (...) dever dos 

governantes para com os governados, quando os victima alguma calamidade publica. (...). A propia 

China (...), quando se verificam crises (...) não hesita em soccorrer as populações desvalidas (...). 

Quero referir-me, senhores, á Biblia. (...) Recordar-se-hão das providencias tomadas pelo Pharaó 

que então reinava no Egypto para soccorrer a população (...). (...) soccorrer as populações que se 

acham flagelladas por uma calamidade qualquer“. Peregrino (Paraíba), Anais da Câmara, 

27.9.1898, S. 514-516. 

 

Die Förderung der europäischen Einwanderung in der Kritik 

Quelle III.5.e-36 

„a população flagellada é de mais de tres milhões de brazileiros. (...) nós temos gasto com a 

immigração estrangeira, que vem para os Estados do Sul (...) cerca de novecentos e cinco mil e 

setecentos contos.“ Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 22.7.1915, S. 109.  

 

„até agora, entraram tres milhões de immigrantes, que a 300$ dão 900.000:000$ de despezas. O 

nordeste já perdeu mais de dous milhões de brazileiros em consequencia das seccas ou nas regiões 

inhospitas do Amazonas.“ Ebd., S. 112. 

 

„Quando dizemos que é preciso salvar os famintos do norte, respondem-nos que não ha dinheiro! 

Nada neste momento, portanto, justifica mais a emissão, do que a necessidade de amparar o capital 

da vida, em um paiz, despovoado como o nosso, que já tem despendido, com a emigração 

estrangeira, a somma fabulosa de novecentos mil contos.“ Rocha (Ceará), Anais da Câmara, 

23.7.1915, S. 151.  

 

„credito de mais de 6.000:000$ para o serviço de colonização, que aproveitará exclusivamente aos 

Estados do sul, (...) não é demais que (...) o Thesouro publico, que ha concorrido para o 

engrandecimento da lavoura do sul com a verba annual de mais de 6.000:000$, venha a concorrer 

para os miseros Estados do norte, que contribuem com mais de 100.000:000$ para a renda da 

União, com a sexta parte dessa verba. (...) entre as emendas que estou apresentando, ha uma que 
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manda subvencionar com 50:000$ uma estação agronomica e um posto zoothenico em Pernambuco, 

Estado que tem a sua principal fonte de receita na lavoura; mas tenho a certeza de que esta ridicula 

quantia, destinada a um melhoramento indispensavel em um Estado que concorre com 20 e tantos 

mil contos para os cofres publicos, será recusada.“ Bezerra, José (Pernambuco), Anais da Câmara, 

28.10.1908, S. 607f. 

 

Quelle III.5.e-37 

„quando o Brazil consome milhares de contos de réis para chamar população para os seus desertos, 

por via de colonisação estrangeira, seria certamente para deplorar que com o fito de poupar os 

cofres publicos, consentissemos que uma população numerosa abandone terras já beneficiadas com 

o seu suor (...). (...) não é exagerada exigencia pedir igualdade. Quando em algumas provinicas do 

sul gastão-se dos cofres geraes milhares de contos de réis para a sua colonisação, cujo immediato 

proveito ellas auferem, é racional que peçamos para uma provincia do norte a dispensação de favor 

equivalente, cujo grande escopo é salvar uma numerosa população de calamidades (...). Ao passo 

que a população e a riqueza do sul crescem com o emprego dos dinheiros dos cofres nacionaes, as 

provincias do norte ficão privadas de igual beneficio. (...) de facto toda a nossa colonização official 

tem ido para o sul.“ Araripe (Ceará), Anais da Câmara, 27.6.1877, S. 284, 287.  

 

„Quando se reflecte (...) nas sommas fabulosas (...) para fomentar a immigração estrangeira, 

pagando a tanto por cabeça de immigrante introduzido no paiz, não se comprehende que os poderes 

publicos, cruzando os braços ante a calamidade tremenda que flagella actualmente alguns Estados 

do norte do paiz, se mantenham inertes ou hesitem um só instante em correr em auxilio da 

população laboriosa e moralizada dessa região assolada pelo temeroso flagello da secca, (...) para 

que milhares de brazileiros succumbam victimados pela fome e occasionem dest’arte profundos 

claros nas fileiras dos que trabalham e augmentam a fortuna publica e particular, quando, dada a 

vastidão do territorio nacional, nossa principal necessidade (...) consiste na acquisição ou obtenção 

de braços fortes e vigorosos que se appliquem á cultura do nosso solo fertilissimo“. Peregrino 

(Paraíba), Anais da Câmara, 27.9.1898, S. 513. 

 

Quelle III.5.e-38 

„A menor producção do norte é devida á falta de immigração das raças fortes, sobretudo da 

germanica, que, como está provado, é a que mais nos convém.“ Lopes, Simões (Rio Grande do Sul), 

Anais da Câmara, 22.7.1915, S. 117. 
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Quelle III.5.e-39 

„Não conheço raças ethnicamente superiores. A superioridade das raças é só de ordem social, 

devido a educação.“ Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 22.7.1915, S. 117.  

 

„Penso que a superioridade dos européus existe sómente na educação, que suas patrias lhes deram e 

continuam a dar e que nós não temos sabido ministrar ao nosso homem do campo.“ Albano (Ceará), 

Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1058. 

 

Quelle III.5.e-40 

„Assim os Estados do norte deixaram nestes ultimos tres annos [1904-06] um saldo de 

456.015:099$000 e os do sul o saldo de 244.409:381$000. Differença a favor do norte 

111.605:718$000.“ Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 22.7.1915, S. 114. Die um 

100.000:000$ falsch berechnete Differenz ist wahrscheinlich ein Tippfehler. 

 

„Proporcionalmente, a producção tambem tem sido maior no norte do que no sul do paiz. (...) vê-se 

que o nortista, per capita, produz mais do que o sulista, constatando-se um excesso de 4$230 em 

1904, 6$500 em 1905, e 5$930 em 1906. (...) Quanto a dizer, como hontem fez meu distincto 

collega representante do Rio Grande do Sul, Sr. Simões Lopes, que o nortista não tem a mesma 

resistencia nem será capaz de produzir as mesmas obras realizadas pelo sulista, posso oppôr a S. Ex. 

uma longa série de factos. (...) Bastaria, para responder a S. Ex., citar a conquista e povoamento do 

Acre. Nenhuma raça seria capaz dos sacrificios e dos esforços empregados pelo nordista [sic], na 

exploração daquelle riquissimo territorio nacional.“ Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da 

Câmara, 23.7.1915, S. 139. 

 

Quelle III.5.e-41 

„O Sr. Moreira da Rocha – (...) é possivel que um paiz, que tem gasto sommas fabulosas com o 

povoamento do seu sólo, mandando buscar estrangeiros de todas as especies... 

O Sr. Barbosa Lima – É a theoria das abastadas raças superiores. 

O Sr. Moreira da Rocha – ... nas quaes, apezar de superiores, ha gente da mais baixa qualidade, a 

quem tudo se dá, e de quem nada se exige, pergunto, repito, si é possivel que este paiz abandone á 

propria sorte, desgraçada e cruel, os seus filhos famintos, todos elles capazes dos maiores sacrificios 

pela Patria.“ Rocha (Ceará)/ Lima, Barbosa (Pernambuco), Anais da Câmara, 23.7.1915, S. 152. 

 

Quelle III.5.e-42 
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„O nortista (...) é docil, não faz obra de anarchista (...). Os cofres da União destinam milhares de 

contos para subvencionar a immigração estrangeira, (...) introduzindo a greve, o anarchismo e a 

ameaça á segurança publica“. Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 7.12.1912, S. 

495.  

 

„elementos anarchicos (...) superabundam na Capital Federal, com (...) um numero extraordinario 

de discolos de todas as nacionalidades (...). Este heterogeneo amalgama de elementos perigosos, 

(...) os corypheus do anarchismo e os pescadores de aguas turvas, procuraram satisfazer os seus 

instinctos subalternos com a explosão das greves e a subversão dos principios da ordem publica.“ 

„Um grande presidente“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 16.1.1920, S. 1. 

 

Quelle III.5.e-43 

„Superioridade do trabalhador nacional. (...) O relatorio do Sr. J. Papaterra Limongi sobre o 

Trabalhador Nacional (...) chegou á honrosa conclusão de que o nosso trabalhador rural, com 

direcção bem orientada, é superior ao europeu pela resistencia, pela fidelidade aos compromissos, 

pela capacidade de aprender e pelo espirito de ordem.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 

15.10.1917, S. 1058. 

 

„É um quadro contristador de infamias e dores, presenciado em um paiz opulento como o nosso, 

onde colonos estrangeiros teem sua vida e bem estar garantidos, mas os brazileiros morrem de 

fome.“ Ebd., S. 1010.  

 

„Ainda que um certo numero de colonos se adapte á nossa vida e adopte de coração a segunda 

patria, muitos voltam para a terra natal e muitos outros, que aqui ficam, conservam a sua ‚alma de 

colono’ e teem seu pensamento constantemente voltado para a patria do berço; remettem todos os 

annos para a Europa milhares de contos de réis e do nosso Paiz querem sómente a excellencia de 

nosso clima, a garantia de nossas leis paternaes e as riquezas de nosso solo. Esta situação de 

privilegio, de que gosa o colono estrangeiro, não tem razão de ser. Emquanto a Nação não puder 

garantir a subsistencia de sua população, ella não tem o direito de introduzir colonos estrangeiros 

em seu territorio. Antes de tudo deveria o Governo da União construir as obras de irrigação no 

nordéste brazileiro, dividir as terras irrigadas em lotes, vendendo-os a brazileiros nas condições em 

que são os lotes dos nucleos cedidos aos immigrantes.“ Ebd., S. 1055. 
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„O Sr. Jaguaribe: – (...) em nosso paiz gastam-se rios de dinheiro com colonisação, e colonisação 

muitas vezes de utilidade duvidosa... / O Sr. Zacarias: – Negativa. / O Sr. Jaguaribe: – Negativa. (...) 

Ora, quando se gasta tanto dinheiro para importar braços, parece-me que é doloroso que se deixe 

perecer braços nossos por falta de recursos.“ Jaguaribe (Ceará)/ Zacarias (Bahia), Anais do Senado, 

25.6.1877, S. 222. 

 

„Ora, senhores, quando é sabido que o governo do Brasil despende sommas consideraveis na 

acquisição de colonos, na acquisição de braços, de que em verdade o nosso paiz muito precisa, dóe 

dentro d’alma, não póde deixar de excitar clamores, que não se tomem providencias para evitar que 

brasileiros, que braços uteis, que braços reconhecidamente laboriosos, pereçam á fome por falta de 

auxilios.“ Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 7.8.1877, S. 66. 

 

6. Knotenpunkte der Diskursstränge 

Ohne Quellen 
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Quellenanhang zu Kapitel IV 
 

IV. Epitácio Pessoa – Politik und Diskurs im Zeichen der Dürre (1889-1930) 

1. Eine oligarchische Bilderbuchkarriere vom Parlamentarier zum Präsidenten  

a) Die politischen Lehrjahre (1889-1912) 

Vorgeschichte: Kindheit und juristische Ausbildung (1865-1889) 

Ohne Quellen 

 

Einstieg in die nationale und paraibanische Politik (1889-91) 

Ohne Quellen 

 

Opposition gegen das diktatorische Interimsregime (1891-94) 

Quelle IV.1.a-01 

„abusos e violencias... (...) refiro-me geralmente a abusos praticados pelo governo (...) (Apartes e 

protestos interrompem o orador.)“. Pessoa, Epitácio (Paraíba), Anais da Câmara, 27.5.1892, S. 3. 

 

Quelle IV.1.a-02 

„É possivel, Srs. representantes da nação, que abandoneis a causa do povo para defender a causa do 

despota? (Muito bem.) É possivel que repudieis a causa da liberdade para abraçar a causa da 

tyrannia? (Bravos.)“ Pessoa, E. (Paraíba), Anais da Câmara, 28.6.1892, S. 421. 

 

Quelle IV.1.a-03 

„Venho (...) dizer ao Sr. Vice-Presidente da República: Basta de hipocrisia, sêde franco, ao menos 

uma vez na vossa vida pública; atirai para o rol das coisas imprestáveis a Constituição, e assumi 

francamente a ditadura. Ao menos teremos a vantagem de saber em que regimen vivemos. (Muito 

bem.)“ Pessoa, E., Anais da Câmara, 3.11.1892, abgedr. in: ders., Obras completas, Bd. I, 1955, S. 

322. 

 

Quelle IV.1.a-04 
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„contando apenas vinte e quatro annos, assumiu uma indelevel attitude de reacção parlamentar 

contra o governo do marechal Floriano Peixoto; attitude essa que assignala a iniciação destemerosa 

e eminentemente civica da sua carreira politica. Não foi apenas pela sua eloquencia, tão 

impressionante que fizera lembrar ao senador Ruy Barbosa os facundos tempos de Athenas, que se 

impuzera o joven deputado parahybano ao respeito do paiz e á consideração dos seus pares, mas, 

sobretudo, o aguerrido destemor das suas opiniões, o fervor com que as defendia e sustentava, a 

sinceridade das suas convicções, a sua puritana e erguida comprehensão do regime decratico [sic; 

democratico?!]“. „Senador Epitacio Pessôa“, in: A União vom 23.5.1915, S. 1. Zum entschlossenen 

Protest Epitácio Pessoas gegen die „dictadura Floriano“ siehe auch Hollanda, Raphael de, „O dr. 

Epitacio Pessôa e o ‚Imparcial’“, in: A União vom 3.1.1919, S. 1. 

 

„Troco de boamente o Presidente Epitacio Pessoa pelo Deputado Epitacio Pessoa. Ao seu passado, 

á sua galhardia, á sua coragem, á sua figura combativa, até á fórma peregrina letteraria de seus 

discursos de então nada ha que se possa preferir no presente. As suas mensagens tocadas pelo dedo 

algido da idade e crestadas pelo tempo que apagou o verdor brilhante de suas primeiras paginas“. 

Lacerda, Maurício Paiva de (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 12.7.1920, S. 239. 

 

„[o] actual Presidente da Republica, (...) muito moço ainda, no ardor da juventude, (...) [manifestou] 

talento digno de inveja e notavel coragem civica“. Borges (Ceará), Anais da Câmara, 13.7.1920, S. 

445. 

 

„Epitacio Pessoa é a grande voz que se levanta na Camara para combater o ‚florianismo’“. Palha, 

Américo (Instituto Brasileiro de Cultura), „As grandes figuras da nossa historia. Epitacio Pessoa“, 

in: Diario Carioca (Rio de Janeiro) vom 13.12.1942, o.S. 

 

„Epitácio (...) não apoiou o golpe de estado [de Floriano]. (...) Da tribuna da Câmara, Epitácio 

combate todos esses apuros (...).“ Espinola, „Epitacio Pessôa“ (Conferência na Casa da Parahyba), 

in: Jornal do Comercio vom 29.6.1952. 

 

Regierungsbeteiligung (1898-1901) und Wechsel zum Obersten Gerichtshof (1902-12) 

Quelle IV.1.a-05 

„Epitácio assumiu a pasta da Justiça (...) para cumprir o severo programa (...) [de] Campos Sales 

(...): administrar e fazer econômia. Campos Sales queria reerguer as finanças nacionais. Econômia 

realizou [Epitácio], corrigindo os abusos dos fornecimentos às repartições (...). Tão cioso era de 
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seus deveres que ele próprio verificava o preço das mercadorias.“ Espinola, Toscano, „Epitacio 

Pessôa. Conferência realizada pelo Desembargador Toscano Espinola, na Casa da Parahyba, no dia 

da data natalícia do eminente estadista brasileiro“, in: Jornal do Comercio (Rio de Janeiro) vom 

29.6.1952, o.S. 

 

b) Machtpolitik in Brasilien und Machtübernahme der Pessoas in Paraíba (1912-15)  

Antirepublikanische Republik – die „Politik der Gouverneure“ seit dem „Fall Paraíba“ 

Quelle IV.1.b-01 

„Os negocios da Parahyba vão mal.“ Pessoa, Epitácio, Brief an Antônio Pessoa vom 3.4.1900 

(Petrópolis), S. 5, archiviert in: Arquivo Dr. Flávio Maroja/ Instituto Histórico Geográfico 

Paraibano (João Pessoa), Briefe aus dem Nachlass Antônio Pessoas, Serie Correspondência com 

Epitácio Pessoa, 1897-1902 (AP: CEP A5 G4 P1), ohne Signatur. 

 

„O accordo sobre a Parahyba está em andamento.“ Pessoa, Epitácio, Brief an Antônio Pessoa vom 

3.10.1900 (Rio de Janeiro), S. 3f, archiviert in: Arquivo Dr. Flávio Maroja/ Instituto Histórico 

Geográfico Paraibano (João Pessoa), Briefe aus dem Nachlass Antônio Pessoas, Serie 

Correspondência com Epitácio Pessoa, 1897-1902 (AP: CEP A5 G4 P1), ohne Signatur. 

 

„preocupado com o reconhecimento (...) dos candidatos da Parahyba (...). (...) O reconhecimento 

dos candidatos da Parahyba ainda não está resolvido. Estou trabalhando e ainda não perdi as 

esperanças, apesar das difficuldades oriundas (...) da parte dos deputados e senadores que, allegando 

terem sacrificado antes amigos para não se appartarem da norma de reconhecer os candidatos dos 

governadores, receiam não poder justificar-se perante seus amigos“. Pessoa, Epitácio, Brief an 

Antônio Pessoa vom 7.5.1900 (Rio de Janeiro), S. 1, 3f, archiviert in: Arquivo Dr. Flávio Maroja/ 

Instituto Histórico Geográfico Paraibano (João Pessoa), Briefe aus dem Nachlass Antônio Pessoas, 

Serie Correspondência com Epitácio Pessoa, 1897-1902 (AP: CEP A5 G4 P1), ohne Signatur. 

 

„Sobre os negocios da Parahyba estou em negociações para um accordo com o José Peregrino“. 

Pessoa, Epitácio, Brief an Antônio Pessoa vom 31.7.1900 (Rio de Janeiro), S. 1, archiviert in: 

Arquivo Dr. Flávio Maroja/ Instituto Histórico Geográfico Paraibano (João Pessoa), Briefe aus dem 

Nachlass Antônio Pessoas, Serie Correspondência com Epitácio Pessoa, 1897-1902 (AP: CEP A5 

G4 P1), ohne Signatur. 
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Coronelismo und oligarchische Herrschaft in Paraíba unter Alvaristas und Epitacistas 

Ohne Quellen 

 

Der Epitacismo regiert – autoritärer Führungsstil des neuen Parteichefs 

Quelle IV.1.b-02 

„Meu caro amigo, porem, sabe o que está fazendo, melhor do que ninguem alcança o que quer fazer 

e que pretende chegar, contando commigo em toda a linha, emquanto estiver no governo, para levar 

por obra seus planos e pensamentos no caso. (...) Só tenho a lhe pedir que não se esqueça dos meus 

amigos, para não ficarem desprestigiados (...). Refiro-me aos amigos daqui e do interior, e delles 

quero destacar Lyra, J°. Mauricio, José Pereira, Queiroga, e os chefes de Catolé e Brejo. Não poder 

ser indifferente á sorte dessa gente, que entregarei, ao deixar o governo, aos seus cuidados e 

protectora sympathia.“ Suassuna, João (Gouverneur Paraíbas), Brief an Epitácio Pessoa vom 

4.2.1928 (Parahyba), S. 1-4 (3), archiviert in: Arquivo Dr. Flávio Maroja/ Instituto Histórico 

Geográfico Paraibano (João Pessoa), Briefe aus dem Nachlass João Pessoas, Serie Correspondência 

com Epitácio Pessoa, 1912-1928 (JP: CEP A6 G1.P1), Dokument 004. 

 

„Quanto áquelles dos seus amigos pessoaes, cujos nomes me recommenda, são todos 

correligionarios (...) de 1915: tanto basta para que sejam tratados com o apreço e affecto que 

merecem.“ Pessoa, Epitácio, Antwortschreiben vom 18.2.1928 (Rio de Janeiro) auf den Brief João 

Suassuna (Gouverneur Paraíbas) vom 4.2.1928, S. 1, archiviert in: Arquivo Dr. Flávio Maroja/ 

Instituto Histórico Geográfico Paraibano (João Pessoa), Briefe aus dem Nachlass João Pessoas, 

Serie Correspondência com Epitácio Pessoa, 1912-1928 (JP: CEP A6 G1.P1), Dokument 005-12. 

 

Quelle IV.1.b-03 

„O candidato ia ser, é verdade, um representante dos interêsses do Partido, mas, antes de tudo tinha 

de ser, como foi, um depositário da minha mais íntima confiança pessoal“. Pessoa, Epitácio, 

„Resposta aos impudentes“, Auszüge aus einem Brief an Otacílio de Albuquerque (politischer 

Redakteur der Zeitung A União), ursprünglich veröffentlicht in: A União von 1917 (ohne exaktes 

Datum), abgedr. in: ders., Na política da Paraíba (2a fase: 1912-1935) (Obras completas de 

Epitácio Pessoa, Bd. XV), Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura/ Instituto Nacional do 

Livro, 1962, S. 278-281 (279). 

 

Quelle IV.1.b-04 
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„a sua escolha foi gabada por tôdas as minhas relações principalmente por ser amigo a quem eu 

nada tinha a recear.“ Pessoa, Epitácio, „Carta a Camilo“, Brief an Francisco Camilo de Holanda 

vom 27.11.1916, abgedr. in: ders., Na política da Paraíba (1912-1935), 1962, S. 266-272 (271). 

 

Quelle IV.1.b-05 

„Camilo. (...) Antes de apresentada a sua candidatura, V. dizia sempre que se fôsse presidente, os 

seus auxiliares de Govêrno seriam indicados por mim. (...) Eu estava certo de sua sinceridade, não 

só porque não tinha o direito de duvidar dela, mas ainda porque as cousas deviam ser assim mesmo: 

os auxiliares de direção nunca foram de confiança pessoal do presidente, mas da confiança política 

do Partido. Era assim no tempo do Império; é assim no tempo da República. (...) eu (...) estava certo 

(...) de que V. aceitaria os nomes que eu lhe propusesse (...) não seria próprio do seu espírito de 

disciplina querer sobrepor as suas preferências pessoais aos interêsses do Partido propugnados pelo 

seu chefe.“ Pessoa, E., Brief an Camilo de Holanda, 27.11.1916, S. 266. 

 

Quelle IV.1.b-06 

„CAMILO – (...) pagar aos parentes e afilhados dos dirigentes. – Cada vez mais me convenço que 

não dou para isso... – Esperava que V. fôsse um embaraço, pela autoridade e pelo exemplo, a essa 

orientação impatriótica, que tanto censurávamos à política de Valfredo. Infelizmente não tem sido 

assim. (...) A criação inconstitucional de empregos escusados em grande número e a autorização 

ilegal de outras despesas (eu que lhe pedira tanto a maior economia!) tem-lhe tirado a fôrça moral 

para a resistência que eu esperava de V. (...) devo dizer-lhe com franqueza e pesar: V. no govêrno, 

apesar da nossa velha amizade e todos os seus protestos, está procedendo comigo como não 

procederia um adversário. Êste me atacaria de frente, diretamente; V. me fere de lado, por meios 

indiretos. Acredito ainda que V. é meu amigo e quer ser meu amigo; mas a sua fraqueza de ânimo e 

o seu embevecimento pelos íntimos que o cercam não lhe deixam perceber bem o alcance dos seus 

atos. (...) Para não repetir história antiga, basta notar que seu govêrno só considera adversários os 

parentes e amigos mais íntimos, meus ou de minha família. Pelo menos só a êstes trata como tais. 

Valfredo, Simeão, José Rodrigues, Heráclito, para não citar senão os adversários, são cumulados de 

tôdas as deferências [Gefälligkeit, Ehrerbietung] e favores. (...) SOLON, PESSOA FILHO, 

SUASSUNA, CARLOS ESPÍNOLA, para indicar também só quatro amigos, são desconsiderados 

ostensivamente. (...) É amigo de Solon? Foi amigo de Antônio Pessoa? Está irremissìvelmente [sic] 

condenado. Enquanto procede assim com as pessoas que me são mais dedicadas, V. vive, a pretexto 

de tolerância política, a fazer salamaleques e favores aos meus piores inimigos.“ Pessoa, Epitácio, 
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Brief an Francisco Camilo de Holanda vom April 1917, abgedr. in: ders., Obras completas, Bd. XV, 

1962, S. 285-289 (286f). 

 

c) Demokratische Gratwanderung – die Präsidentschaft Epitácio Pessoas (1919-22) 

Friedensbotschafter in Versailles und Kompromisskandidat in Rio de Janeiro 

Quelle IV.1.c-01 

„Nunca aspirei à Presidência da República. Foi idéia que jamais me perpassou pela mente, não só 

porque, sem falsa modéstia, não me sentia à altura do cargo, como porque a máquina política do 

país estava montada de tal maneira que ao representante de um Estado pequeno, como a Paraíba, 

não era lícito levar tão longe a sua ambição.“ Pessoa, Epitácio, Pela Verdade (Obras completas de 

Epitácio Pessoa, Bd. XXI, Teil 1), Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura/ Instituto 

Nacional do Livro, 1957 (19251), S. 33. 

 

Quelle IV.1.c-02 

„De fato, só circunstâncias as mais variadas e imprevistas – a oposição do Rio Grande do Sul a 

qualquer candidatura paulista ou mineira, as apreensões que infundia à política dominante dos 

Estados a candidatura Rui Barbosa, a minha ausência do país no desempenho de uma missão de alto 

relêvo, a independência em que sempre me conservara entre os partidos políticos, o meu 

alheamento à luta que se travara em tôrno da sucessão do Conselheiro Rodrigues Alves, etc. – 

tornaram possível a escolha do meu nome.“ Pessoa, E., Pela Verdade, 1957 (19251), S. 33. 

 

Regierungsbildung und politische Rigidität in Zeiten des sozialen Wandels 

Ohne Quellen 

 

Autoritarismus zwischen Kritik und Lob 

Quelle IV.1.c-03 

„elementos anarchicos (...) superabundam na Capital Federal, com (...) habitantes (...) de todas as 

nacionalidades (...). (...) elementos perigosos, (...) com a explosão das greves e a subversão dos 

principios da ordem publica. (...) O gesto de energia fulminante do chefe de Estado suscitou o 

desafogo geral das classes conservadores (...). [O] (...) grande homem [Epitacio Pessôa] (...) 

felizmente tem de dirigir ainda por um triennio este formoso paiz, cujas immensas possibilidades 
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(...) sómente na manutenção do principio de auctoridade, temperado por uma genuina democracia, 

podem encontrar felix execução.“ „Um grande presidente“, in: A União vom 16.1.1920, S. 1. 

 

Quelle IV.1.c-04 

„um filho da Parahyba, fazendo o bem da patria, (...) republicanizando a Republica, mantendo o 

principio da auctoridade“. Lustosa Cabral, Bel. Nelson (Hg.), Almanach Administrativo, Historico, 

Mercantil, Industrial do Estado da Parahyba, 1922, Parahyba: Imprensa Official, 1922, S. 14. 

 

Quelle IV.1.c-05 

„pecha de germanophilo, (...) feitio auctoritario e (...) tendencias militaristas (...) das doutrinas 

prussianas“. Hollanda, Raphael de, „O dr. Epitacio Pessôa e o ‚Imparcial’“, in: A União. Diario 

Official do Estado vom 3.1.1919, S. 1. 

 

Quelle IV.1.c-06 

„aqui querem recusar aos Deputados da opposição o deferimento dos seus requerimentos de 

informações e lá fóra se pretende, por meio de violencias, impedir a manifestação do pensamento 

humano, o direito de reunião, o direito de pensar! Não o conseguirão! A Liberdade romperá estes 

diques, arrasará tudo, impondo nova lei! Si todos os tzares teem succumbido na luta, não será o 

nosso tzarzinho [Epitácio Pessoa] que haja de dominar! Com a tyrania só apressam o rythmo de um 

luta tremenda em que vencerão os homens livres! (Muito bem; muito bem.)“ Nascimento, Nicanor 

(Distrito Federal), Anais da Câmara, 9.7.1920, S. 159. 

 

„O Sr. Nicanor Nascimento – (...) trago á visão clara do Sr. Presidente da Republica de hoje, aquelle 

episodio luminoso da historia parlamentar, quando, em palavras altisonantes e eloquentes, dizia que 

recusar as detalhadas informações ao Parlamento era acto de tyrannia de sangue daquelle momento. 

[S. 87] Amanhã, com os documentos na mão, com os discursos de S. Ex., decompondo as suas 

partes; suas phrases e phrases principaes, mostrarei ao nobre leader da maioria e á Camara as duas 

faces oppostas do Sr. Epitacio: opporei á doutrina de hoje do Sr. Presidente da Republica a doutrina 

de hontem de S. Ex. quando Deputado republicano. [S. 88] 

O Sr. Mauricio de Lacerda – (...) Vamos aos Annaes e veremos si a dictadura que arrastava na 

espada ensanguentada e coberta de pó a Constituição, na phrase do proprio Sr. Epitacio, é peior que 

a dictadura do frak e da cartola civil. Veremos si a bengala dos sobrinhos do Sr. Epitacio Pessoa, 

que dissolve associações operarias, é menos aggressiva que a espada do marechal Floriano.  

O Sr. Nicanor Nascimento – Sr. Presidente, devo declarar a V. Ex. e á Camara que a questão que se 
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está debatendo neste momento não é ainda a da superioridade do bigstick dos sobrinhos, ou do Sr. 

Epitacio Pessoa sobre a espada do marechal Floriano. Não se está ainda estabelecendo qual é a mais 

dictatorial. Não estou querendo saber qual o mais dictatorial, si o governo da festança ou si o 

governo da defesa da Republica, si aquelle que ensanguentou, é verdade, com a espada, mas 

ensanguentou na defesa das instituições e na defesa dos direitos de que todos nós gozamos hoje; e 

que si então não tivesse obtido pela victoria das armas legaes contra a demagogia revolucionaria, 

estariamos em plena desordem, talvez em uma época mexicana de miseria e caudilhagem. O que 

sustento é que nem a espada nem o stick do Sr. Epitacio Pessôa podem recusar á opinião publica, os 

esclarecimentos officiaes pedidos pelos Srs. Deputados. [S. 90]“ Nascimento, Nicanor (Distrito 

Federal)/ Lacerda, Maurício Paiva de (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 8.7.1920, S. 87f, 90 

(Hervorhebungen aus dem Original). 

 

Quelle IV.1.c-07 

„uma personalidade quasi monstruosa de dictador, cuja vontade se superpõe ao Poder Judiciario, se 

superpõe ao Poder Legislativo“. Nascimento (Distrito Federal), Anais da Câmara, 4.12.1920, S. 

398. 

 

Quelle IV.1.c-08 

„lançando nas cadeias cerca de dous mil operarios, violou a Constituição e praticou esses crimes, 

maiores os de que accusava o marechal Floriano!“ Nascimento (Distrito Federal), Anais da 

Câmara, 9.7.1920, S. 158. 

 

Quelle IV.1.c-09 

„A respeito da inspectoria da alfondega nada ha resolvido ainda. Falei com o ministro que está á 

espera da minha indicação (...). Tenho de meus receios de propôr o seu nome, pela grita que pode 

levantar. É o diabo não termos cuidado da revisão de seu processo ha mais tempo. Nomear V. é pol-

o em evidencia, attrahir odios e descomposturas, não tendo nós ainda a sentença do Tribunal para 

fechar a bocca aos maldizentes.“ Pessoa, Epitácio, Brief an Antônio Pessoa vom 16.9.1902 (Rio de 

Janeiro), archiviert in: Arquivo Dr. Flávio Maroja/ Instituto Histórico Geográfico Paraibano (João 

Pessoa), Briefe aus dem Nachlass Antônio Pessoas, Serie Correspondência com Epitácio Pessoa, 

1897-1902 (AP: CEP A5 G4 P1), ohne Signatur. 

 

130

KOSTENLOSER DOWNLOAD ZU: TIM NEUFERT, DIE MACHT DER DÜRRE. WASSER UND POLITIK IN BRASILIEN 
IN DER ZEIT VON EPITÁCIO PESSOA (1877–1930) ISBN 978-3-412-50144-0  

© 2015 BÖHLAU VERLAG GMBH & CIE. KÖLN WEIMAR WIEN



2. Der Dürrediskurs Epitácio Pessoas – historische Zuordnung und Bewertung 

a) Die Dürre als Paradefall für die oligarchische Legitimationsstrategie  

Ohne Quellen 

 

b) Die Darstellung der Trockenperioden als Ursache allen Übels 

Quelle IV.2.b-01 

„conhecer o mal e (...) os meios de corrigi-lo“. Pessoa, Epitácio, Mensagem 3.5.1921 (Obras 

completas, Bd. XVII), 1956, S. 386.  

 

„O sofrimento das populações do Nordeste, conseqüência das sêcas periódicas que assolam a 

região“. Pessoa, Epitácio, „Mensagem apresentada ao Congresso Nacional na abertura da terceira 

sessão da décima legislatura a 3/5/1920“, in: ebd., S. 15-207 (183). 

 

Quelle IV.2.b-02 

„a fome e (...) a miseria (...) agora mesmo dizima[m] grande parte do povo parahybano.“ Pessoa, E. 

(Paraíba), Anais da Câmara, 20.8.1891, S. 334 (siehe auch ausführlicher IV.2.e-07). 

 

Quelle IV.2.b-03 

„Si a União não vier quanto antes em socorro destes estados [Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Ceará], as desgraças que teremos a lamentar serão innumeras e os males resultantes dessa demora se 

tornarão irreparaveis.“ Pessoa, E. (Paraíba), Anais da Câmara, 19.9.1891, S. 377, auch abgedr. in: 

ders., „A sêca no Nordeste“ (Obras completas, Bd. I), 1955, S. 69. 

 

Quelle IV.2.b-04 

„Milhares e milhares de brasileiros (...) sofrem, há muitos meses, as torturas inconfortáveis e o 

martírio cruciante da fome e da sede; e, abandonando os seus lares, (...) morrem pelos caminhos 

abrasados, onde as únicas gotas que cabem são as lágrimas que rolam dos seus olhos“. Pessoa, 

Epitácio, „Obras contra as secas e serviços públicos“, Senatsrede vom 29.11.1915, in: ders., 

Discursos parlamentares (Perfis parlamentares, 7), Brasília: Câmara dos Deputados, 1978, S. 375-

386 (376).  
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„lágrimas das criancinhas famintas“. Pessoa, Epitácio, „Defesa do café e obras do Nordeste“, Rede 

im Theatro Municipal in São Paulo vom 20.8.1921, in: ders., Discursos parlamentares (Perfis 

parlamentares, 7), 1978, S. 390-394 (394). 

 

Quelle IV.2.b-05 

„daquellas populações desgraçadas açoitadas duramente pela mais cruel das calamidades“. Pessoa, 

Epitácio, Rede im Theatro Municipal in São Paulo vom 20.8.1921, abgedr. in: „Uma pagina do 

Nordeste“, in: Lustosa Cabral, Bel. Nelson (Hg.), Almanach Administrativo, Historico, Mercantil, 

Industrial do Estado da Parahyba, 1922, Parahyba: Imprensa Official, 1922, S. 299. 

 

„(...) ide, segui agora as estradas, e vêde aqui as ossadas daquelles que não puderam fugir mais 

longe ao horroroso flagello e tombáram, inanidos e moribundos, para servirem de pasto, ainda com 

vida, á voracidade das féras e das aves de presa; ide, e vêde mais longe os que acabam de cahir, 

allucinados, arquejantes, e, olhos cravados na abobada candente, numa ultima prece de compaixão e 

piedade, ou talvez numa derradeira imprecação de desespero e de insania, aguardam, anniquilados e 

vencidos, o supplicio dantesco dos que os precederam; ide e vêde, por fim, a fileira infinita dos que 

ainda podem arrastar-se, andrajosos e esqualidos, a face descomposta, olhar desvairado, sem forças 

mais para carregarem os pequeninos, sem gotta de leite para lhes calar o chôro triste, enfraquecido e 

compungente, com o estomago torturado a contorcer-se na agonia da fome, a garganta em fogo a 

escaldar no desespero da sêde, com a alma despedaçada, o coração confrangido de luto, de 

desolação e de dôr; ide, vêde, escutae, e dizei-me, depois, se eu estou ou se eu não estou redimindo 

um crime de nação! (Sensação, prolongada salva de palmas).“ Ebd.; mit kleineren inhaltlichen und 

orthographischen Veränderungen auch abgedr. in: „Dr. Epitacio Pessôa. Sua visita a São Paulo“, in: 

A União vom 23.8.1921, S. 1. Vgl. zu dem Ausdruck „estou redimindo“ („retten/erlösen“; hier: „ein 

nationales Verbrechen/eine nationale Schuld begleichen“) auch Quelle I.2.b-01 

(„redentor“/„Retter“, Gabaglia, Laurita Pessoa Raja, A figura humana de Epitácio Pessoa, 1966, S. 

79). In dieser Quelle erwähnt Pessoas Tochter Laurita zudem, ihr Vater habe sich in der oben 

zitierten Rede auf seine Erinnerungen von 1877-79 bezogen. 

 

Quelle IV.2.b-06 

„A visita do sr. dr. Epitacio Pessôa, presidente da Republica, ao Estado de S. Paulo (...). Tendo s. 

exc. [Epitacio Pessôa] feita da assistencia ao nordéste um dos pontos cardeaes do seu programma de 

govêrno, não faltaram vozes suspeitas, que malsinassem a piedade, a justiça e a redempção 

immanentes nessa patriotica iniciativa. Não se vinham fazer aqui melhoramentos voluptuarios, nem 
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executar providencias adiaveis, mas simplesmente salvar esta metade do paiz de um possivel 

anniquilamento, por uma fatalidade da natureza.“ „Hymno do Nordéste“, in: A União vom 

24.8.1921, S. 1. 

 

Quelle IV.2.b-07 

„no Brasil se deve pensar antes de tudo na salvação de milhares de vidas humanas (...). Não 

esqueçamos que, segundo numeros conhecidos, de 1877 até hoje o nordéste viu desapparecer 

victimados pela fome e suas consequencias mais de um milhão de habitantes. É um algarismo que 

nenhum brasileiro póde lêr sem a mais profunda emoção, e que representa para todo o Brasil, paiz 

quasi despovoado, uma perda colossal de forças economicas.“ Pessoa, Epitácio, „Mensagem às 

Commissões Especial de Obras Contra as Seccas e de Finanças“, in: Anais da Câmara, 19.9.1919, 

S. 19-24 (21). Mit leicht abweichender Orthographie auch abgedr. in: „O problema da sêcca. A 

mensagem do sr. Presidente da Republica ao Congresso sobre esse magno assumpto. S. ex. solicita 

ao Poder Legislativo importantes medidas“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 

30.9.1919, S. 1. 

 

„De 1877 para cá o Nordeste viu desaparecer, vitimados pela fome e suas conseqüências, mais de 

um milhão de habitantes, e êsse algarismo, ao mesmo tempo que representa para todo o Brasil, país 

quase despovoado, perda incalculável de fôrças econômicas“. Pessoa, E., Mensagem 3.5.1921 

(Obras completas, Bd. XVII), 1956, S. 234, ebenfalls abgedr. in: „A mensagem presidencial. 

Importante documento. Palavras do exmo. sr. dr. Epitacio Pessôa“, in: A União. Diario Official do 

Estado (Parahyba) vom 11.5.1921, S. 1. 

 

„A irrigação do Nordeste, portanto, tem que se fazer cedo ou tarde. As obras iniciadas em 1920 hão 

de ser terminadas. É um dever iniludível, dever de patriotismo, que não consente deixar ao 

abandono e improdutiva uma das mais férteis zonas do país, nem admite que se subordinem 

problemas desta ordem ao espírito egoísta de um regionalismo imprudente [do Sul]; dever de 

humanidade, que não permite conservar exposta às ameaças periódicas de uma terrível calamidade, 

QUE JÁ NOS ROUBOU PARA MAIS DE DOUS MILHÕES DE VIDAS, a população de oito 

Estados da Federação.“ Pessoa, E., zit. in: Chateaubriand, Interview mit Epitácio Pessoa, in: O 

Jornal vom 12.2.1925, abgedr. in: Pessoa, E., Obras completas, Bd. XIX, 1965, S. 251 

(Hervorhebungen aus dem Original). 
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c) Akzentuierung der Diskurskompetenz und Solidarisierung mit den Opfern der Dürre 

Quelle IV.2.c-01 

„foi nessa circumscripção da Republica, onde nasceu o illustre conterraneo que nos governa 

[Epitácio Pessoa], e ninguém melhor do que s. exc. saberá avaliar o que possa ser a sêcca – esse 

infortunio secular que infelicita o Nordeste“. Lustosa, N., „As crises climatericas do Nordeste e a 

sua solução“, in: A União vom 23.11.1919, S. 1. 

 

Quelle IV.2.c-02 

„O sr. dr. Epitacio é sertanejo de nascimento, presenciou de visu a pungencia dessas enormes 

tragedias ruinosas, que devastam em mezes o lento trabalho de decennios“. „Hymno do Nordéste“, 

in: A União vom 24.8.1921, S. 1. 

 

Quelle IV.2.c-03 

„Natural desta mesma terra, que s. exc. redimiu tendo passado a sua infancia predestinada entre as 

heraldicas montanhas de Umbuzeiro, que também sentem os effeitos das sêccas, ninguém melhor 

do que o dr. Epitacio Pessôa poderia traçal-a.“ „Uma pagina do Nordeste“, in: Lustosa Cabral (Hg.), 

Almanach da Parahyba, 1922, S. 298. 

 

Quelle IV.2.c-04 

„Contra a solução desse problema só se rebelaram os que nunca viram as seccas na sua obra de 

devastações e de exterminio. Ide, os que combatem o govêrno, penetrar naquella fornalha ardente 

(...). Dizei então se eu estou ou não estou redimindo um crime nacional.“ Pessoa, Epitácio, zit. in: 

„Dr. Epitacio Pessôa. Sua visita a São Paulo“, in: A União vom 23.8.1921, S. 1. 

 

Quelle IV.2.c-05 

„Para que a União adotasse medidas de vantagens mais duradouras, foi necessário que se 

manifestasse com persistência o espírito de propagando dos que, na dura experiência da sua terra, 

haviam aprendido a conhecer o mal e previsto os meios de corrigi-lo.“ Pessoa, E., Mensagem 

3.5.1921 (Obras completas, Bd. XVII), 1956, S. 386. 

 

Quelle IV.2.c-06 

„clamorosa injustiça e odiosa incuria (...). Isto é devido á centralisação esmagadora (...) da 

administração central“. Pessoa, E. (Paraíba), Anais da Câmara, 21.10.1891, S. 494. 
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d) Elemente der oligarchischen Dürrepolitik zwischen Paternalismus und Opportunismus 

Quelle IV.2.d-01 

„Nós temos (...) um povo intelligente e laborioso; mas (...) não temos colonias que desenvolvam as 

nossas industrias (...). (...) A discriminação de rendas, como foi feita pela Constituição, tornou quasi 

impossivel a vida da maior parte dos estados do norte, sem vias-ferreas, sem colonisação para fazer 

face aos onerosos e pesados encargos que a nova organisação politica lhes creou.“ Pessoa, E. 

(Paraíba), Anais da Câmara, 21.10.1891, S. 494. 

 

Quelle IV.2.d-02 

„Construídas as barragens para formação dos açudes e abertos os canais de irrigação, virá por si a 

colonização das terras irrigadas por essa gente laboriosa, cuja coragem e resistência assombram os 

que não lhe conhecem as virtudes.“ Pessoa, E., Mensagem 3.5.1920 (Obras completas, Bd. XVII), 

1956, S. 183. 

 

„circumstancias especiaes em que se vão realizar os serviços em zonas desprovidas dos recursos 

necessarios, onde não existem operarios, mas rudes trabalhadores agricolas e onde se tornam 

indispensaveis aptidões e energias excepcionaes para execução de projecto tão vasto e complexo 

quanto o da construcção simultanea e rapidamente de varias grandes barragens“. Pessoa, Epitácio, 

Jahresbotschaft an den Kongress vom 3.5.1921, abgedr. in: „A mensagem presidencial“, in: A 

União vom 11.5.1921, S. 1. 

 

„Não peçamos ao homem rústico o poder de raciocínios de ordem mais elevada sôbre a causa dos 

seus infortúnios.“ Chateaubriand, Interview mit Epitácio Pessoa, in: O Jornal vom 12.2.1925, 

abgedr. in: Pessoa, E., Obras completas, Bd. XIX, 1965, S. 249. 

 

Quelle IV.2.d-03 

„mostra a extensão do nosso desamor e da nossa crueldade para com os irmãos que povoam aquelas 

regiões infelizes.“ Pessoa, E., Mensagem 3.5.1921 (Obras completas, Bd. XVII), 1956, S. 234. 

 

Quelle IV.2.d-04 

„Segundo noticias que tenho ultimamente recebido [da Parahyba, do Ceará e do Rio Grande do 

Norte] (...) a secca (...) está assolando com grande intensidade os sertões desses estados. As 

colheitas estão inteiramente perdidas; os generos alimenticios estão quasi consumidos; os recursos 

de qualquer natureza estão inteiramente esgotados, e as familias, acossadas pela fome e pela 
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miseria, já emigram em massa em busca de outros estados, onde possam encontrar allivio á sua 

penuria. (...) A distribuição de generos alimenticios feita gratuitamente, feita como uma esmola 

áquellas populações tem, antes de tudo, o grande inconveniente de despovoar as zonas de cultura, 

attrahindo os indigentes para os centros populosos, conservando-os na ociosidade e no vicio, 

prolongando, em ultima analyse, os effeitos da secca, porque esta gente perdendo os habitos do 

trabalho e encontrando sustento facil e commodo, não voltam ao campo ainda mesmo depois que o 

inverno vem renascer a esperança de uma nova época de abundancia e de fartura. Parece-me que o 

auxilio do poder federal deve ser dado em troca de serviços de utilidade publica, prestados em vias 

ferreas, em linhas telegraphicas, em açudes, em construcções de qualquer natureza, que por um lado 

proporcionando aos indigentes occupação decente nas proprias regiões em que habitam, por outro 

lado contribuam para o engrandecimento da riqueza nacional ou do Estado. (...) Concluindo, mando 

á mesa o meu projecto que é o seguinte (lê): ‚O Congresso Nacional, de accôrdo com a 2a parte do 

art. 5o da Constituição, decreta: Art. 1.o Fica o Presidente da Republica autorisado a abrir um credito 

supplementar de 1.200:000$ á verba – Soccorros publicos – de exercicio vigente. Art. 2.o Este 

credito será egualmente distribuido pelos estados da Parahyba, Rio Grande do Norte e Ceará, para 

ser applicado á obras como soccorro indirecto ás populações flagelladas pela secca.“ Pessoa, E. 

(Paraíba), Anais da Câmara, 20.8.1891, S. 334f. 

 

„Ah! ricos, dae esmolas aos pobres e lembral-vos que algum dia a sorte pode lançar por terra os 

vossos bens e tereis que fazer o que os necessitados fazem: pedir.“ „A fome“, in: Verdade. Orgão 

progressista e noticioso (Areia, Paraíba) vom 18.8.1892, S. 1. 

 

Quelle IV.2.d-05 

„Projecto. O Congresso Nacional resolve: Art. 1.o Fica o Poder Executivo autorizado a despender 

ate 10.000:000$ para soccorrer ás populações do norte, flagelladas pela secca. § Os soccorros serão 

distribuidos pela fórma que as circumstancias determinarem, devendo preferentemente ser 

executadas obras de utilidade publica, em que sejam empregados os indigentes.“ Gesetzesvorhaben 

zur Dürrebekämpfung, Anais da Câmara, 20.9.1900, S. 211. 

 

„lei de 15 de julho (...): creditos extraordinarios (...) para (...) obras (...), preferindo as que derem 

occupação ao maior numero de trabalhadores e conservem nos seus domicilios as populações 

flagelladas“. Gesetz vom 15.7.1915, Art. 1, vorgetragen von Lyra, Augusto Tavares de (Rio Grande 

do Norte, Ministro de Viação e Obras Publicas), Anais da Câmara, 23.11.1915, S. 306. 
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Quelle IV.2.d-06 

„Socorros aos indivíduos flagelados“, „socorros aos Estados flagelados“, „socorros diretos ou 

indiretos aos flagelados“. Pessoa, E., „Obras contra as secas“, Senatsrede vom 29.11.1915 (Perfis 

parlamentares, 7), 1978, S. 383. 

 

„consistentes em obras e serviços“. Ders., „Obras contra as secas e serviços públicos“, Senatsrede 

vom 30.11.1915, in: ders., Discursos parlamentares (Perfis parlamentares, 7), 1978, S. 386-387 

(387). 

 

Quelle IV.2.d-07 

„o exmo. sr. senador Epitacio Pessôa, illustre chefe da politica parahybana, [endereçou] o 

telegramma subsequente ao sr. dr. Castro Pinto, presidente do Estado: Rio, 2. – Presidente Estado – 

Parahyba – (...) Pensamos seria melhor a abertura de estradas de rodagem, picadas telegraphicas, 

açudes e outras obras que impeçam o exodo da população. Saudações. – Epitacio Pessôa.“ Pessoa, 

Epitácio, Telegramm an João Pereira de Castro Pinto (Gouverneur von Paraíba) vom 2.6.1915 (Rio 

de Janeiro), abgedr. in: „A sêcca“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 4.6.1915, 

S. 1. 

 

Quelle IV.2.d-08 

„A missão do governo não é agir quando a nossa capital estiver invadida pela multidão faminta e 

assolada pela peste que acompanha as multidões agrupadas, causando então danos irreparáveis“. 

Diário do Estado (Parahyba) vom 11.4.1919, o.S., auszugsweise abgedr. in: Ferreira, Indústria da 

seca, 1993, S. 95. 

 

Quelle IV.2.d-09 

„A organização de um serviço de assistência aos flagellados, por ocasião das seccas prolongadas, e 

que terá por objeto [sic] principal, tanto quanto possivel, prevenir e combater o exodo aos primeiros 

rebates das seccas, encaminhando as populações e facultando-lhes serviços remunerados, apenas os 

estrictamente necessários á subsistencia e enquanto durar a calamidade, em obras e serviços 

previamente planejados.“ Regulamento da Caixa Especial, Art. 50, §7, Dokument anlässlich der 

Gründung der Caixa Especial am 17.3.1920 per Dekret 14.102 im Diário Oficial veröffentlicht, 

abgedr. in: Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 136. 

 

Quelle IV.2.d-10 
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„O prolongamento da estrada de ferro da Parahyba constitue actualmente o principal desideratum 

do povo parahybano, como unica medida salvadora, como unica medida capaz de trazer ao estado 

reaes beneficios.“ Pessoa, E. (Paraíba), Anais da Câmara, 21.10.1891, S. 495. 

 

Quelle IV.2.d-11 

„sêcca exterminadora de todos os recursos (...). Levamos, ainda uma vez, num supremo esforço, os 

nossos lamentos ao benemerito parahybano, eminente chefe do nosso Estado, o exmo. sr. senador 

Epitacio Pessôa que tanto se interessa pelo nosso bem estar e que de certo nada ha descurado a fim 

de nos alcançar um conforto. (...) Que venham urgentemente os serviços do açude de Pilões“. Sá, 

P.e Cyrillo, „A sêcca na Parahyba“, in: A União vom 29.9.1915, S. 1. 

 

„E, aos exmos. srs. Ministro da Viação, dr. Augusto Tavares de Lyra, e senador Epitacio Pessôa, 

com a devida venia, lembramos a urgenta necessidade de serem distribuidos quaesquer serviços aos 

pauperrimos sertanejos que almejam continuar abrigados nos seus lares e anathematisam a 

emigração.“ Sá, P.e Cyrillo, „Os soffrimentos Sertanejos“, in: A União vom 16.10.1915, S. 1. 

 

Quelle IV.2.d-12 

„Com o sr. dr. Epitacio Pessôa na presidencia da Republica uma intensa alegria invade a alma do 

camponio nordestino (...). Outra esperança, que não esta, jámais experimentarão os filhos dos 

Estados flagellados.“ Lustosa, N., „As crises climatericas do Nordeste e a sua solução“, in: A União 

vom 23.11.1919, S. 1. 

 

Quelle IV.2.d-13 

„Epitacio Pessôa, o unico presidente que já trabalhou seriamente no intuito de minorar os terriveis 

effeitos das sêccas do nordéste.“ Barbosa, P.e Florentino, „A redempção do nordéste“, in: A União. 

Diario official do Estado (Parahyba) vom 19.4.1922, S. 1, ursprünglich in: A. B. C. (Rio de 

Janeiro), o.D., o.S. 

 

Quelle IV.2.d-14 

„Esse enthusiasmo era o mysticismo da própria salvação na salvação da terra. (...) os trabalhadores 

sertanejos tinham-nos revolvendo a terra doente, sangrando-a com a ferramenta do trabalho, 

adorando nas horas de descanso as machinas salvadoras e tendo confiança nas próprias energias 

combativas.“ Barbosa, Orris, Secca de 32 (Impressões sobre a crise nordestina), Rio de Janeiro: 
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Adersen-Editores, 1935, S. 21f, zit. in: Gurjão, Eliete de Queiróz, Morte e vida das oligarquias, 

Paraíba (1889-1945), João Pessoa: Editora Universitária/ UFPb, 1994, S. 49. 

 

Quelle IV.2.d-15 

„uma dívida de honra para com a população pobre do interior, a quem quase tudo tem faltado“. 

Pessoa, Epitácio, Botschaft an den Kongress vom 3.9.1919, in: ders., Pela Verdade (Obras 

completas, Bd. XXI, Teil 1), 1957 (19251), S. 266. 

 

„Aqui desejo dar apenas testemunho de outra faceta do caráter de meu Pai, só devidamente 

conhecida pelos familiares, e pelos íntimos, dos quais, infelizmente, já muitos desaparecidos: a do 

homem na sua vida particular, como admirável chefe de família e pai admirável; a do homem 

profundamente bom, de extrema sensibilidade e delicadeza de alma, de imensa caridade na sua 

forma mais sublime: a da solidariedade humana, e, em especial, para com os pobres, os humildes, e 

os injustiçados da sorte.“ Pessoa, Helena Sayão, „Discurso em nome da família Epitácio Pessoa“, 

in: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (Rio de Janeiro), Bd. 268 (Juli-Sept. 

1965), Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1966, S. 135-140 (136) 

(Hervorhebungen im Original). 

 

Quelle IV.2.d-16 

„a secca de (...) 1917-1919 (...), (...) tão violenta quanto a grande secca de 1879, (...) começada ao 

tempo dos meus antecessores, mas francamente declarada no meu governo, quando falharam as 

chuvas invernaes de 1919 para 1920. Foi por essa occasião que autorizei os serviços indispensaveis 

ao prompto soccorro da população do nordeste, entre os quaes avultaram os de estradas e 

açudagem.“ Pessoa, Epitácio, Mensagem de 1921 (3.5.1921), 1978 (19221), S. 393f, leicht verändert 

auch abgedr. in: ders., Pela Verdade (Obras completas, Bd. XXI, Teil 1), 1957 (19251), S. 268. 

 

Quelle IV.2.d-17 

„A construção das barragens (...) torna conveniente a ligação férrea (...). Êsse melhoramento [da 

linha de penetração da Paraíba] é seqüência indispensável dos serviços de irrigação em via de 

feitura, na Paraíba, e destina-se a garantir o escoamento dos produtos, principalmente do algodão, e 

a assegurar o intercâmbio das férteis planícies do sertão. Conseqüência inevitável dos 

empreendimentos, acima relatados, é a construção dos três principais portos do Nordeste, de 

Fortaleza, Natal e Paraíba, não só para garantir o transbôrdo dos materiais destinados aos serviços 
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em andamento no interior, como para atender às necessidades comerciais que a irrigação vai 

desenvolver.“ Pessoa, E., Mensagem 3.5.1921 (Obras completas, Bd. XVII), 1956, S. 389. 

 

Fortsetzung: 

„De toda a região semi-árida é nos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará que, pelas 

razões físicas como sociais, as sêcas se manifestam produzindo a fome e a miséria. Assim sendo, é 

natural que, primeiramente, para essa região converjam de preferência os esforços tendentes a 

solucionar o problema.“ Dieser Absatz erscheint nicht in den übrigen Quelleneditionen. Er wurde 

zitiert aus: Pessoa, Epitácio, „Mensagem presidencial por ocasião da abertura do Congresso, 3 de 

maio de 1921“, in: Gazeta do Norte vom 28.7.1921, auszugsweise abgedr. in: Castro, Therezinha de 

(Hg.), História documental do Brasil, Rio de Janeiro/ São Paulo: Distribuidora Record, 19682, S. 

293-295 (294). 

 

Quelle IV.2.d-18 

„Nos cuidados que deve merecer a situação interna da República, um dos problemas cuja solução se 

impõe, porque aumentará grandemente a nossa capacidade econômica, é o da extinção das sêcas no 

Nordeste brasileiro, fenômeno desolador que periòdicamente [sic] nos rouba vidas preciosas, nos 

estanca fontes abundantes de renda“. Pessoa, Epitácio, Rede auf einem Bankett zu Ehren des 

offiziellen Präsidentschaftskandidaten Rodrigues Alves vom 23.10.1917 (im 

Präsidentschaftswahlkampf von 1919 als Regierungsprogramm Epitácio Pessoas genutzt), abgedr. 

in: ders., Pela Verdade (Obras completas, Bd. XXI, Teil 1), 1957 (19251), S. 35-44 (39) 

(Hervorhebungen aus dem Original). 

 

Quelle IV.2.d-19 

„A REVALIDAÇÃO DE UMA DAS NOSSAS REGIÕES MAIS SUSCEPTÍVEIS DE 

PRODUZIR E ONDE A RIQUEZA PÚBLICA IRÁ CRESCER DE RECURSOS IMENSOS“. 

Pessoa, Epitácio, Botschaft an den Kongress vom 3.9.1919, in: ders., Pela Verdade (Obras 

completas, Bd. XXI, Teil 1), 1957 (19251), S. 266 (Hervorhebungen aus dem Original). 

 

Quelle IV.2.d-20 

„Pela primeira vez se verificou que, alli retidos, flagellados se constituiram em elementos 

productivos para a realização de beneficios e melhoramentos que lhes hão de ser um dia mais ampla 

e salutarmente salvadoras.“ Campos, Carlos de (São Paulo, Regierungssprecher unter Epitácio 

Pessoa), Anais da Câmara, 8.7.1920, S. 83. 
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Quelle IV.2.d-21 

„Construídas as barragens para formação dos açudes e abertos os canais de irrigação, virá por si a 

colonização das terras irrigadas por essa gente laboriosa, cuja coragem e resistência assombram os 

que não lhe conhecem as virtudes. Êsses centros de economia, independentes da normalidade 

climatérica, ficarão a constituir pontos de abrigo seguro para os indivíduos (...) que habitam terras 

afastadas dos lugares que a natureza indica para construção de açudes e estabelecimento de 

irrigação. Principalmente para os últimos, impõe-se o complemento das vias de comunicação, de tal 

maneira que se possam abastecer nos centros de irrigação, apenas percam a sua capacidade 

produtiva com o prolongamento das estiagens e a falta de água para os seus pequenos campos de 

lavoura.“ Pessoa, E., Mensagem 3.5.1920 (Obras completas, Bd. XVII), 1956, S. 183f. 

 

Quelle IV.2.d-22 

„Quanto ás obras de irrigação, seria evidentemente prematuro inicial-as antes de preparadas as 

fundações e em andamento a construcção das muralhas, isto é, antes de começado o reservatorio 

propriamente dito. (...) O próprio Sr. Sampaio Corrêa, logo abaixo, neste mesmo segundo artigo, 

ensina que, de accordo com os principios e regras da boa technica, as obras de irrigação devem ser 

iniciadas depois que a dos açudes permittirem formar bacia hydraulica, capaz de beneficiar os 

primeiros tratos dos terrenos situados a jusante das respectivas paredes.“ Pessoa, Epitácio, Artikel 

(o.T.) auf Anfrage des Journalisten Francisco de Assis Chateaubriand (Umbuzeiro/ Paraíba), in: O 

Jornal vom 15.3.1925, o.S., auszugsweise abgedr. in: Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 

148-159 (156). 

 

Quelle IV.2.d-23 

„A cultura de vasantes é que se faz com a retirada das aguas, na estação secca, aproveitando-se 

então, nas areas descobertas, por vezes consideraveis, a humidade permanente do reservatorio, 

semi-esvaziado nos annos bons, muito mais vasio nos annos máos. (...) Por esse systema, as grandes 

barragens, independentemente dos canaes de irrigação, attendem a um dos fins, diremos o 

primordial das obras contra as seccas: prevenir o flagello dos tres annos sucessivos sem chuvas. Os 

fugitivos acudirão ás barragens e não mais ás cidades costeiras e lá se abastecerão com alimento de 

legumes e de piranhas também, está claro. Pelo que acima vae exposto vê-se que a irrigação por 

meio de canaes é secundaria no inicio da realização do plano, embora imprescindivel, porque só ella 

permittirá a seguir, a completa transformação economica da região.“ Lisboa, Arrojado, Artikel 

(o.T.) auf Anfrage des Journalisten Francisco de Assis Chateaubriand (Umbuzeiro/Paraíba), in: O 
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Jornal vom 17.3.1925, auszugsweise abgedr. in: Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 152-

163 (157). 

 

Quelle IV.2.d-24 

„Seria conveniente que, de algum modo, se reservasse alguma boa porção de terra para arrendar-se 

à pobreza por preços cômodos, de sorte que pudessem todos ter meios de trabalho; o que não 

sucederia se ficassem essas terras em poder de particulares, que sem dúvida mais cuidariam de seus 

interesses próprios do que dos da pobreza“. Retumba, Francisco Soares da Silva, „Memória sobre 

os melhoramentos de que precisa a província da Paraíba, 1886“, in: Revista do IHGP (Parahyba: 

Imprensa Official), Bd. IV, Nr. 4 (1912), S. 163-228 (211f), auszugsweise abgedr. in: Ferreira, 

Indústria da seca, 1993, S. 57. 

 

e) Die ‚Dürre’ als Wirtschaftsfaktor 

Die Baumwollproduktion in Paraíba – Motor der lokalen Ökonomie und Staatsführung 

Quelle IV.2.e-01 

„Todo o sertão do Ceará produz admiravelmente o algodão, e entretanto não vale a pena plantal-o 

pela impossibilidade de o transportar; mas logo que o transporte barato compense o trabalho do 

agricultor, esta plantação se desenvolverá consideravelmente e será a principal fonte de riqueza da 

provincia.“ Pinto, Antonio (Ceará), Anais da Câmara, 16.6.1882, S. 537. 

 

Quelle IV.2.e-02 

„Entre os melhoramentos que o meu estado reclama como indispensaveis para a sua organisação 

definitiva, avulta antes de qualquer outro o prolongamento da sua unica estrada de ferro, 

prolongamento de que, pode-se dizer sem exaggero, depende a vida do estado, prolongamento que 

constitue o unico meio de arrancarmo-nos ás difficuldades quasi insuperaveis em que nos collocou a 

discriminação de rendas feita pela Constituição. Neste sentido apresentei na 2a discussão uma 

emenda em que solicitava o credito de 600:000$ para o prolongamento da estrada de ferro Conde 

d’Eu, a partir da villa de Alagoa Grande em direcção á cidade de Campina (...). A questão não é da 

ligação da estrada de ferro da Parahyba com a do estado de Pernambuco; o que nós pedimos é o 

prolongamento de nossa estrada para o centro: é a nossa questão vital. (...) A cidade de Campina 

(...) achando-se a quasi igual distancia das cidades do Recife e da Parahyba, resulta dahi que todos 

aquelles productos se escoam para a capital de Pernambuco (...). (...) o estado deixa de perceber os 
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impostos devidos pela exportação dessas mercadorias, pois, (...) impossivel lhe é exercer uma 

fiscalisação completa e efficaz“. Pessoa, E. (Paraíba), Anais da Câmara, 21.10.1891, S. 495. 

 

Quelle IV.2.e-03 

„Afflige-nos, porém, o retardamento na execução desse prolongamento de nossa via ferrea, por isso 

que teremos um grande mal resultante do escoamento do nosso commercio sertanejo para as praças 

de outros Estados, a sangria anemizadora da nossa capital, já absorvida e asphyxiada pela 

concorrencia de factores extranhos. (...) tanto mais sendo a zona mais soffredora com a calamidade 

das sêccas.“ Gaudencio, José, „Serviços publicos das sêccas“, in: A União. Diario Official do 

Estado (Parahyba) vom 28.12.1921, S. 1. 

 

Zusammenhang von Wirtschafts- und Dürrepolitik der Regierung Epitácio Pessoa 

Quelle IV.2.e-04 

„Devemos fugir (...) de agravar os nossos compromissos com despesas que não sejam reclamadas 

pela necessidade de assegurar a integridade da Nação e desenvolver as suas fontes de riqueza, como 

seja o aparelhamento da nossa defesa militar, o saneamento do interior E A EXTINÇÃO DAS 

SÊCAS DO NORTE. A estas despesas devemos acudir mesmo com sacrifício, porque umas são 

garantia da nossa própria existência e as outras importam o pagamento de uma dívida de honra para 

com a população pobre do interior, a quem quase tudo tem faltado, E A REVALIDAÇÃO DE 

UMA DAS NOSSAS REGIÕES MAIS SUSCEPTÍVEIS DE PRODUZIR E ONDE A RIQUEZA 

PÚBLICA IRÁ CRESCER DE RECURSOS IMENSOS“. Pessoa, E., Botschaft an den Kongress 

vom 3.9.1919, in: ders., Pela Verdade (Obras completas, Bd. XXI, Teil 1), 1957 (19251), S. 266 

(Hervorhebungen aus dem Original). 

 

Quelle IV.2.e-05 

„não podem estar ainda esquecidas as ponderações e conselhos que o eminente Sr. Epitacio Pessôa 

fez (...), descrevendo (...) a situação financeira da Republica, que é de franco desequilibrio entre a 

receita e a despeza, (...) na sua memoravel mensagem de 3 de setembro. São os dados (...) desse 

notavel documento (...) que me levam ou autorizam bem a contragosto a concluir pela 

inopportunidade do plano engendrado pela Commissão Especial das Seccas e adoptado com 

pequenas modificações pela Commissão de Finanças.“ Valladares, Francisco (Minas Gerais), Anais 

da Câmara, 4.11.1919, S. 156. 
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„V. Ex. quer que cruzemos os braços, deixando aquelle povo morrer a fome, ou adoptando medidas 

sem efficacia e que impliquem em puro desperdicio? Acha que devemos continuar com as mesmas 

medidas fazendo despezas fabulosas que não resolvam o problema? (...) O Sr. Presidente da 

Republica diz, exactamente, que não se devem fazer despezas sumptuarias antes de se resolver o 

problema do nordéste.“ Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), ebd., S. 160, 163. 

 

Quelle IV.2.e-06 

„os estados da Parahyba, Rio Grande do Norte e Ceará acham-se devastados pela grande 

calamidade que desde muitos annos tem empobrecido a sua população, paralysado o seu 

commercio, esterilisado a sua producção, retardado a sua prosperidade.“ Pessoa, E. (Paraíba), Anais 

da Câmara, 20.8.1891, S. 335; auch abgedr. in: ders., „Linhas telegráficas e obras contra as secas“, 

in: ders., Discursos parlamentares (Perfis parlamentares, 7), 1978, S. 365-368 (366). 

 

Quelle IV.2.e-07 

„projecto de lei (...) de interesse geral do paiz, (...) principalmente do estado que represento (...). (...) 

200:000$000, em estudos e construcção de (...) linha telegraphica que ligue as cidades de 

Mamanguape e Cajazeiras, no estado da Parahyba. (...) além da facilidade de communicações para o 

commercio, para a agricultura, para os representantes dos poderes publicos e para a população em 

geral, esta obra proporcionará occupação à população indigente flagellada pela secca, e será um 

allivio para a fome e para a miseria que agora mesmo dizima grande parte do povo parahybano. (...) 

a secca, o terrivel flagello que tanto tem contribuido para retardar o desenvolvimento das regiões do 

norte do paiz (...). Parece-me que o auxilio do poder federal deve ser dado em troca de serviços de 

utilidade publica, prestados em vias ferreas, em linhas telegraphicas, em açudes, em construcções 

de qualquer natureza, que por um lado proporcionando aos indigentes occupação decente nas 

proprias regiões em que habitam, por outro lado contribuam para o engrandecimento da riqueza 

nacional ou do Estado.“ Pessoa, E. (Paraíba), Anais da Câmara, 20.8.1891, S. 333-335. 

 

Quelle IV.2.e-08 

„a medida mais completa e mais salvadora daquella zona está na viação-ferrea, que leva aos sertões 

os meios de progresso, o desenvolvimento commercial, e com este a diffusão das riquezas publicas 

e o bem estar das populações. (...) as estradas de ferro se ligarão ás serras ferteis, ás regiões 

productoras“. Barroso, Gustavo (Ceará), Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 874. 

 

Quelle IV.2.e-09 
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„Attenuar de presente e evitar de futuro tantos sacrificios de vidas e de valores de toda especie, 

destruidos nessas hecatombes repetidas, é poupar á Nação a perda de forças economicas da maior 

capacidade productora.“ Pessoa, Epitácio, „Mensagem às Commissões Especial de Obras Contra as 

Seccas e de Finanças“, in: Anais da Câmara, 19.9.1919, S. 19. 

 

Quelle IV.2.e-10 

„foi possivel firmar-se a noção exacta da importancia economica do combate ás seccas e, portanto, 

o seu alcance politico.“ Pessoa, Epitácio, Mensagem de 1921 (3.5.1921), 1978 (19221), S. 392. 

 

Quelle IV.2.e-11 

„As sêcas do Nordeste (...) [são] um problema cuja solução lhe é imposta [à nação] pelos mais 

preciosos interêsses econômicos (...). (...) irrigar o Nordeste, (...) [é] criar ali para a riqueza nacional 

tesouros inesgotáveis (...). A extinção das sêcas do Nordeste será (...) um dos fatôres mais fecundos 

da prosperidade econômica do Brasil“. Pessoa, E., Mensagem 3.5.1921 (Obras completas, Bd. 

XVII), 1956, S. 232f; ebenso zit. in: „A mensagem presidencial. Importante documento. Palavras 

do exmo. sr. dr. Epitacio Pessôa“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 

10.5.1921, S. 1. 

 

„A extincção das sêccas do nordéste será não sómente o cumprimento de um dever de 

confraternidade patriotica e solidariedade humana, mas um dos factores mais fecundos da 

prosperidade economica do Brasil.“ Pessoa, Epitácio, Botschaft an den Kongress vom 3.5.1921, 

abgedr. in: „A mensagem presidencial“, in: A União vom 11.5.1921, S. 1. 

 

Quelle IV.2.e-12 

„o inverno vem renascer a esperança de uma nova época de abundancia e de fartura.“ Pessoa, E. 

(Paraíba), Anais da Câmara, 20.8.1891, S. 335. 

 

Quelle IV.2.e-13 

„irrigar o Nordéste, dar ás regiões mais ferteis do Brasil a constancia dessa fertilidade“. Pessoa, 

Epitácio, zit. in: „A mensagem presidencial“, in: A União vom 10.5.1921, S. 1. 

 

„Nós temos um solo fertilissimo, apropriado a todas as culturas“. Pessoa, E. (Paraíba), Anais da 

Câmara, 21.10.1891, S. 494. 

 

145

KOSTENLOSER DOWNLOAD ZU: TIM NEUFERT, DIE MACHT DER DÜRRE. WASSER UND POLITIK IN BRASILIEN 
IN DER ZEIT VON EPITÁCIO PESSOA (1877–1930) ISBN 978-3-412-50144-0  

© 2015 BÖHLAU VERLAG GMBH & CIE. KÖLN WEIMAR WIEN



„condições excepcionaes de productividade do nordeste“. Pessoa, Epitácio, Mensagem de 1921 

(3.5.1921), 1978 (19221), S. 392. 

 

Fortschritt durch Dürre: Modernisierung unter dem Deckmantel der Dürrebekämpfung 

Ohne Quellen 

 

f) Nationale Geometrie des Interessenausgleichs zwischen Norden und Süden 

Interregionale Diskrepanz der staatlichen Wirtschaftsförderung 

Quelle IV.2.f-01 

„se os Estados (...) têm os mesmos direitos e devem gozar das mesmas prerrogativas, não posso 

conceber como se conceda a quatro ou seis Estados apenas o direito de êles sós decidirem de 

assuntos que se referem a todos os outros também, (...) aos interêsses de quinze ou dezessete outros 

Estados. (...) Já tivemos a comprovação desta verdade na votação de certas emendas em que os 

interêsses do maior número dos Estados foram abafados, asfixiados, pelo menor número; e isto 

porque imensa e injusta desigualdade se estabeleceu entre a representação dos Estados do Norte e a 

dos do Sul; êstes últimos foram arbitràriamente [sic] melhor aquinhoados do que os do Norte“. 

Pessoa, E., „Igualdade política dos Estados“, Parlamentsrede vom 29.12.1890, abgedr. in: ders., 

Obras completas, Bd. I, 1955, S. 2-11 (2f, 6). 

 

Quelle IV.2.f-02 

„O estado da Parahyba é um dos poucos estados que não tem a sua capital ligada por linhas 

telegraphicas ás localidades do interior; e isto é devido ao pouco cuidado, ao desprezo mesmo com 

que os governos passados tratavam aquella circumscripção, cuja representação tinha o grave defeito 

de não ser bastante numerosa para decidir da vida dos gabinetes. (...) O Congresso Constituinte 

daquelle estado (...) solicita os favores promettidos no art. 5o da Constituição. (...) espero que a 

Camara (...) não recusará a sua acção em beneficio daquellas regiões, outr’ora systematicamente 

esquecidas e abandonadas pelos poderes publicos“. Pessoa, E. (Paraíba), Anais da Câmara, 

20.8.1891, S. 334, auch abgedr. in: ders., Parlamentsrede vom 20.8.1891 (Perfis parlamentares, 7), 

1978, S. 365-367. 

 

Quelle IV.2.f-03 
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„O meu intuito é simplesmente advogar o direito de meu estado, injustamente postergado na 

segunda votação deste orçamento, é, quando nada consiga da justiça desta Camara, deixar ao menos 

registrado um protesto contra o abandono systematico a que tem sido votada a terra parahybana, 

agora mesmo esquecida nesse orçamento em que, entretanto, tão largos favores se prodigalisam a 

outros estados mais prosperos e mais ricos de elementos de vitalidade e de progresso. (...) mesmo na 

Republica, ella [a Parahyba] continúa a ser repudiada com a mesma clamorosa injustiça e odiosa 

incuria. (...) Isto é devido ao esquecimento, ao desprezo mesmo com que era tratada a antiga 

provincia, cuja representação, como já tive occasião de dizer uma vez, tinha comsigo o gravissimo 

peccado de não ser bastante numerosa para influir na vida dos ministerios. Isto é devido á 

centralisação esmagadora que nos opprimia, á desidia da administração central que só se lembrava 

daquella pequena parcella da communhão brazileira quando a fome e a miseria começavam a ceifar 

dezenas de vidas, e isto mesmo para atirar-lhe com as migalhas que sobravam de seus 

esbanjamentos criminosos. (Apoiados.) (...) A implantação do regimen federativo no paiz, ao passo 

que encontrou os estados do sul invadidos pela população estrangeira, ricos de todos os 

melhoramentos materaes, providos de todos os meios precisos para a sua constituição como 

organismo autonomos, encontrou os estados do norte esquecidos dos poderes publicos, baldos de 

todos os elementos necessarios ao seu desenvolvimento e prosperidade, em verdadeiro estado de 

detinhamento e de atrazo. Das antigas provincias a Parahyba era uma das mais descuradas. Parece-

me, pois, que agora, por uma justa compensação, se deve incutir seiva nesses organismos 

depauperados, se deve proporcionar a esses estados empobrecidos os recursos a que teem direito e 

de que desde tanto tempo se acham injustamente privados. (Apoiados.) (...) Devemos attender 

finalmente a que a distribuição dos creditos feita no orçamento da agricultura não é a mais 

consentanea com os principios da equidade e da justiça: aos estados providos de todos os recursos, 

muito; aos estados enfraquecidos em sua organisação, pouco; a uns tudo, a outros nada (apoiados). 

(...) A minha emenda, foi com a maior injustiça, rejeitada pela Camara, que certamente por simples 

inadvertencia (apoiados) e não por uma parcialidade que seria digna da maior censura, recusou ao 

meu estado aquillo que em identicas condições concedeu a muitos outros. (...) A Camara concedeu 

credito para o prolongamento das estradas do Rio Grande do Sul, do Ceará, da Bahia, de 

Pernambuco e da estrada Central do Brazil, e recusou um credito comparativamente mesquinho 

para o prolongamento da estrada da Parahyba!“ Pessoa, E. (Paraíba), Anais da Câmara, 21.10.1891, 

S. 494f. 

 

Quelle IV.2.f-04 
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„E esta situação, Sr. Presidente, é verdadeiramente desoladora (...) no Nordeste do Brasil. (...) 

Parece, Senhores, que aqui, no Sul, não impressionam, não comovem esses fatos, tanto quanto era 

de esperar do nosso coração, sempre permeável aos sofrimentos alheios“. Pessoa, E., „Obras contra 

as secas“, Senatsrede vom 29.11.1915 (Perfis parlamentares, 7), 1978, S. 376. 

 

Quelle IV.2.f-05 

„Fala-se com desconfiança ou decepção nos dinheiros gastos com as sêcas. Não é o quantum das 

despesas que deve merecer reparo, mas a desorientação com que têm sido feitas. Mais, muito mais 

do que isso, se tem despendido no resguardo de interêsses menos vitais de outros pontos do 

território; mais, infinitamente mais, valiam para a prosperidade nacional as vidas e os patrimônios 

que desapareceram na fornalha abrasadora do hórrido flagelo. Não há, Senhores, uma alma de 

brasileiro que não repila com a mais indignada revolta a idéia do desmembramento de nossa bela 

pátria. Ninguém, que não seja inteiramente destituído de senso político, poderá pensar um só 

instante em criar prevenções e antagonismos entre as duas grandes zonas geográficas da República. 

Mas aos Governos incumbe, por uma distribuição mais eqüitativa de sua ação previdente, afastar os 

motivos de reclamações e de queixas. Ora, basta lançar os olhos, de um lado, sôbre os quadros 

comparativos da viação férrea, das linhas telegráficas, do serviço postal, da imigração, dos favores à 

agricultura nas duas regiões, e, de outro, sôbre a extensão territorial, a população e a contribuição 

com que elas participam das despesas públicas, para reconhecer que, da parte dos poderes federais, 

não tem havido aquêle espírito de eqüidade e de justiça a que se julgam com igual direito as 

unidades componentes de uma mesma Federação.“ Pessoa, E., Rede vom 23.10.1917, abgedr. in: 

ders., Pela Verdade (Obras completas, Bd. XXI, Teil 1), 1957 (19251), S. 39f; im Zusammenhang 

der Dürrepolitik ebenfalls abgedr. auf S. 265f. 

 

Quelle IV.2.f-06 

„parcos recursos anuais. (...) verbas, dispersas, como o foram, irregularmente, sem a necessária 

seqüência“. Pessoa, E., Mensagem 3.5.1921 (Obras completas, Bd. XVII), 1956, S. 387. 

 

Quelle IV.2.f-07 

„dizei-me, depois, se eu estou ou se eu não estou redimindo um crime da nação (...) [com essa] obra 

da reparação dessa injustiça revoltante (...). (...) [não posso conter] a revolta de minha alma, não de 

nortista, mas de brasileiro e de patriota, contra esse crime secular. (...) essa lucta encarniçada entre o 

Govêrno, que lhes quer dar a tranquilidade e a vida, e meia duzia de brasileiros, sem patriotismo e 

sem entranhas, que insistem por lhes prolongar o soffrimento e o infortunio; (...) esses máos 
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brasileiros não querem ver orvalhada senão pelas lagrimas das creanças famintas, nem povoada 

senão pela agonia e o desespero das mães.“ Pessoa, Epitácio, Rede im Theatro Municipal in São 

Paulo vom 20.8.1921, auszugsweise abgedr. in: Lustosa Cabral (Hg.), Almanach da Parahyba, 

1922, S. 299, auch in: ders., Rede im Theatro Municipal in São Paulo vom 20.8.1921 (Perfis 

parlamentares, 7), S. 394. 

 

„[quanto às] obras do Nordéste (...) a nação [é] (...) ingrata e pusilanime, deante de um problema 

cuja solução lhe é imposta (...) pelo mais imperioso dever moral !!“ Pessoa, Epitácio, zit. in: „A 

mensagem presidencial“, in: A União vom 10.5.1921, S. 1, auch in: ders., Mensagem 3.5.1921 

(Obras completas, Bd. XVII), 1956, S. 232. 

 

Die politische Nord-Süd-Struktur: Dürre versus café-com-leite 

Quelle IV.2.f-08 

„Agora, porém, Sr. Presidente, que a Commissão de Finanças está elaborando um projecto de lei de 

emissão para satisfazer aos justos reclamos da producção ou da lavoura do café, nós, representantes 

do norte do Brazil, vimos tambem pedir ao Governo que attenda á situação precaria, á situação de 

penuria daquellas populações, que morrem de fome e de miseria. (...) Voltando Sr. Presidente, ao 

assumpto que me traz á tribuna, direi que vi pela imprensa, que se cogita de uma emissão de 150 ou 

180 mil contos, para acudir á lavoura do café; nada mais justo, e entendo que nós, os representantes 

do norte, devemos dar o nosso apoio sincero a esta idéa, que envolve uma medida salvadora (...). Si 

a lavoura do café necessita de 150 mil contos para o seu amparo, não é muito, não é de mais que os 

representantes do norte venham pedir aos poderes publicos, ao Congresso Nacional, 50 mil contos 

para amparar o capital – vida.“ Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 22.7.1915, S. 

108f. 

 

Quelle IV.2.f-09 

„Mesmo porque é da renda do café que sae com que pagar o pessoal numeroso que as oligarchias de 

lá encaixam na repartição de obras contra a secca, que, por isso mesmo, não tem dado resultado.“ 

Lacerda (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 22.7.1915, S. 109. 

 

Quelle IV.2.f-10 

„Nós não temos para lastro o café; nós temos para lastro o capital humano, os cadaveres, as 

ossadas! É o lastro que offerecemos. (...) Como já disse, temos só para garantir a protecção o lastro 
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humano, os cadaveres e as ossadas esbranquiçadas, que jazem á margem das estradas sertanejos.“ 

Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 22.7.1915, S. 115f. 

 

Quelle IV.2.f-11 

„obra patriotica da valorização do café (...) O govêrno federal dispõe de recursos necessarios para 

levar por deante sua obra; ha de fazel-o custe o que custar, certo de que os beneficios se traduzirão 

em beneficio sem conto para o paiz. (...) o presidente Epitacio comparou a questão do café com as 

obras do nordeste, dizendo que o problema das sêccas do mesmo modo que o café, deixando de 

lado o ponto de vista humanitario para encarar apenas o sue aspecto economico, constitue um 

problema nacional.“ Pessoa, Epitácio, indirekt zit. in: „Dr. Epitacio Pessôa. Sua visita a São Paulo“, 

in: A União vom 23.8.1921, S. 1, auch abgedr. in: ders., Rede im Theatro Municipal in São Paulo 

vom 20.8.1921 (Perfis parlamentares, 7), S. 390-393. 

 

Quelle IV.2.f-12 

„povo da mais importante unidade da Federação [S. Paulo] que se confessa a s. exc. devedor de um 

pesado tributo de gratidão. (...) serviços inestimaveis do presidente da Republica ao grande Estado 

sulista, amparando sua lavoura de café (...) os dois blocos massiços do vosso pedestal: a acção que 

desenvolvestes em duas regiões do paiz, beneficiando-as ambas, uma na sua plethora productiva, 

outra na agonia das suas sêccas intermittentes. Salvareis dos horrores da fome as terras do Nordéste, 

salvareis da perplexidade das abundantes colheitas as regiões do Sul. (...) A extincção das sêccas do 

Nordéste será não sómente o cumprimento de um dever de confraternidade patriotica e 

solidariedade humana, mas, um dos factores mais fecundos da prosperidade economica do Brasil.“ 

Magalhães, Carlos Leoncio, zit. in: „A viagem do Presidente Epitacio a São Paulo“, in: A União. 

Diario Official do Estado (Parahyba) vom 27.8.1921, S. 1, ursprünglich erschienen unter dem Titel 

„Presidente em São Paulo“, in: O Dia (Rio de Janeiro), o.D., o.S. 

 

Quelle IV.2.f-13 

„quanto ao emprego nas obras contra as sêccas de vultosas rendas provindas do paiz inteiro, por 

favor, deixae que São Paulo vos fale de coração aberto (...). Nós abençoaremos a mão que as 

empregar na obra memoravel do nordéste, nós applaudiremos com alegria esse destino e essa 

applicação! (...) As classes productoras de S. Paulo (...) sentem-se jubilosas por esta opportunidade 

de confessar-vos a sua gratidão.“ Miranda, Veiga (Deputado de São Paulo), zit. in: „Excursão 

presidencial (...) a São Paulo“, in: A União vom 16.9.1921, S. 1. 
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Quelle IV.2.f-14 

„Nós abençoaremos, dissestes, a mão que empregar nas obras do nordéste os lucros que das 

operações do café tenham advindo ao Estado de S. Paulo. (...) Coincidencia notavel: desde que 

entrou em terras de S. Paulo, tem encontrado, na bocca de todos os oradores, sempre estreitamente 

ligadas, estas duas questões: – a valorização do café e as sêccas do nordéste. Isto quer dizer que vós 

as unis, no vosso espirito, não como problemas regionaes, mas como questões brasileiras.“ Epitácio 

Pessoa, direkt und indirekt zit. in: „Excursão presidencial (...) a São Paulo“, in: A União vom 

20.9.1921, S. 1, auch abgedr. in: ders., Rede im Theatro Municipal in São Paulo vom 20.8.1921 

(Perfis parlamentares, 7), S. 392f. 

 

Quelle IV.2.f-15 

„Mas hão de convir os detratores do Govêrno que o meu regionalismo é nìmiamente modesto. Levei 

três anos a gastar, em sete Estados do Nordeste, com obras as mais variadas e do maior vulto, a 

quantia de 95.000:000$. Pois nos Estados do Sul, só em estradas de ferro, o meu Govêrno 

despendeu mais do triplo desta quantia. (...) Só a Estrada de Ferro Central do Brasil consumiu mais 

do que tôdas as obras do Nordeste.“ Pessoa, Epitácio, „Mensagem apresentada ao Congresso 

Nacional na abertura da segunda sessão da décima primeira legislatura a 3/5/1922“, in: ders., 

Presidência da República. Mensagens ao Congresso (Obras completas de Epitácio Pessoa, Bd. 

XVII), Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura/ Instituto Nacional do Livro, 1956, S. 413-

603 (558f), Hervorhebungen aus dem Original; mit abweichender Orthographie auch zit. in: 

„Mensagem Presidencial. Obras do Nordéste“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) 

vom 3.6.1922, S. 1. 

 

Quelle IV.2.f-16 

„As obras colossais do Nordeste, espalhadas por oito Estados da República e distribuídas por três 

anos de Govêrno, custaram ao Tesouro (...) 269.559 contos. Mas, só em três Estados do Sul – São 

Paulo, Minas Gerais e Rio Grande – e só num serviço, o de estradas de ferro, entre as quais não 

incluo a Estrada de Ferro Central, o meu Govêrno despendeu, no mesmo espaço de tempo, mas de 

290.000 contos! E ninguém reclamou. Só a Estrada de Ferro Central, que serve não a oito, mas a 

três Estados, absorveu dos meus orçamentos, de 1920 a 1922, para mais de 400.000 contos! E 

ninguém tugiu nem mugiu. Por que então, só quando se trata do Nordeste se assanham os pruridos 

de economia dêsses patriotas?!“ Pessoa, E., Pela Verdade (Obras completas, Bd. XXI, Teil 1), 1957 

(19251), S. 317. 
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Quelle IV.2.f-17 

„nove Estados da Republica e (...) seis ou oito milliões de creaturas“. Pessoa, Epitácio, zit. in: „A 

mensagem presidencial“, in: A União vom 10.5.1921, S. 1. 

 

3. Die Kulmination von vierzig Jahren Dürrepolitik in der Regierung Pessoa 

a) Die Erfolgsgeschichte der Dürrebekämpfung seit 1877 aus der Sicht Epitácio Pessoas  

Quelle IV.3.a-01 

„Foi só em 1909 que a criação da Inspectoria de Obras contra as Seccas imprimio aos trabalhos do 

nordeste a necessaria systematização. Estabeleceu a Inspectoria os serviços (...) e, com as pequenas 

verbas que então passaram a ser votadas annualmente, deu começo a obras, escolhidas não entre as 

mais uteis, mas entre as que, assás necessarias, mais se coadunavam com os estreitos limites 

orçamentarios. (...) Apezar disso, porém, os doze annos decorridos sob o regimen de 1909 

premittiram [sic] grande passo para a solução do problema. (...) Pode ajuizar-se, pelo facto seguinte, 

da proficuidade dos esforços despendidos pelo Estado, desde a secca de 1877-1879 até á de 1917-

1919: esta, considerada a intensidade do phenomeno physico, foi tão violenta quanto a grande secca 

de 1879, mas, em suas consequencias economicas, immensamente mais attenuada. É o que se 

verifica pela comparação entre a elevada mortalidade da primeira e a quasi nulla mortalidade da 

ultima. Á melhor situação criada no nordeste, por esses esforços continuos de muitos decennios, á 

boa organização dos serviços e á vossa solicitude em votar os necessarios creditos extraordinarios, 

deve a administração publica a efficacia de sua assistencia no attenuar os effeitos dessa ultima 

secca, começada ao tempo dos meus antecessores, mas francamente declarada no meu governo, 

quando falharam as chuvas invernaes de 1919 para 1920. Foi por essa occasião que autorizei os 

serviços indispensaveis ao prompto soccorro da população do nordeste, entre os quaes avultaram os 

de estradas e açudagem.“ Pessoa, Epitácio, Mensagem de 1921 (3.5.1921), 1978 (19221), S. 393f. 

 

Quelle IV.3.a-02 

„A irrigação removerá estes males [fome, morte, despovoação], que, pela sua gravidade e 

constancia, têm retardado o curso normal da vida naquelles Estados.“ Pessoa, Epitácio, zit. in: „O 

problema da sêcca. A mensagem do sr. Presidente da Republica ao Congresso sobre esse magno 

assumpto. S. ex. solicita ao Poder Legislativo importantes medidas“, in: A União. Diario Official do 

Estado (Parahyba) vom 30.9.1919, S. 1. 

 

Quelle IV.3.a-03 
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„medidas (...) que a sciencia aconselha como indispensavel (...). (...) a resolução do problema 

depende sobretudo da construcção das grandes barragens. (...) verifica-se das chronicas (...) que as 

chuvas (...) representam a proporção de quinze annos normaes para um, em que ellas faltam de todo 

ou são mal distribuidas. Assim, o receio de não haver agua bastante para tornar uteis os grandes 

reservatorios funda-se na falta de exacto conhecimento desses dados“. Pessoa, Epitácio, 

„Mensagem às Commissões Especial de Obras Contra as Seccas e de Finanças“, in: Anais da 

Câmara, 19.9.1919, S. 20, 22. 

 

„Estabeleceu a Inspectoria os serviços de ordem scientifica e technica, indispensaveis á solução 

racional de problema tão complexo (...). (...) Embora ficasse demonstrado pelos estudos realizados 

em nosso paiz, com a experiencia dos alheios, que sem a irrigação consequente da construcção de 

grandes barragens o problema não teria solução definitiva, impossivel era a realização desse 

programma com parcos recursos annuaes. (...) as grandes obras de irrigação em que está empenhada 

[a administração], unicas que, pela experiencia universal, são julgadas capazes de criar, em regiões 

como a do nordeste, á revelia das irregularidades climatericas, centros de producção permanente, 

que evitem o exodo das populações em demanda do littoral e dos outros Estados.“ Ders., Mensagem 

de 1921 (3.5.1921), 1978 (19221), S. 393f. 

 

b) Entwicklung und Ergebnisse der nationalen Wasserbaulösung (1877-1919) 

Der Quixadá-Damm als erstes Großprojekt der „solução hidráulica“ 

Quelle IV.3.b-01 

„uma politica que alguns economistas convencionaram chamar a politica hydraulica agricola, isto é, 

a possibilidade de governar pela irrigação as culturas peculiares a cada região“. Souza, Eloy de 

(Pernambuco/Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 30.8.1911, S. 698. 

 

Quelle IV.3.b-02 

„Está muito bonito; mas isto só atesta o desperdício do dinheiro público, pois de nada adiantará para 

a solução do problema das secas.“ Pena, Afonso, zit. in: Coelho, Jorge, As secas do Nordeste e a 

indústria das secas, Petrópolis 1985, S. 28. 

 

Die ‚Erfindung’ der Dürre in ihrer zweiten Phase – Institutionalisierung der Dürrepolitik  

Ohne Quellen 
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Die Resultate der staatlichen Maßnahmen im Trockengürtel 

Quelle IV.3.b-03 

„A politicagem (...) exerceu (...) a sua influência daninha por três modos diferentes: a) (...) o 

compadresco partidário (...) onde as quantias recebidas eram empregadas sem fiscalização de 

autoridade alguma; isto se prova com o fato de haver (...) desigualdade de tratamento (...); b) (...) 

beneficiar propriedades de amigos ou consolidar a influência política de algum chefe do interior; c) 

(...) benefício de poucos, quando elas [as obras] haviam sido feitas para o uso e gozo da 

comunidade“. Silva, Raymundo Pereira da, Estudos e trabalhos relativos aos Estados da Paraíba e 

Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro: IOCS, 1910, S. 11, auszugsweise abgedr. in: Ferreira, 

Indústria da seca, 1993, S. 85. 

 

Quelle IV.3.b-04 

„Nesta capital o governo do Estado sustenta perto de oito mil pessoas, que aguardam embarque. As 

associações particulares sustentam approximadamente quatro mil retirantes. (...) embarca de dez em 

dez dias no Lloyd, para norte e sul, mais ou menos um milheiro em cada vapor. (...) Os poucos 

açudes mandados construir pelo Governo Federal absolutamente não accommodam a vigesima 

parte dessa população faminta e deslocada de seus lares. (...) Segundo dados provaveis, á margem 

das duas ferro-vias do Estado estão agglomeradas cem mil pessoas!“ Barroso, Benjamin 

(Gouverneur von Ceará), Telegramm an Gustavo Barroso, o.D., Anais da Câmara, 13.10.1915, S. 

129f. 

 

Quelle IV.3.b-05 

„cerca de 400.000 attingidos directamente pela secca e, sem recursos, obrigados a abandonar suas 

terras. (...) nas obras executadas pelo Governo Federal obtiveram soccorro 72.646 retirantes; á 

margem dos açudes publicos se abrigaram 7.038; o numero de emigrados foi de 39.313; si 

calcularmos em 100.000 o numero dos que tenham obtido soccorro com trabalho dos particulares, 

teremos um total de 218.997 pessoas. (...) Ficaram, pois, 181.003 cearenses (...) sem occupação e 

sem meio de vida, vagando pelo Estado, esmolando, curtindo fome e soffrendo as maiores miserias. 

(...) A vida encareceu extraordinamente [sic]; a farinha de mandioca, base da alimentação do pobre, 

que no interior do Estado custa 2$ a quarta em épocas normaes, passou a ser vendida durante a 

secca a 25$ a quarta; o custo dos demais generos de primeira necessidade subiu na mesma ou maior 

proporção.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1044f. 
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Quelle IV.3.b-06 

„[Dos] retirantes assistidos pelo Governo nesta capital (...) [uns] aguardam embarque no campo de 

concentração do Alagadiço, (...) um excellente sitio arborizado e salubre“. Barroso, Benjamin 

(Gouverneur von Ceará), Telegramm an Gustavo Barroso vom 17.10.1915, Anais da Câmara, 

26.10.1915, S. 312f. 

 

Quelle IV.3.b-07 

„Na secca de 1915 foram elles, em numero que attingiu 35.000, encurralados em um grande cercado 

ás portas da cidade. Viviam debaixo de cajueiros sem folhas, expostos ao sol e á chuva, em 

completa promiscuidade; recebiam diariamente uma miseravel ração de comida e satisfaziam as 

suas necessidades ‚in loco’. Nesse ambiente de immundicie irrompeu uma terrivel epidemia de 

paratypho, fazendo innumeras victimas entre os retirantes e habitantes de Fortaleza. Nesse curral de 

gado humano se repetiram as mesmas lancinantes scenas de miserias do Iguatú.“ Albano (Ceará), 

Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1012. 

 

Quelle IV.3.b-08 

„falta completa da continuidade (...). É necessario combater tenaz e systematicamente“. Barroso, 

Gustavo (Ceará), Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 872. 

 

„É preciso agir, antes da secca, durante a secca e depois da secca, mas principalmente antes da 

secca.“ Silva, L. Domingues da (Maranhão), ebd. 

 

Quelle IV.3.b-09 

„[o] fenômeno [das sêcas no Nordeste] (...) não abona a previdência dos governos do Brasil. Salvo 

algumas obras empreendidas em administrações passadas e sobretudo no período vigente, o que se 

tem feito até aqui, sem plano, sem continuidade, desordenado e desconexo, pouco tem contribuído 

para melhorar as tristes condições daquela região.“ Pessoa, E., Rede vom 23.10.1917, abgedr. in: 

ders., Pela Verdade (Obras completas, Bd. XXI, Teil 1), 1957 (19251), S. 39. 

 

„parcos recursos anuais“. Pessoa, E., Mensagem 3.5.1921 (Obras completas, Bd. XVII), 1956, S. 

387. 

 

„De então [1902] para cá, (...) a situação de pouco tem melhorado. Succedendo que está dirigindo a 

Inspectoria de Obras contra as Seccas um profissional de rara competencia (...) sómente a questão 
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financeira (...) póde explicar essa anomalia.“ Souza, Eloy de (Pernambuco/Rio Grande do Norte), 

Anais da Câmara, 30.8.1911, S. 699. 

 

Quelle IV.3.b-10 

„É um facto indiscutivel que o local do açude do Quixadá foi mal escolhido: a bacia hydrographica 

é pequena em comparação com a bacia hydraulica, advindo dahi a probalidade de nunca encher o 

açude; além disso as terras irrigaveis, muito salitrosas, são das peiores do Ceará.“ Albano (Ceará), 

Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 1007. 

 

c) Die Blütezeit der Dürrepolitik in den Jahren 1919-22 

IFOCS und Caixa Especial – die zentralen Institutionen der Dürrebekämpfung  

Quelle IV.3.c-01 

„Projecto Eloy de Souza (...) Este excellente projecto, moldado na legislação estrangeira sobre 

irrigação, si fosse approvado, viria resolver o magno problema do nordéste. Infelizmente não 

mereceu a attenção da Camara, pois foi remettido a alguma Commissão desta Casa e está sem 

duvida esquecido e entregue á traça e á poeira.“ Albano (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1917, S. 

1058. 

 

Quelle IV.3.c-02 

„O regulamento approvado pelo decreto n. 14.102, de 17 de Março de 1920, expedido de accôrdo 

com a lei n. 3.965, de 25 de Dezembro de 1919, instituio a Caixa Especial de Obras de Irrigação. 

Por ella facultou-se á administração o meio de emprehender as grandes obras de irrigação em que 

está empenhada“. Pessoa, Epitácio, Mensagem de 1921 (3.5.1921), 1978 (19221), S. 394. 

 

Quelle IV.3.c-03 

„contribuição por parte dos Estados (...) nos limites das possiblidades financeiras de cada um. A 

propria incerteza da receita dos Estados, dependente de condições peculiares ao meio, indicará a 

força de auxilio com que devam concorrer. Antes de normalizada, de modo definitivo, a situação 

economica das unidades beneficiadas, a quota a exigir será proporcional aos resultados 

gradativamente verificados.“ Pessoa, Epitácio, „Mensagem às Commissões Especial de Obras 

Contra as Seccas e de Finanças“, in: Anais da Câmara, 19.9.1919, S. 24, ebenfalls abgedr. in: „O 

problema da sêcca. A mensagem do sr. Presidente“, in: A União vom 30.9.1919, S. 1. 
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Stoßrichtung und Konsequenzen des politisch motivierten Krisenmanagements 

Quelle IV.3.c-04 

„ultimas noticias da aggravação da sêcca nos Estados do Nordeste. Os proprios factos, na sua 

dolorosa brutalidade, estão incumbindo-se de provar que tinha perfeita razão o dr. Epitacio Pessôa 

(...) de (...) enfrentar e resolver esse importante problema“. „As sêccas do nordeste“, in: A União. 

Diario Official do Estado (Parahyba) vom 30.1.1920, S. 1. 

 

Quelle IV.3.c-05 

„secca (...), mais ou menos, de 1917 até março de 1920, tendo sido das maiores que soffreu a região 

nordeste, secca da qual se diz, com perfeita razão, que talvez tenha sido mesmo a mais grave até ao 

presente, pois que da de 1878, considerada até então a mais terrivel, a que mais fortemente affectou 

esse trecho do territorio brasileiro, não ha tão circumstanciadas noticias como desta ultima.“ 

Campos, Carlos (São Paulo), Anais da Câmara, 8.7.1920, S. 82. 

 

Quelle IV.3.c-06 

„quarenta mil contos por anno, até ao maximo de duzentos mil contos, destinadas á construcção e 

custeio de grandes reservatorios e canaes de irrigação ao nordeste do paiz, de obras complementares 

e (...) obras e serviços constantes“. Pessoa, Epitácio, „Mensagem às Commissões Especial de Obras 

Contra as Seccas e de Finanças“, in: Anais da Câmara, 19.9.1919, S. 23. 

 

Quelle IV.3.c-07 

„Havendo facil meio de transportar generos alimenticios e outros socorros, essa transmigração 

evitar-se-ha, (...) não trarão a perda da população que abandona a terra natal, para ir em outras 

provincias procurar abrigo.“ Araripe (Ceará), Anais da Câmara, 27.6.1877, S. 285. 

 

„As estradas de ferro do Ceará não só serão um meio de favorecer a sua lavoura, commercio e 

industria, como, e mui principalmente, um meio estrategico contra a fome e a miseria (apoiados); e 

quanto mais estradas de ferro se fizerem na provincia, tanto menos se sentirão os terriveis effeitos 

das sêccas (apoiados) (...). (...) e o unico remedio que descubro e que a experiencia vai mostrando é 

cobrir-se aquelle sólo ardente de estradas de ferro: feito isso, não receie mais o governo pela sorte 

do Ceará, porque o trabalho, actividade e o patriotismo de seus filhos farão o resto. (Muitos 

apoiados.)“ Pinto, Antonio (Ceará), Anais da Câmara, 16.6.1882, S. 534, 536. 
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„De todas essas delineadas providencias [barragens, poços etc.] só uma se me depara proveitosa (...) 

os sertões assolados [pela sêcca] só precisam de uma providencia: a via-ferrea de penetração (...) 

solução quasi definitiva do problema da secca e, também, indispensavel como medida estrategica 

para a defesa economica da Parahyba“. Achilles (Journalist aus Paraíba), „A proposito da sêcca“, 

in: A União vom 1.6.1915, S. 1. 

 

„necessidade urgentissima da penetração da via-ferrea até o scenario da dôr, para que alli os 

indigentes encontrem o trabalho e o pão salvador de suas preciosas existencias. (...) Este é o unico 

recurso poderoso e prompto, que podemos antepôr aos effeitos da actual sêcca.“ Barbosa, P.e 

Florentino, „Effeitos da sêcca“, in: A União vom 11.6.1915, S. 1. 

 

„a medida mais completa e mais salvadora daquella zona está na viação-ferrea, que leva aos sertões 

os meios de progresso, o desenvolvimento commercial, e com este a diffusão das riquezas publicas 

e o bem estar das populações. (...) as estradas de ferro se ligarão ás serras ferteis, ás regiões 

productoras“ Barroso, Gustavo (Ceará), Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 874. 

 

„Com (...) transporte, tudo o mais está resolvido.“ Silva, L. Domingues da (Maranhão), Anais da 

Câmara, 18.9.1915, S. 877. 

 

Quelle IV.3.c-08 

„o deslocamento das populações (...) é a ruina, (...) o anniquilamento de tudo – como vamos propôl-

o e amparal-o em lei, officialisando o exodo, em uma contradansa macabra de trens em todas as 

direcções“ Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), Anais da Câmara, 3.11.1919, S. 74. 

 

„O sr. Cincinato Braga, por exemplo, deseja linhas ferreas taes que, ao desencandear-se o 

phenomeno de sêcca prolongada, se produza sobre os trilhos uma migração da população do 

nordéste para outros pontos do paiz, onde a agua não falta, onde o verde veste arvores durante todo 

o anno, onde o homem, ao contrario de luctar com a natureza rebelde e impiedosa, recebe della 

fartos beneficios. Não fosse o sr. Cincinato Braga filho do sul.! [sic]“. „O nordeste e a defeza 

nacional“, in: A União vom 5.12.1919, S. 1. 

 

„temos campos magnificos para nosso gado, (...) temos terras fertilissimas para a agricultura, (...) 

temos braços fortes e sadios para o trabalho e temos agua. Só nos faltam os reservatorios, que 
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retenham essa agua para irrigar as nossas lavouras em caso de secca.“ Albano (Ceará), Anais da 

Câmara, 15.10.1917, S. 1051. 

 

Quelle IV.3.c-09 

„Por mais açudes que se façam no Ceará, por mais que se prolonguem estradas naquelle Estado, (...) 

devo declarar que o desenvolvimento mesmo da producção fomentado no Estado encontra um 

embaraço consideravel: é a não existencia de um porto franco para sua sahida. A situação do porto 

de Fortaleza – não sei se poderei mesmo chamar porto áquella praia desabrigada – é tal, que toda a 

producção e toda a importação por alli passando são extremamente oneradas. Dadas as difficuldades 

de carga e descarga, a mercadoria é sobrecarregada, pelas pesadas taxas que cobram as emprezas de 

navegação e as de seguros, por exemplo; isto encarece a vida e torna a existencia do cearense muito 

mais difficil do que em qualquer outro Estado. Não é de hoje que, desta tribuna, reclamações de 

meu Estado teem sido trazidas no tocante a esta necessidade indeclinavel da construcção de um 

porto na capital do Ceará. (...) projecto approvado (...) 1910 (...). São porém, passados nove annos, 

sem que mais se tratasse do assumpto. E nenhum momento se apresenta mais opportuno e 

adequado, para que os poderes publicos cogitem dessa obra do que o instante angustioso que 

atravessa o Ceará.“ Borges (Ceará), Anais da Câmara, 23.5.1919, S. 482f. 

 

Quelle IV.3.c-10 

„noticias afflictivas que nos chegam diariamente pelo telegrapho. Os salarios são diminutos para 

occorrer a enorme necessidade dos pobres trabalhadores, (...) desesperadora a situação dos infelizes 

sertanejos“. „Os serviços das obras contra as sêccas na Parahyba“, in: A União. Diario Official do 

Estado (Parahyba) vom 22.2.1920, S. 1. 

 

Quelle IV.3.c-11 

„Para solver o problema das seccas (...). Não depende (...) sómente da votação dos meios 

financeiros (...). Torna-se mistér ainda deixar ao Governo uma certa latitude no emprego das 

quantias necessarias á construcção das obras“. Pessoa, Epitácio, „Mensagem às Commissões 

Especial de Obras Contra as Seccas e de Finanças“, in: Anais da Câmara, 19.9.1919, S. 23, auch 

abgedr. in: „O problema da sêcca. A mensagem do sr. Presidente“, in: A União vom 30.9.1919, S. 1. 

 

Quelle IV.3.c-12 

„Pode ajuizar-se, pelo facto seguinte, da proficuidade dos esforços despendidos pelo Estado, desde 

a secca de 1877-1879 até á de 1917-1919: esta, considerada a intensidade do phenomeno physico, 
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foi tão violenta quanto a grande secca de 1879, mas, em suas consequencias economicas, 

immensamente mais attenuada. É o que se verifica pela comparação entre a elevada mortalidade da 

primeira e a quasi nulla mortalidade da ultima.“ Pessoa, Epitácio, Mensagem de 1921 (3.5.1921), 

1978 (19221), S. 393 (siehe größeren Ausschnitt in Quellenanhang IV.3.a-01). 

 

„assistencia aos flagellados (...) tão completamente, que, a despeito de se tratar de uma secca 

excepcional, reduzido ou quasi nullo foi o numero dos obitos occorridos entre os habitantes 

daquella zona (...). Podem se contar pelos dedos, segundo a expressão vulgar, os flagellados que 

succumbiram em consequencia da secca.“ Campos, Carlos (São Paulo), Anais da Câmara, 

8.7.1920, S. 82f. 

 

Quelle IV.3.c-13 

„em 1920, no Governo (...) Epitácio Pessoa, realizaram-se grandes obras contra as secas no 

Nordeste. Muitos açudes foram construídos. Infelizmente, o problema foi atacado só por um lado. 

Que vale um grande açude, se suas águas não são aplicadas na irrigação de grandes culturas? Foi o 

que aconteceu. A firma ou firmas estrangeiras encarregadas da construção de açudes mediante 

percentagens X não se incomodaram com a utilidade das obras que realizavam. 

Que valeriam os açudes do Arizona se as águas coletadas não irrigassem o extenso vale? 

Deveríamos ter contratado técnicos para a construção de açudes e técnicos para irrigação.“ Iglésias, 

Francisco de Assis, Caatingas e chapadões; notas, impressões e reminiscências do meio-norte 

brasileiro (1912-1919) (Brasiliana, Bd. 271), 2 Bde., Bd. 1, São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 19582, S. 89, auszugsweise abgedr. in: Carvalho, Economia política e secas, 1988, S. 212. 

 

Quelle IV.3.c-14 

„Com relação á açudagem, vi as grandes obras do açude de Quixadá. Infelizmente, Sr. Presidente, o 

serviço de conservação daquelle grande reservatorio não era feito como era de desejar: dispendeu-se 

muito, com pouco resultado.“ Borges (Ceará), Anais da Câmara, 13.7.1920, S. 447. 

 

Quelle IV.3.c-15 

„Assim é que, durante o anno findo, tiveram inicio ou proseguimento 65 estradas de rodagem com 

mais de 1.000 km. de extensão, das quaes se concluiram 7 com 203 km. e ficaram em construcção 

58 com 874 km.“ Pessoa, Epitácio, Mensagem de 1921 (3.5.1921), 1978 (19221), S. 394. 
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„492 quilômetros de estradas de ferro em tráfego, (...) 2.146 quilômetros de estradas de rodagem, 

1.570 de estradas carroçáveis“. Pessoa, Epitácio, „À Nação – O govêrno de 1919-1922 – Exposição 

feita a 15/11/1922“, in: ders., Presidência da República. Mensagens ao Congresso (Obras 

completas de Epitácio Pessoa, Bd. XVII), Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura/ 

Instituto Nacional do Livro, 1956, S. 605-621 (619). 

 

Verschärfung der Besitzverhältnisse – Privatisierung nationaler Ressourcen 

Quelle IV.3.c-16 

„Um governo serio não póde, com o dinheiro arrancado ao povo, sob a fórma de impostos 

pesadissimos beneficiar propriedades alheias; é (...) uma sinecura, debaixo da formula de emprego 

publico, e a exploração sob qualquer fórma, do Thesouro Nacional (...). Atravessar estas terras 

aridas, sem agua, sem valor, por um canal de irrigação, de um custo elevadissimo, sem desapropriar 

os terrenos na faxa sujeita ás irrigações directas e á administração do canal, além de uma falta de 

bom senso e um incitamento á especulação, seria comprometter o resultado financeiro do canal, 

cujas aguas atravessariam então leguas e leguas de terrenos incultos, cujos pseudos-proprietarios 

apenas aguardariam a alta e a procura, para impôr preços fantasticos. O interesse do Thesouro 

Nacional, a garantia do capital empregado, o desenvolvimento rapido do paiz, o proprio bom senso, 

exigem que os terrenos directamente irrigados e situados numa certa distancia de ambos os lados do 

canal sejam propriedade do mesmo, sujeitos á sua administração, ou cultivados directamente, ou 

arrendados ha longo prazo mediante contracto.“ Bouchardt, Jonny (engenheiro civil), „Solução 

radical e scientifica do problema das sêccas. Meios a empregar e resultados provaveis“, in: A União. 

Diario official do Estado (Parahyba) vom 23.5.1915, S. 1f (1). 

 

„Toda a questão cifrar-se-á em não construir canaes em terrenos alheios para ficarem 

improductivos, ou em todo o caso enriquecer alguns á custa do erario publico“. Bouchardt, 

„Solução radical e scientifica das sêccas do problema das sêccas. Meios a empregar e resultados 

provaveis“, in: A União vom 25.5.1915, S. 1f (1). 

 

Quelle IV.3.c-17 

„São consideradas de utilidade publica para os effeitos da desapropriação, como indispensaveis á 

proteção dos grandes e medios açudes construidos pela União, as terras necessarias á abertura de 

estradas para accesso, conservação e vigilancia da bacia hydraulica, barragens e obras de irrigação e 

assim também uma faixa ajusante da referida barragem de 200 metros de largura e com o 
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comprimento que fôr julgado conveniente.“ Regulamento da Caixa Especial, Kapitel III, Art. 26, 

abgedr. in: Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 140f. 

 

Quelle IV.3.c-18 

„imensos (...) benefícios políticos, industriais e financeiros obtidos para a Nação. (...) As taxas 

pagas pelas terras beneficiadas têm indenizado de sobra o Govêrno da União [USA].“ Pessoa, E., 

Mensagem 3.5.1921 (Obras completas, Bd. XVII), 1956, S. 233f. 

 

Quelle IV.3.c-19 

„suggeri (...) um projecto de lei que fosse pratico e viavel. Não seria eu, portanto, que agora viesse 

propor a desapropriação das terras irrigaveis porque isto seria matar no nascedouro a nossa 

iniciativa. Tanto mais quanto, as estradas de ferro valorizando tambem as terras por ellas cortadas, 

ainda ninguem se lembrou de propôr a desapropriação das propriedades por ellas beneficiadas sob o 

fundamento de que taes propriedades ficariam valorizadas.“ Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), 

Anais da Câmara, 3.11.1919, S. 76. 

 

Quelle IV.3.c-20 

„quando se trata de pagar as indemnizações prévias, que a Constituição estabeleceu“. Cabral, João 

(Herkunft unbekannt), Anais da Câmara, 4.11.1919, S. 145.  

 

„Estudemos, agora, a parte que autoriza o Governo a dispôr das terras desapropriadas. Diz o 

projecto ‚que as terras irrigaveis, que forem desapropriadas, serão cedidas, por arrendamento ou por 

venda, mas sempre em pequenos lotes, e de preferencia, a agricultores residentes nos respectivos 

Estados.’“ Ebd., S. 150. 

 

„As terras irrigaveis que forem desapropriadas, serão cedidas por venda ou arrendamento, mas, 

sempre em pequenos lotes e, de preferencia, a agricultores residentes nos respectivos Estados.“ 

„Redacção final do projecto n. 465, de 1919, que autoriza a construcção de obras de irrigação 

necessarias ao nordeste do paiz“, Artikel 6, Anais da Câmara, 28.11.1919, S. 927. 

 

„Os proprietarios das terras limitrophes á bacia hydraulica terão preferencia no arrendamento dos 

referidos lotes.“ Regulamento da Caixa Especial, Kapitel III, Art. 26, § 2, abgedr. in: Batista, 

Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 141. 
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Quelle IV.3.c-21 

„Não vejo o alcance deste argumento: infelizmente, o pobre não poderá comprar nem em hasta 

publica nem fóra della. (...) Tem-se abusado muito do argumento do pobre. Pobre é aquelle que não 

dispõe de recursos, não podendo, pois, adquirir terras. (...)Abandonado o processo salutar da hasta 

publica, (...) qual o criterio que determinará as preferencias? Teremos o arbitrio, a protecção, o 

filhotismo na venda das terras desapropriadas. Com o systema do projecto, é o que vae succeder: a 

protecção, o filhotismo, os maiores abusos na venda das terras, desapropriadas, como nas 

desapropriações. Os nobres Deputados attendem á confiança devida ao honrado Presidente da 

Republica, tão respeitado por todos nós, pelos seus attributos moraes, predicados de intelligencia e 

saber, como por sua probidade, mas a essas operações S. Ex. não poderá attender: serão obras dos 

prepostos, de cuja condescendencia ha que receiar os mesmos abusos, que aqui temos visto no que 

concerne ao Patrimonio Nacional. E o Nordeste fica um pouco longe das vistas da administração.“ 

Valladares (Minas Gerais), Anais da Câmara, 4.11.1919, S. 178f. 

 

 

4. Die Dürreindustrie als oligarchisches Machtinstrument in der Ersten Republik 

a) Eine begriffliche Annäherung an die „indústria da seca“ 

Quelle IV.4.a 

„A ponto de se dizer naquelle tempo [1877-79] que era a industria da secca.“ Valladares (Minas 

Gerais), Anais da Câmara, 21.12.1920, S. 340. 

 

b) Der Schauer nach der Dürre – „Diebe in Frack und Glacéhandschuhen“ seit 1877 

Die Ursprünge und Urheber der Dürreindustrie 

Quelle IV.4.b-01 

„degeneração das nossas instituições representativas. Até hoje lamentamos o abuso que se faz dos 

creditos; agora quer-se aperfeiçoar esse abuso fazendo com que um credito aberto 

extraordinariamente pelo corpo legislativo, para o fim determinado de occorrer immediatamente a 

uma necessidade palpitante e accidental, como é a fome, resultante da secca e das inundações, tenha 

uma interpretação que o desvirtua inteiramente.“ Motta (Goiás), Anais do Senado, 27.6.1877, S. 

253. 
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„Se alguem podesse provar que um pedido de dinheiro para obras é uma especulação dos 

representantes desta ou daquella provincia, que se aproveitam de uma calamidade para obterem 

concessão de obras, profligar tal procedimento seria acto não só licito, como até meritorio.“ 

Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 26.6.1877, S. 236. 

 

„o governo [deve tomar] todas as providencias para impedir que a especulação tire proveito das 

circumstancias.“ Zacarias (Bahia), Anais do Senado, 27.6.1877, S. 251 (siehe längeren Auszug in 

Quelle II.2.d-05). 

 

Quelle IV.4.b-02 

„Ahi é que haviam as traficancias (...) falsificavam as folhas [alistamentos/ folhas de rações a 

distribuir].“ Andrade, Souza (Ceará?), Anais da Câmara, 11.2.1879, S. 465. 

 

Quelle IV.4.b-03 

„Os abusos são graves. Ainda ha poucos dias os jornaes da côrte deram noticia de emigrantes 

escoltados por subdelegados e soldados, e mettidos debaixo de prisão a bordo de vapores. Pergunto 

ao nobre ministro do imperio, visto que está ausente o Sr. minstro da justiça, que providencias 

tomou o governo imperial para punir aquelles que ao flagello da sêcca e da fome unem violencias 

desta ordem contra a liberdade individual desses desgraçados? É visivel que esses emigrantes a pau 

e corda, os infelizes habitantes dessas provincias que são obrigados a expatriar-se sob a ponta da 

espada de soldados policiaes e delegados de policia, não devem encontrar a indefferença do nobre 

ministro do imperio e do seu collega da justiça. (...) Por que razão, pois, em vapores 

subvencionados pelo governo imperial se toleram abusos desta ordem? Uma correspondencia do 

Maranhão, publicada no Jornal do Commercio da côrte, dá-nos a noticia de taes factos em não 

menos de dous vapores, e até com depoimentos, inqueritos policaes.“ Campos (Minas Gerais), 

Anais da Câmara, 11.2.1879, S. 459. 

 

Quelle IV.4.b-04 

„ainda ha pouco um membro do gabinete, o nobre ministro do Imperio [Carlos Leôncio da Silva 

Carvalho], fallando a respeito do serviço da sêcca, confessara na camara dos deputados que 

effectivamente havia ladrões de casaca e luvas de pellica.“ Jaguaribe (Ceará), Anais do Senado, 

7.2.1879, S. 63 (kompletter Auszug in Quellenanhang IV.4.b-05). 
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„O Sr. ministro do imperio em um discurso, que até hoje não foi publicado, revelou graves abusos 

na distribuição desses soccorros. (...) As accusações feitas pelo nobre ministro do imperio 

concordam com as da imprensa: abusos graves se estão praticando. (...) O Sr. ministro do imperio 

no seu discurso pareceu alludir a abusos muito grandes no Rio Grande do Norte.“ Campos (Minas 

Gerais), Anais da Câmara, 11.2.1879, S. 459, 461. 

 

Quelle IV.4.b-05 

„O Sr. Jaguaribe: – (...) nenhuma desaffeição havia entre mim e o presidente do Ceará, e é occasião 

opportuna para dizer tambem que, posto que seja seu adversario, sempre apreciei os seus talentos 

(...) do Sr. José Julio (...). Assim, si algum laço existe entre mim e o presidente do Ceará, é o de 

affeição; mas aquelle cidadão, não obstante ser intelligente e illustrado, não tem, infelizmente para a 

minha provincia, a energia que devia ter nas circumstancias em que ella se acha. 

O Sr. Leão Velloso: – Tem prestado muito bons serviços. 

O Sr. Jaguaribe: – Diz o nobre senador que tem prestado muito bons serviços, mas está o nobre 

senador informado dos milhares de victimas que morreram por falta de soccorros? (...) Ás miserias 

da administração estão patentes e os proprios amigos do governo as confessam. Eu tenho 

informação (não posso afiançar) de que ainda ha pouco um membro do gabinete, o nobre ministro 

do Imperio, fallando a respeito do serviço da sêcca, confessara na camara dos deputados que 

effectivamente havia ladrões de casaca e luvas de pellica. [Vgl. Quellenanhang IV.4.b-04.] 

O Sr. Leão Velloso: – Tem havido alguem que tem abusado da desgraça publica. 

O Sr. Cansansão de Sinimbú (presidente do conselho): – Em todos os partidos. 

O Sr. Jaguaribe: – Senhores, si existem ladrões de casaca e luvas de pellica e a administração não os 

arreda, antes os tolera, o governo participa da responsabilidade de semelhante procedimento. 

O Sr. Cansansão de Sinimbú (presidente do conselho): – V. Ex. especifique os factos que eu 

responderei. 

O Sr. Jaguaribe: – Os factos são notorios. 

O Sr. Cansansão de Sinimbú (presidente do conselho): – Não senhor, é preciso especifical-os. 

O Sr. Jaguaribe: – Sr. presidente, a occasião e a brevidade de assumpto de que me occupo, não 

permittem-me entrar em largos desenvolvimentos, conforme pede o nobre presidente do conselho, 

mas eu perguntarei a S. Ex. si não sabe que, no meio da calamidade que tudo avassala no Ceará, se 

tem levantado fortunas da noite para o dia, e que essas fortunas não podem surgir assim sinão dos 

cofres publicos? 

O presidente da provincia será cégo que desconheça estes factos, quando todo mundo os vê, a ponto 

de poder agarrar pelo braço aquelles que se locupletam com a desgraça de seus comprovincianos e 
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dizer: – ecce homo? Este era hontem um proletario e hoje edifica predios e adquire propriedades; 

este era ainda ha poucos dias um negociante fallido e agora não só effectua grandes transacções, 

tanto na praça da provincia, como em todo o Brazil e na Europa. Haverá duvida, pois, que este 

homem foi um delapidador dos cofres publicos e que sómente suas relações com o presidente da 

provincia o collocara nessa posição?  

O Sr. Cansansão de Sinimbú (presidente do conselho): – V. Ex. diga quem é. 

O Sr. Jaguaribe: – Senhores, eu não devo apontar nomes, mas si o nobre presidente do conselho 

quer eu os apontarei. 

O Sr. Barão de Cotegipe: – Não é proprio da tribuna. 

O Sr. Jaguaribe: – Sr. presidente, quando o proprio governo diz que ha ladrões de casaca e luva de 

pellica, o nobre presidente do conselho diz que não sabe disto. 

O Sr. Cansansão de Sinimbú (presidente do conselho): – Então pensa que si soubesse era capaz de 

tolerar? 

O Sr. Leão Velloso: – O presidente tem prestado muito bons serviços. 

O Sr. Jaguaribe: – Si deixar morrer as populações á fome e ao desamparo é prestar muito bons 

serviços, concordarei com o nobre senador. (...) É certo que o governo tem prestado algum serviço 

ao Ceará, mas o que eu sei é que os cofres publicos têm sido sangrados...“. Jaguaribe (Ceará)/ 

Veloso, Pedro Leão (Maranhão)/ Sinimbú, João Lins Vieira Cansanção de (Alagoas, Senator, 1879 

zugl. Ratspräsident und Finanzminister)/ Barão de Cotegipe (Bahia), Anais do Senado, 7.2.1879, S. 

63f. 

 

Quelle IV.4.b-06 

„não é licito ao parlamento sem novas informações continuar a confiar na distribuição de soccorros 

(...). O nobre ministro do imperio fallou-nos em ladrões de casaca e luvas de pellica. Ladrões de 

casaca e luvas de pellica, si têm podido existir, alimentarem-se e nutrirem-se com a calamidade da 

sêcca, devem ser perseguidos e processados (apoiados); deve voltar aos cofres publicos o fructo 

dessa rapina. Eu censurei [os creditos] depois que ouvi o nobre ministro dizer que ha ladrões de 

casaca e luvas de pellica. Não absolverei o nobre ministro, e o governo imperial, de ter deixado 

levantar-se esta nova classe de ladrões. (...) Não tem direito S. Ex. [Leoncio de Carvalho (ministro 

do imperio)] de ser absolvido pelo parlamento da existencia desta classe ladrões, sinão depois que 

nol-os apresentar dentro das cadeias, encarcerados e condemnados. (Trocam-se alguns apartes.) A 

verdade é que a declaração do Sr. senador Jaguaribe, que conhecia fortunas colossaes levantadas á 

custa da sêcca, estando prompto a declinar os nomes desses individuos (apartes), é desmoralisadora 

para o governo e para a nação, visto que estão não só impunes, como nem inquietados foram. (...) 
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além do Rio Grande do Norte, factos têm sido denunciados no senado quanto ao Ceará, e mostram 

que S. Ex. [Leoncio de Carvalho] não tem desculpa, e em resultado não ha nem noticias de 

providencias. (...) Esta confissão de um ministro de estado, de que existem ladrões de casaca 

explorando a sêcca, e da impotencia do governo para previnir semelhantes escandalos.“ Campos 

(Minas Gerais), Anais da Câmara, 11.2.1879, S. 459, 461. 

 

Quelle IV.4.b-07 

„Erros, e graves, têm havido na direcção dos serviços dos soccorros publicos, não ha negal-o; mas 

cumpre estudar esta questão para se saber á quem lançar, com justiça, a responsabilidade, si á 

administração que findou, si á administração actual. Entre elles [os erros] (...) [é] o de não ter a 

administração que a iniciou regularisado logo este serviço em termos a determinar a fiscalisação e 

reprimir os abusos. (...) [Pela] administração actual (...) [do] honrado Sr. Dr. Julio de Barros (...) [a] 

distribuição desordenada de soccorros na capital, tão prejudicial á todos os respeitos (...) foi muito e 

consideravelmente melhorada (...). (...) A distribuição de soccorros (...) foi (...) regulada de tal 

ordem, com tanto cuidado e escrupulo, que o destravio é quasi impossivel. Assim, Sr. presidente, vê 

V. Ex. e a camara que a todas as necessidades publicas, especialmente as derivadas da sêcca, o 

actual presidente do Ceará tem acudido com a maior solicitude. E quando assim tem procedido esse 

cidadão benemerito dóe e revolta que se levantem vozes como a do Sr. conselheiro Jaguaribe, no 

senado, fazendo-lhe accusações vagas e injustas, dictadas si não por espirito partidario, por 

informações apaixonadas e falsas. (...) Admira, Sr. presidente, que o nobre senador que sabe quanto 

a calumnia é facil, que tantas vezes tambem foi accusado, e tanto se queixava da injustiça de seus 

adversarios, tenho agora o mesmo proceder.“ Rodrigues (Ceará), Anais da Câmara, 11.2.1879, S. 

463, 465-467. 

 

Quelle IV.4.b-08 

„necessidade de proceder na distribuição destes soccorros com a mais rigorosa fiscalisação, 

principalmente quando o nobre ministro tem a consciencia que já manifestou nesta casa de que não 

tem havido toda a fiscalisação em algumas provincias, e, sejamos francos, em nenhuma dellas póde-

se ter evitado, é impossivel mesmo evitar a fraude (Apoiados).“ Campos (Minas Gerais), Anais da 

Câmara, 11.2.1879, S. 460. 

 

„Prevenir em absoluto a improbidade em serviço desta natureza, no meio de milhares e milhares de 

individuos, no meio da miseria e da fome é mais que difficil, é impossivel.“ Rodrigues (Ceará), 

Anais da Câmara, 11.2.1879, S. 465. 
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Quelle IV.4.b-09 

„A camara comprehende que, tratando-se de despezas como essas, feitas com as provincias do 

Norte, victimas do flagello da secca, devemos ser escrupulosos e mesmo rigorosos, porque o 

ministro que pediu estes creditos disse neste recinto – e ninguem pode contestar a sua competencia 

para moralisar as suas despezas – que com ellas tinham-se feito fortunas, porque com ellas os 

ladrões de casaca e luvas de pellica – servindo-se o orador da expressão de S. Ex. – tinham batido 

moeda sobre as desgraças publicas. (Apoiados.) Não é, portanto possivel que votemos 

irregularmente a proposta que se discute, sem indagarmos do governo qual o resultado das 

syndicancias, a que mandou proceder com o fim de conhecer da moralidade das despezas feitas com 

a sêcca do norte. Tem noticia do primeiro inquerito, mandado fazer pelo ministro da fazenda 

daquella época por um zeloso empregado do thesouro, revelando abusos que não são desconhecidos 

da camara e do paiz. (...) Mas o governo designou novas syndicancias, nomeou novas commissões, 

as quaes procederam a rigorosos exames, não em uma só thesouraria de fazenda, a do Ceará, mas 

em todas as outras das provincias a que se tinham estendido a acção do governo e os recursos dos 

dinheiros publicos. E qual o resultado dessas syndicancias? Qual o resultado desses exames? Que 

convicção adquiriu o governo da moralidade de seus agentes, quer empregados de fazenda, quer 

commissões de cidadãos, que foram encarregados da distribuição dos recursos? (...) si o Estado 

gastou 74.000:000$ com a sêcca de todas as provincias do norte, incluindo as despezas feitas na 

côrte e fóra do Imperio por motivo della, metade desta quantia não aproveitou aos nossos 

compatriotas que foram victimas desse flagello.“ Figueira, Domingos Andrade (Rio de Janeiro), 

Anais da Câmara, 25.5.1882, S. 97, 99. 

 

„fui eu um dos poucos que estiveram na opposição e sempre alerta em defeza da honra, da 

dignidade e dos verdadeiros interesses do povo cearense, victimado não só pelo [sic] fome e a 

miseria, como pelos tremendos abusos commettidos na administração dos soccorros publicos.“ 

Pinto, Antonio (Ceará), Anais da Câmara, 16.6.1882, S. 535. 

 

Quelle IV.4.b-10 

„[na secca de 1877, com] abuzos e delapidações (...) ergueram-se grandes fortunas“. Werneck, 

Lacerda (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 9.7.1885, S. 301f. 

 

„As fortunas augmentaram por aqui.“ Borges (Ceará), Anais da Câmara, 9.7.1885, S. 302. 
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Quelle IV.4.b-11 

„Esta phrase ‚gatunos de luvas de pelica’ não foi applicada a nenhum dos Estados do Norte, mas 

sim a negociantes da Côrte.“ Lisboa, João Coelho Gonçalves (Paraíba), Anais da Câmara 

4.10.1898, S. 71. 

 

Quelle IV.4.b-12 

„Como V. Ex. [Coelho Lisboa], também protesto, contra taes injurias atiradas ao nome cearense. Na 

secca de 1877 a 1880 o governo do imperio gastou com ella.... 72.000:000$; mas não toda essa 

quantia com o Ceará e outras provincias do norte. Aqui no Municipio Neutro e pelas mãos dos 

verdadeiros gatunos de casaca e luvas de pellica, á que se alludio, foi que se escoaram, nunca menos 

de 20.000:000$, em fornecimentos de viveres, remettidos em sua maior parte deteriorados, 

imprestaveis e desfalcados todos elles nos pesos e medidas. Completa rapinagem, atirada pelos 

proprios culpados á responsabilidade do nome cearense!“ Monte, Helvecio (Ceará), Anais da 

Câmara, 4.10.1898, S. 71. 

 

Quelle IV.4.b-13 

„Sr. Serzedello Corrêa – (...) tratando-se de despeza publica, tratando-se de uma despeza que póde 

se prestar a longos esbanjamentos e abusos... 

O Sr. Pedro Borges – E escandalos. 

O Sr. Serzedello Corrêa – ... e escandalos. 

O Sr. Helvecio Monte – Não apoiado. O nobre Deputado deve dizer quem praticaria esses 

escandalos. 

O Sr. Serzedello Corrêa – Perdôe-me; discuto em these. 

O Sr. Helvecio Monte – Perdão; V. Ex. disse que a emenda dava logar a escandalos. 

O Sr. Serzedello Corrêa – Não declarei tal, sou incapaz de faltar com a consideração a qualquer 

collega e principalmente a V. Ex., que muito me merece. 

O Sr. Helvecio Monte – Muito obrigado. 

O Sr. Serzedello Corrêa – Não sou capaz de dizer que um collega viria trazer uma emenda por 

simples motivo de exploração. O que disse é que esses auxilios se prestam a largas explorações, e 

não precisava de outro argumento mais do que as palavras de S. Ex., que me precedeu na tribuna, 

quando, ainda ha pouco, fazendo o historico dos auxilios dados ao Ceará, no tempo do imperio, 

disse que dos 72.000:000$ apenas 30.000:000$ tinham sido applicados ao Ceará e que o resto tinha 

ido para os gatunos de luva de pellica.“ Corrêa, Serzedello (Pará)/ Borges, Frederico (Ceará)/ 

Monte, Helvecio (Ceará), Anais da Câmara, 4.10.1898, S. 76. 
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Quelle IV.4.b-14 

„eu esquivei-me a assignar o projecto, cuja somma [de 10.000 contos] está, creio, na proporção da 

secca daquelles terrenos (...) onde, nos tempos felizes, altos e poderosos, de casaca e luvas de 

pellica, se banqueteam.“ Neiva, J.A. (Herkunft unbekannt), Anais da Câmara, 12.9.1900, S. 212. 

 

„nas referencias, que fiz, descrevendo a grandeza daquelle Estado, disse ‚banquetearam-se’ e não 

‚banqueteam-se’ como se lê no Diario do Congresso. (...) Não quero absolutamente que qualquer 

cearense, principalmente os meus distinctos collegas, aquelles que já o foram e os amigos que tenho 

naquelle Estado possam julgar que houve da minha parte alguma allusão.“ Ders., Anais da Câmara, 

17.9.1900, S. 310. 

 

„O Sr. Neiva declara não apresentar emendas (...) para evitar delonga ao projecto tão meritorio; (...) 

por espirito de caridade, não póde negar esse auxilio (...) aos que estão a soffrer as torturas da sede e 

da fome.“ Ders., Diskussion des Projecto 149 A (Dürrekredite), Anais da Câmara, 20.9.1900, S. 

429. 

 

Quelle IV.4.b-15 

„O Sr. Pedreira Franco – (...) E devo dizer que politica regional é esta, de fazer do nortista, do 

sertanejo daquellas zonas o irlandez, entregal-o á miseria, atiral-o á fome, deixal-o morrer nas 

longas estradas! 

O Sr. Eloy de Souza – Discordo do illustre Deputado pela Bahia; esta accusação não cabe ao 

Governo actual nem ao do Dr. Rodrigues Alves. 

O Sr. Pedreira Franco – Não digo que caiba a este ou aquelle, muito menos ao do Sr. Rodrigues 

Alves. E até, si alguem se levantasse para atacar o Governo do Sr. Rodrigues Alves, seria eu o 

primeiro a defendel-o.“ Franco, Pedreira (Bahia)/ Souza, Eloy de (Rio Grande do Norte), Anais da 

Câmara, 29.10.1908, S. 647. 

 

„Emquanto nos vastos salões do Cattete assoma a figura ridicula do nosso representante, o Dr. 

Rodrigues Alves (...) no interior d’este Estado que, infelizmente, se acha, como todos, entregue nas 

mão de homens sem experiencia, sem o menor amor á patria, a fome depaupera o organismo dos 

athletas sertanejos parahybanos, e a secca esterlisa os ricos sertões da nossa terra natal. (...) E Dr. 

Rodrigues Alves finge desconhecer o estado actual d’estes sertões, e entregue as suas roubalheiras, 

proporciona trabalho a uma sucia de aventureiros inglezes, emquanto sem poderem encontrar 
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ocupações morrem a mingua milhares de industriosos sertanejos.“ Pereira, „A fome“, in: O 

Combate, Bd. 2, Nr. 40-3 (21.10.1903), S. 3. 

 

„Em discurso proferido hontem nesta Casa o meu illustre amigo, nobre Deputado pelo Ceará, Sr. 

Thomaz Cavalcanti, extranhou que eu houvesse reduzido a verba destinada á lucta contra a secca, 

attribuindo tal facto a má vontade ou outro sentimento do mesmo jaez. Acho tão... pequena... (é 

difficil até qualificar), tão infeliz a idéa que levou o honrado collega a assim classificar a minha 

iniciativa, que prefiro não discutil-a. Não ha trecho, no Brazil, que para mim não seja Brazil. Não 

comprehendo luctas regionaes, e estou sincera e profundamente convencido de que ao propor a 

reorganização dos trabalhos contra a secca, sirvo, em meu parecer, muito melhor os interesses 

permanentes das populações flagelladas do que deixando em vigor o regimen actual. (...) O que 

convém, isto sim, é que a solução tomada não seja influenciada muitas vezes por mal entendidos 

interesses regionaes, como já tem succedido, é preciso dizer; acreditando eu até que a inefficacia, 

não completa, mas relativa, dos serviços realizados neste sentido deve ser attribuida mais á 

interferencia destas considerações regionaes do que á de outros factores.“ Calogeras (Rio de 

Janeiro), Anais da Câmara, 29.10.1908, S. 646. 

 

Angriff ist die beste Verteidigung – Überlebensstrategie einer „politischen Plage“ 

Quelle IV.4.b-16 

„A questão de socorros publicos é grave sob todos os pontos de vista. (...) si a secca tem sido uma 

calamidade, maior calamidade ainda têm sido os soccorros, já pelas sommas fabulosas esbanjadas, 

já pela falta de patriotismo dos antigos administradores deste Estado (...). Fez-se do soccorro 

publico um meio de arranjos eleitoraes (...). O soccorro era um favor aos amigos (...). D’ahi vem 

que as despezas têm sido absolutamente improficuas.“ Gordo, Adolpho Affonso da Silva, „Extracto 

do Relatorio do Dr. Adolfo Affonso da Silva Gordo, Governador do Estado do Rio Grande do Norte 

ao passar o governo em 8 de fevereiro de 1890 ao seu sucessor Dr. Jeronymo Americo Raposo da 

Camara“, abgedr. in: Silva, R. Pereira da (chefe da 2a secção da Inspectoria de Obras Contra as 

Seccas), Estudos e trabalhos relativos aos Estados da Parahyba e Rio Grande do Norte, 

Publikation Nr. 12, Serie I, E, Rio de Janeiro: Ministerio da Viação e Obras Publicas/ Imprensa 

Nacional, 1910, S. 33-36 (33). 

 

Quelle IV.4.b-17 

„O Sr. Barbosa Lima – (...) Tenho ouvido clamar muito contra os abusos resultantes dos soccorros 

enviados aos famintos por occasião das seccas do norte. 
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O Sr. Hosannaii de Oliveira – Evitem-se os abusos. 

O Sr. Barbosa Lima – O abuso não é, absolutamente, motivo bastante forte para dispensar o poder 

publico de cumprir esse seu dever elementar; os abusos se estão dando – os mais clamorosos, 

torpes, vergonhosissimos – nisto que nós ahi estamos vendo todos os dias em dezenas de 

repartições, sob a fórma de desfalques, de 700 contos aqui, de 800 contos acolá. E ninguem pensa 

em suprimir taes serviços e repartições, sinão o que acode ao bom senso de cada qual é punir os 

delinquentes e cuidar da vigilancia administrativa, sem a qual não ha ordem nem regularidade. Nós 

votámos aqui, em o ano passado, (...) 5.500 contos a serem empregados no saneamento da Capital 

Federal, a serem empregados de modo que aqui se viva mais e melhor. Porque não empregamos 

uma parcella dessa grossa quantia para que no norte não se morra de fome?! (Muito bem.) Então, só 

o que nos deve preoccupar é que ninguem morra de febre amarella no Rio de Janeiro – ninguem, 

principalmente estrangeiro – porque isto desacredita o Brazil? Mas de fome não faz mal que 

morram centenas de brazileiros, porque, si nós mandassemos soccorros, se realizaria logo a velha 

lenda da ‚moamba’ – elles iriam enriquecer centenas de ‚patriotas’ desavergonhados; e este motivo 

é sufficiente para não devermos amparar os nossos compatricios!“ Lima, Barbosa (Pernambuco)/ 

Oliveira, Hosannaii de (Herkunft unbekannt), Anais da Câmara, 19.5.1904, S. 67. 

 

Quelle IV.4.b-18 

„Soccorros remettidos sul applicados sómente construcção avenidas custosas, embelezamento 

praças Fortaleza.“ Rabello, Aristides (Geschäftsmann aus Canindé/ Ceará), Telegramm o.D., 

vorgetragen von: Lacerda, Maurício Paiva de (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 16.10.1915, S. 

659. 

 

Quelle IV.4.b-19 

„não seria indecente retirar da verba de 5.000:000$ passagem para os flagellados da secca; para os 

flagellados da politica, sim.“ Lacerda (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 23.7.1915, S. 138. 

 

„a favor dos serviços – e não a favor do numeroso funccionalismo que as olygarchias alli 

manteem.“ Ders., Anais da Câmara, 22.7.1915, S. 109. 

 

Quelle IV.4.b-20 

„Não venho defender o funccionalismo da Inspectoria de Obras contra a Secca, venho lembrar a 

medida que acho se deve adoptar agora.“ Lamartine (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 

22.7.1915, S. 109. 
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Quelle IV.4.b-21 

„quasi nenhuns os resultados colhidos até hoje, (...) porque sempre, em todos os serviços feitos 

contra as seccas, maiores despezas se realizam com os funccionarios do que com as obras a 

effectuar. (...) Foi sempre assim, em todos os serviços do Governo do Brazil. (...) cada chefe novo 

que o Governo nomea para superintender esse serviço traz, para minorar a fome e a sêde de tres 

milhões de brazileiros, mais ou menos, simplesmente a doçura maravilhosa de suas promessas e a 

orbita gigantesca de seus planos e sonhos. E é só.“ Barroso, Gustavo (Ceará), Anais da Câmara, 

18.9.1915, S. 872. 

 

„Muitas vezes, até, parece que os flagellados eram os funccionarios nomeados... (Riso.)“ Silva, L. 

Domingues da (Maranhão), Anais da Câmara, 18.9.1915, S. 873. 

 

Quelle IV.4.b-22 

„o descaso dos governos tem permittido, por um seculo, que o mesmo phenomeno (...) produza 

semelhantes resultados. (...) o Governo se limite de quando em quando e com o vagar das 

formalidades burocraticas (...) a abrir creitos [sic; créditos] parcellados, dos quaes mais de metade 

escôa para as algibeiras egoistas e despreoccupadas de funccionarios apadrinhados na politica. (...) 

Nós não sabemos com que fundamentos se tem murmurado entre politicos cearenses que a acção 

vagarosa do Sr. ministro da Fazenda [Calogeras] obedece a fins politicos. (...) É impossivel que o 

Sr. Calogeras esteja a retardar a remessa dos recursos que não são seus, de recursos que o 

Congresso já votou, para satisfazer o odio politico de seus amigos. Outras causas existirão para a 

demora. Mas essas mesmas devem cessar.“ „Pelos flagellados do norte“, in: O Imparcial (Rio de 

Janeiro) vom 15.10.1915, zit. von: Barroso, Gustavo (Ceará), Anais da Câmara, 15.10.1915, S. 

193f. 

 

c) Die lukrative Politisierung der Trockenperioden in Paraíba (1889-1919) 

Dürreposten und Vetternwirtschaft in der oligarchischen Herrschaft 

Quelle IV.4.c-01 

„S.Ex.a [Dr. Venâncio Neiva] assumiu o Govêrno do Estado quando o povo via, com indignação e 

desespêro, malbaratarem-se cìnicamente os dinheiros públicos destinados aos indigentes em 

presentes a amigos políticos e influências eleitorais. A mais rudimentar noção de moralidade tinha-

se apagado de todo no espírito da administração: o delegado do Govêrno Geral requisitara do 
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ministério competente avultados créditos e distribuía-os pelos seus afeiçoados para a construção de 

açudes imaginários. 

(...) 

Ali mesmo na Paraíba como era feito o serviço de socorros antes da administração do Dr. Venâncio 

Neiva? 

Os gêneros fornecidos por um preço fabuloso; o transporte monopolizado por amigos políticos em 

contratos escandalosos, a distribuição entregue sem fiscalização a particulares; as fortunas 

formando-se de um dia para o outro; os negociantes de gêneros alimentícios surgindo como por 

encanto; e o povo jazendo na miséria!“ Pessoa, Epitácio da Silva, Primeiros tempos (1884-1909) 

(Obras completas de Epitácio Pessoa, Bd. II), Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura/ 

Instituto Nacional do Livro, 1965, S. 112f. 

 

Quelle IV.4.c-02 

„Antônio Olinto – A lei do orçamento de 1894 destinou 200 contos à construção de pequenos 

açudes neste Estado. Tendo à sua disposição esta verba, o Govêrno do Estado contratou a 

construção ou reparos de diversos açudes no interior. Não é oportuna a ocasião para dar-lhe notícias 

detalhadas dêsses serviços, em que, sem vantagens reais, se têm despendido avultadas somas. – No 

mês de setembro último o Govêrno mandou construir administrativamente, e por conta daquela 

sonsignação, um açude no lugar Macacos, a 3 quilômetros desta Capital. Causou-nos estranheza 

êsse ato, não só porque o município da Capital é provido de água abundante e já há contratado 

lavrado para a canalização dágua na Cidade, mas ainda porque o local escolhido para aquêle açude 

é cortado por um rio perene, que tem resistido às mais rigorosas sêcas. O que é certo é que desde 

então começaram a figurar no expediente do Govêrno as contas do açude ‘Macacos’, contas, das 

quais umas fictícias e tôdas exageradas, foram por vêzes impugnadas por empregados subalternos 

da Alfândega, mas satisfeitas por ordem terminante do Inspetor. Tendo sólidas razões para acreditar 

que a rubrica – açude ‘Macacos’ – nada mais fazia que mascarar o desvio doloso de dinheiros 

federais, o Dr. Manuel Florentino, advogado nesta Capital, requereu uma vistoria nas obras daquele 

açude. (...) O resultado desta é curioso. Atestaram os peritos que no lugar Macacos não existe 

serviço nem material algum (...).“ Pessoa, E., „Carta a Antônio Olinto [Ministro da Indústria] 

(Sôbre o açude ‘Macacos’) (1896)“, abgedr. in: ders., Obras completas, Bd. II, 1965, S. 249f. 

 

„Em 1908 [João Gonçalves Coelho Lisboa] também fez duras críticas ao Alvarismo, quando apoiou 

a dissidência de Gama e Melo.“ Ferreira, Indústria da seca, 1993, S. 108. 
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Quelle IV.4.c-03 

„Se outros títulos que o recomendassem não tivesse o Dr. Venâncio Neiva, o acêrto, a justiça, a 

inteligência das medidas por êle adotadas durante a sêca que flagelou o Estado, tornariam por si sós 

indelével o seu nome na gratidão do povo paraibano. 

(...) 

Pouco importa que dentre os fornecedores de gêneros um não fizesse disto o seu ramo especial de 

comércio; ou que fôsse outra qualquer pessoa, ainda mesmo não comerciante, contanto que 

cumprisse à risca os deveres de sua comissão: poderia até ser o articulista se para tanto tivesse 

idoneidade. O que é incontestável, o que está na consciência do povo paraibano e que nem tôda a 

bílis do articulista pode apagar, é que as medidas postas em prática pelo Dr. Venâncio Neiva foram 

as mais acertadas e profícuas. 

A população, agradecida, viu então o que desde o princípio da sêca não lograra ver – o dinheiro 

público aplicado, de fato, em seu benefício, já para fornecer-lhe sementes que lhe garantisse as 

futuras colheitas, já para saciar-lhe a fome e ainda para debelar a peste da varíola que assolou 

devastadora diversos pontos do Estado (...).  

(...) Já dissemos e não cansamos de repetir esta verdade: a administração do Dr. Venâncio Neiva 

durante a sêca que devastou o Estado conquistou-lhe lugar proeminente no coração do povo 

paraibano, dêsse povo tantas vêzes, como agora pelo articulista, tomado por pretexto para desabafo 

de paixões mesquinhas.“ Pessoa, E., Primeiros tempos (1884-1909), 1965, S. 112f. 

 

Quelle IV.4.c-04 

„O Rio Grande do Norte (...) está entregue a uma familia, (...) porque aquelle que não pertencer 

exclusivamente á familia Maranhão, não tem fóros de cidade.“ Seabra, José Joaquim (Bahia), Anais 

da Câmara, 5.9.1898, S. 72. 

 

Quelle IV.4.c-05 

„Toinho (...). A respeito da inspectoria da alfondega nada ha resolvido ainda. Falei com o ministro 

que está á espera da minha indicação, e eu por minha vez espero carta sua, pois o seu telegramma 

não é bastante. Tenho de meus receios de propôr o seu nome, pela grita que pode levantar. É o 

diabo não termos cuidado da revisão de seu processo ha mais tempo. Nomear V. é pol-o em 

evidencia, attrahir odios e descomposturas, não tendo nós ainda a sentença do Tribunal para fechar 

a bocca aos maldizentes.“ Pessoa, Epitácio, Brief an Antônio Pessoa vom 16.9.1902 (Rio de 

Janeiro), Arquivo Dr. Flávio Maroja (AP: CEP A5 G4 P1). 
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Die Zuwendungen Epitácio Pessoas an seine Heimatprovinz 

Quelle IV.4.c-06 

„Nós (...) não temos linhas telegraphicas que facilitem as nossas communicações, não temos vias-

ferreas que facilitem o movimento dos nossos productos, (...) não temos engenhos centraes que 

animem uma das nossas principaes culturas, não temos um porto que nos proporcione a navegação 

directa com o estrangeiro e que por este modo incremente a nossa exportação, unica receita com 

que hoje contamos, não temos poços artezianos nem açudes que nos acautelem contra a funesta 

calamidade que periodicamente nos devasta.“ Pessoa, E. (Paraíba), Anais da Câmara, 21.10.1891, 

S. 494. 

 

Quelle IV.4.c-07 

„O Sr. Epitacio Pessoa – Sr. presidente, somos portadores, eu e os meus companheiros de bancada, 

de uma petição da Companhia de Tecidos Paraybana requerendo a isenção dos impostos de 

expediente para os machinismos necessarios á montagem de uma fabrica de tecidos naquelle estado. 

Sr. presidente, a Parahyba possue incontestavelmente a zona mais algodoeira de todos os estados do 

Brazil. 

O Sr. Pires Ferreira – As estatisticas demonstram que o Piauhy é o primeiro. 

O Sr. Epitacio Pessoa – Entretanto não temos ainda alli uma só fabrica de tecidos, e ainda agora 

continuamos na impossibilidade de desenvolver esse ramo de industria, já por causa da depressão 

persistente e assustadora do cambio, já porque não temos conseguido do governo os favores que 

têm sido largamente prodigalisados a outros estados, com os quaes, portanto, não podemos 

competir. Ainda o anno passado o estado de Pernambuco requereu isenção de impostos para os 

machinismos necessarios a uma fabrica de tecidos; esta isenção foi concedida e aquelle estado creou 

assim mais um elemento para monopolisar os nossos productos com prejuiso do mercado da 

Parahyba. Nós fizemos igual solicitação e tivemos a infelicidade de não sermos attendidos. O estado 

do Maranhão, ainda ha poucos dias, por voto do Congresso, obteve isenção de direitos para diversas 

fabricas de tecidos. (...) É razoavel que o Poder Legislativo repare a injustiça com que o Executivo 

tem procedido e, deferindo a presente petição, estabeleça a igualdade que requeremos.“ Pessoa, E. 

(Paraíba)/ Ferreira, Pires (Piauí), Anais da Câmara, 17.6.1892, S. 188. 

 

Quelle IV.4.c-08 

„Respostando a certos murmurios improcedentes quanto á alheição da nossa bancada no que 

concerne á instancia de providencias do governo da União em prol das nossas populações 

flagelladas pela sêcca, endereçou o exmo. sr. senador Epitacio Pessôa, illustre chefe da politica 
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parahybana, o telegramma subsequente ao sr. dr. Castro Pinto, presidente do Estado: Rio, 2. – 

Presidente Estado – Parahyba – A Representação da Parahyba não está inactiva no caso da sêcca, 

mas nada póde fazer antes de estar o governo informado a respeito das obras realizaveis e 

apparelhado dos recursos precisos. O dr. Tavares de Lyra, ministro da pasta respectiva, também 

nada fez ainda pelo seu Estado. As vias ferreas de Campina e Mamanguape estão dependentes de 

estudos, serviço esse que occupará pouca gente. Pensamos seria melhor a abertura de estradas de 

rodagem, picadas telegraphicas, açudes e outras obras que impeçam o exodo da população. 

Saudações. – Epitacio Pessôa.“ Pessoa, Epitácio, Telegramm an Castro Pinto (Gouverneur von 

Paraíba) vom 2.6.1915, abgedr. in: „A sêcca“, in: A União vom 4.6.1915, S. 1. 

 

Quelle IV.4.c-09 

„despacho telegraphico: Parahyba, 28 – Senador Epitacio Pessôa – Rio – Ascendino Cunha 

[deputado á Assembléa Legislativa da Parahyba] procurou-me sentido telegraphar sobre ramal 

estrada [ferreo] Mamanguape conforme João Lyra falou ao ministro da viação, obtendo promessa 

daquelle titular. Peço muito encarecidamente tomeis na devida consideração a generosa iniciativa 

daquelles amigos, afastando obstaculos acaso hajam para a realização do projecto que virá 

confirmar a bôa vontade do governo da União para com os Estados assolados pelas seccas. Abraços 

– Castro Pinto [Presidente do Estado da Parahyba]“. Pinto, João Pereira de Castro (Gouverneur von 

Paraíba), Telegramm an Senator Epitácio Pessoa vom 28.5.1915 (Parahyba), abgedr. in: „A sêcca. 

O ramal ferreo de Mamanguape. Um telegramma do sr. Presidente do Estado ao senador Epitacio 

Pessôa. O sr. dr. Maximiano de Figueiredo conferencia com o ministro da viação“, in: A União. 

Diario official do Estado (Parahyba) vom 29.5.1915, S. 1. 

 

Quelle IV.4.c-10 

„Agora, com a imminencia de uma secca indescriptivel, já claramente manifesta em diversas 

regiões do nordeste do Brazil, o ramal ferreo de Mamanguape já se não impõe sómente como uma 

urgida necessidade para os habitantes da zona referida, mas ainda como a prova de que o governo 

da União se acha deliberado no seu patriotico proposito de soccorrer os Estados flagellados, pelo 

terrivel phenomeno metereologico.“ „A sêcca. O ramal ferreo de Mamanguape. Um telegramma do 

sr. Presidente do Estado ao senador Epitacio Pessôa. O sr. dr. Maximiano de Figueiredo conferencia 

com o ministro da viação“, in: A União vom 29.5.1915, S. 1. 

 

Quelle IV.4.c-11 
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„Conforme haviamos previamente annunciado, o sr. dr. Camillo de Hollanda pleiteara junto ao sr. 

senador Epitacio Pessôa, chefe da delegação brasileira ao Congresso da Paz, a venda do nosso 

algodão aos paizes europeus (...). Embora occupadissimo com os deveres inadiaveis da sua 

eminente representação, o illustre diplomata accorreu ao pedido de s. exc., procurando collocação 

commercial remunerativa para aquelle nosso producto.“ „O nosso algodão“, in: A União. Diario 

official do Estado (Parahyba) vom 15.4.1919, S. 1. 

 

Quelle IV.4.c-12 

„Eis os trechos da sua carta: (...) Estou tratando do negocio do algodão. Logo que se cogitou do 

abastecimento da Allemanha, pensei nisto; mas a prohibição relativa ao algodão, que é materia 

prima para fabricação de polvora e explosivos, continúa de pé, emquanto não se assignar a paz. Em 

seguida procurei obter que a Rumania nos comprasse algodão, e as negociações tomam rumo 

favoravel.“ Pessoa, Epitácio, Schreiben an Camilo de Holanda (Gouverneur von Paraíba) von der 

Friedenskonferenz in Versailles (o.D.), abgedr. in: „Senador Epitacio Pessôa. S. exc. vem á 

Parahyba * A venda do nosso algodão * Obras definitivas contra as sêccas“, in: A União. Diario 

Official do Estado (Parahyba) vom 24.5.1919, S. 1. 

 

Quelle IV.4.c-13 

„Essa visita do preclaro homem publico é sobretudo honrosa para nós e para o Estado que lhe serviu 

de berço. Demonstra que o eminente estadista (...) não esquece jámais [sic] a sua pequenina terra 

bem amada. No momento que atravessamos de crise economica e financeira em virtude da sêcca, 

essa vinda do presidente eleito da Republica tem uma significação extraordinaria. Com absoluta 

certeza podemos contar com medidas completas e excepcionaes para serem debelladas as 

consequencias nefastas do terrivel flagello climaterico.“ „Senador Epitácio Pessôa. Sua vinda á 

Parahyba“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 29.5.1919, S. 1. 

 

Quelle IV.4.c-14 

„Ainda uma vez, com a declaração da sêcca do nordeste, voltou a imprensa a se occupar do 

projectado canal de ligação dos rios S. Francisco e Jaguaribe. Mas, agora, além do flagello, diz-se 

ha outra opportunidade, o presidente eleito é da Parahyba e o problema das sêccas deverá ter a sua 

solução definitiva.“ Lisboa, Arrojado, „O problema do Nordeste. O São Francisco e as sêccas“, in: 

A União vom 12.9.1919, S. 1. 

 

Quelle IV.4.c-15 

178

KOSTENLOSER DOWNLOAD ZU: TIM NEUFERT, DIE MACHT DER DÜRRE. WASSER UND POLITIK IN BRASILIEN 
IN DER ZEIT VON EPITÁCIO PESSOA (1877–1930) ISBN 978-3-412-50144-0  

© 2015 BÖHLAU VERLAG GMBH & CIE. KÖLN WEIMAR WIEN



„A se julgar pelas noticias da Capital Federal, echoadas aqui, a impressão que deixara esse 

importante documento [die neuesten Ausführungen Epitácio Pessoas zum Dürreprogramm im 

Kongress], como se antevia, logrou ser excellente, mesmo nos circulos dos incontentaveis; ficando 

a convencer que a questão muito dilatada das sêccas do nordéste brasileiro vae perder na sua 

solução o cunho caracteristico de problema para se fundir num facto positivamente utilitario.“ 

„Nordeste“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 11.10.1919, S. 1. 

 

Quelle IV.4.c-16 

„Agora que estão em fóco as cousas do nordéste brasileiro, pela solicitude e perseverança com que 

deliberou o sr. presidente da Republica vir ao encontro das inadiaveis necessidades daquellas 

populações periodicamente affligidas pelas sêccas, (...) é licito que se attenda ás justas e antigas 

aspirações do povo mamanguapense, deferindo-lhe a construcção daquelle pequeno ramal ferreo ou 

de uma estrada de rodagem, que ponha em communicação facil e permanente os nucleos de 

consumo e producção.“ Fernandes, Carlos Dias (Chefredakteur der União), „Negocios do 

nordéste“, in: A União. Diario official do Estado (Parahyba) vom 21.11.1919, S. 1, ursprünglich 

erschienen in: O Rio-Jornal (Rio de Janeiro), o.D. 

 

Quelle IV.4.c-17 

„S. exc. (...) telegraphou hontem ao exmo. sr. dr. Camillo de Hollanda, presidente do Estado, nos 

seguintes e expressivos termos: ‚Presidente Estado. Tenho recebido numerosos telegrammas do 

interior do Estado, pedindo providencias contra os effeitos da sêcca, não me tendo descuidado da 

situação do nordéste, cujos soffrimentos acompanho profundamente contristado. Tenho mandado 

fazer todas as obras que me têm sido indicadas. Dei ordem para não parar nenhuma das que estão 

em andamento. Pelo Banco Inglez seguiram já para a Parahyba, Rio Grande do Norte e Ceará, mil 

contos e vão seguir mais quatro mil, a fim de multiplicar e intensificar os trabalhos. Salarios foram 

elevados. Já auctorizei o emprestimo de quarenta mil contos, registado pelo Tribunal de Contas e 

que vae ser lançado quanto antes, para atacarmos logo as grandes obras. Favor publicar este 

telegramma, como resposta ás pessôas que me têm telegraphado. Peço conterraneos um pouco mais 

resignação certos de que farei todo possivel minorar seu grande infortunio. Saudações. – Epitacio 

Pessôa.’“ Pessoa, Epitácio, Telegramm an Camilo de Holanda (Gouverneur von Paraíba) vom 

24.1.1920 (Rio de Janeiro), abgedr. in: „As grandes obras contra as sêccas. Um telegramma do exm. 

presidente da republica“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 25.1.1920, S. 1. 

 

Quelle IV.4.c-18 
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„A soma total despendida durante o período 1919-1923 em obras públicas no Nordeste atingiu a 

378 milhões de mil-réis, equivalente a cêrca de 150 milhões de dólares de poder aquisitivo atual.“ 

Hirschman, Albert O., Política econômica na América Latina, Rio de Janeiro/ São Paulo/ Lisboa: 

Editora Fundo de Cultura, 1965, S. 43. 

 

Quelle IV.4.c-19 

„Como seria de prever, a Paraíba foi o Estado mais beneficiado, isto é, aquele em que houve maior 

concentração de obras. Julgavamo-nos com direito a isso, porque afinal de contas o presidente era 

paraibano.“ Trigueiro, Oswaldo, A Paraíba na primeira república, João Pessoa: A União Editora, 

1982, S. 68. 

 

d) Die Dürreindustrie im Brennpunkt der oppositionellen Kritik (1919-22) 

Bezichtigung der „indústria da seca“ im parlamentarischen Diskurs 

Quelle IV.4.d-01 

„O Sr. Francisco Valladares – Varzinha – 128 contos, ‚Local improprio’. 

O Sr. Sampaio Corrêa – Abandonado.  

O Sr. Francisco Valladares – Patú – estudos perdidos no incendio do primeiro districto. 

O Sr. Sampaio Corrêa – Mas tambem, não ha orçamento. (...) 

O Sr. Francisco Valladares – Pereira ‚Estudos a serem completados’: é a nota. 

O Sr. Sampaio Corrêa – Mas, tambem não tem orçamento. 

O Sr. Francisco Valladares – Orós, sem orçamento. 

O Sr. Sampaio Corrêa – Está sendo novamente estudado. Tambem os estudos foram incendiados. 

O Sr. Francisco Valladares – (...) Barbosa, ‚estudos perdidos’. 

O Sr. Sampaio Corrêa – Mas, V. Ex. não encontra o orçamento na columna do preço. São estudos 

incompletos. O Governo com esse não vae fazer cousa alguma. 

O Sr. Francisco Valladares – Arneiroz – ‚estudos perdidos’. (...) 

O Sr. Sampaio Corrêa – Mas, meu caro collega, (...) está fazendo obra de advogado. 

O Sr. Francisco Valladares – Não commento, apenas reproduzo e concluo que não encontro base 

para um pedido de 200.000:000$000. 

O Sr. José Augusto – Nunca autorizamos obras dessa natureza, descendo a taes detalhes technicos 

[sic]. (...) 

O Sr. Sampaio Corrêa – Agora, V. Ex. ha de permittir que eu continue a descer a detalhes; eu o 

farei. 
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O Sr. Francisco Valladares – Então V. Ex. verificará que quasi todos os estudos e orçamentos teem 

a nota de incompletos ou deficientes... 

O Sr. Sampaio Corrêa – Quasi todos, não. Eu vou fazer a conta para apresentar a V. Ex.“ (...) 

O Sr. Sampaio Corrêa – Posso dar agora a informação que ha pouco prometti. Da relação 

organizada pela Commissão de Finanças, constam 31 açudes. Destes 31, teem projecto e 

orçamentos completos, conforme as declarações aqui feitas, 24, e, apenas sete estão em conclusão, 

estão incompletos, dependem de modificações. 

O Sr. Francisco Valladares – Bem, esses 24 açudes, com aliás, projectos antigos, como V. Ex. 

mesmo confessa, todos elles (...).“ Valladares, Francisco (Minas Gerais)/ Correia, José Matoso 

Sampaio (Distrito Federal)/ Augusto, José (Rio Grande do Norte), Anais da Câmara, 4.11.1919, S. 

174-176 (Diskussion und Auflistung der Projektprobleme hier stark gekürzt; damalige 

Orthographie: Corrêa). 

 

Quelle IV.4.d-02 

„transformar o soffrimento dos filhos do nordeste em taboa de apoio ao Governo, para que elle 

possa fazer de meu voto o esfregão dos seus desejos, ha uma grande differença. (...) bando de lobos, 

que rodeiam a nossa fortuna publica, com terreno propicio para se desmandibularem na devastação 

dos fartos dinheiros que vamos obter para minorar a desgraça deste pedaço do torrão brasileiro. (...) 

para que o Poder Executivo (...) possa (...) se oppôr (...) [aquelles] que pretendem explorar o 

infortunio do nordeste, para se enriquecerem e se recheiarem, deixando os serviços em meio 

caminho, incapazes de bastarem a seus fins.“ Lacerda (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 

18.11.1919, S. 45f. 

 

Siehe auch: 

„e os gafanhotos do Sr. Epitacio cahiram na sua roça... (Riso).“ Ders., Anais da Câmara, 12.7.1920, 

S. 234. 

 

Quelle IV.4.d-03 

„Ninguem contesta a utilidade e vantagem da despeza: agora, o que é preciso é provar, 

principalmente, as despezas feitas com assistencia aos nossos patricios, pois que é quanto a essas 

que se diz ter havido desvio para fins inconfessaveis.“ Lacerda (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 

13.7.1920, S. 449. 

 

Quelle IV.4.d-04 
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„Requerimento. 

Requeiro sejam requisitadas, com urgencia, por intermedio da Mesa da Camara, ao Poder 

Executivo, Ministerio da Viação, as seguintes informações: 

a) (...) somma dispendida pela Inspectoria das Obras Contra as Seccas (...) 

b) (...) despeza com pessoal (...) e (...) material 

c) qual o pessoal, nome por nome, com as quantias que ganham, que trabalham actualmente no Rio 

de Janeiro, e qual a funcção que cada qual exerce; 

d) quaes as obras feitas (...) e a quem pertencem as terras beneficiadas pelos melhoramentos 

produzidos, especialmente no Estado da Parahyba; 

e) quantas commissões estão trabalhando, em que logares e qual o pessoal de cada commissão, 

relatando quanto ganha cada qual dos seus membros“. Nascimento, Nicanor (Distrito Federal), 

Parlamentarische Anfrage, Anais da Câmara, 1.7.1920, S. 3 (Hervorhebungen aus dem Original). 

 

„O Sr. Nicanor Nascimento – (...) Quero que se saiba qual o carinho que S. Ex. pôz no amanho da 

terra em que nasceu, e quanto nos custou a nós isto. (...) Si da resposta a esse requerimento resultar 

que S. Ex. o Sr. Presidente da Republica mandou para a Parahyba quantias vultuosas (não 

apoiados), que alli foram realizadas grandes obras, merecerá o Governo elogios ou censuras? 

O Sr. Armando Burlamaqui – E si não mandou? 

O Sr. Nicanor Nascimento – Com certeza será censurado pelos seus amigos da Parahyba, mas não 

por mim.“ Nascimento, Nicanor (Distrito Federal)/ Burlamaqui, Armando (Piauí), Anais da 

Câmara, 8.7.1920, S. 95f. 

 

Quelle IV.4.d-05 

„O Sr. Carlos de Campo: (...) item (...) terras beneficiadas (...) notas em meu poder: ‚As terras 

beneficiadas em cada obra pertencem a um numero avultado de proprietarios, que não é possivel 

agora determinar, o que será feito quando se tratar das desapropriações, que deveriam ter precedido 

a execução dos trabalhos si não fosse a necessidade de dar immediato serviço aos flagellados, que 

morreriam a fome si se delongassem taes serviços (...).’ 

O Sr. Octacilio de Albuquerque – São estradas de rodagem, em geral, cortando essa zona, em todas 

as direcções, podendo se dizer que os serviços beneficiam aos Estados do Ceará, da Parahyba e do 

Rio Grande do Norte, sem especialização de proprietarios. 

O Sr. Carlos de Campos – Exactamente. Como V. Ex. não ignora, Sr. Presidente, no Norte não 

existem, de regra, os latifundios. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque – Apoiado. 
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O Sr. Carlos de Campos – (...) para afastar qualquer idéa de possivel favoritismo, o qual, sem 

hesitação, affirmo categoricamente não existir hoje, como não existirá em todo o decurso das obras 

– de antemão se póde garantir que todos aquelles que tiverem terras na zona em questão colherão, 

ipso facto, os respectivos beneficios, sem preferencias quaesquer, sem inclusão de uns e exclusão de 

outros, e resultando taes beneficios, unicamente, da localização das pequenas propriedades a que 

alludo.“ Campos, Carlos de (São Paulo)/ Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), Anais da Câmara, 

8.7.1920, S. 73. 

 

Quelle IV.4.d-06 

„Si o Presidente actual manda recusar os requerimentos de informações, é porque elle tem o que 

occultar.“ Nascimento (Distrito Federal), Anais da Câmara, 8.7.1920, S. 93. 

 

„Si o Deputado opposicionista apresenta um requerimento, porque duvida da moralidade do 

Governo, a Camara que o rejeita ainda duvida mais.“ Lacerda (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 

9.7.1920, S. 151. 

 

Quelle IV.4.d-07 

„O Sr. Nicanor Nascimento – (...) trago á visão clara do Sr. Presidente da Republica de hoje, aquelle 

episodio luminoso da historia parlamentar, quando, em palavras altisonantes e eloquentes, dizia que 

recusar as detalhadas informações ao Parlamento era acto de tyrannia de sangue daquelle momento. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque – S. Ex. ainda não as recusou. 

O Sr. Mauricio de Lacerda – Rejeitou precisamente o meu requerimento de informações sobre o 

estado de sitio, que era dever imperioso de S. Ex., imposto pelo art. 80 da Constituição, fornecer. 

O Sr. Nicanor Nascimento – Este ponto de vista é que preciso resalvar; não é juiz no prestar 

informações ao Congresso, o orgão do Poder Executivo, por mais alto e respeitavel que lhe seja o 

representante. 

O Sr. Mauricio de Lacerda – Accrescente V. Ex. que, na gréve passada, prestou, como o Marechal 

Floriano sobre o 10 de abril, informações em mensagem que foi infiel, imcompleta e cheia de 

omissões, tal qual a mensagem de Floriano, que S. Ex. criticou.“ Nascimento (Distrito Federal)/ 

Lacerda (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 8.7.1920, S. 87. 

 

Quelle IV.4.d-08 

„O Sr. Mauricio de Lacerda – Acha-se presente o Sr. Frederico Borges, que deu um aparte ao 

Deputado Epitacio Pessoa, dizendo que a sua doutrina era absurda, ao que o Sr. Epitacio respondeu 
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que absurda era de S. Ex. 

O Sr. Frederico Borges – É preciso attender á differença da situação: naquelle tempo, S. Ex. era 

opposicionista. 

O Sr. Mauricio de Lacerda – Ah! naquelle tempo o Sr. Epitacio era opposicionista: mas já o nobre 

representante do Ceará, naquelle tempo, era como hoje governista... 

O Sr. Nicanor Nascimento – O nobre Deputado pelo Ceará, com a gratidão que deve ter para com o 

Presidente da Republica, pelo remedio levado ás zonas flagelladas, principalmente o remedio ao 

[sic] flagellados politicos que tanto deve ter satisfeito ás aspirações de S. Ex., é justo que venha em 

soccorro do Sr. Presidente da Republica, para estabelecer um processo differencial, pelo qual 

declara que a opinião de S. Ex. sobre os deveres constitucionaes do Presidente da Republica varia 

conforme sopram os ventos fortes da opposição ou as doçuras e opulencias do Poder. Gloria a V. 

Ex., que publica porque as palavras daquella época de agitada liberdade se oppoem aos conceitos 

rudes de hoje.“ Nascimento (Distrito Federal)/ Lacerda (Rio de Janeiro)/ Borges (Ceará), Anais da 

Câmara, 8.7.1920, S. 88. 

 

Quelle IV.4.d-09 

„Quem póde verificar que esses quarenta e cinco mil empregados que se encontram naquellas 

regiões, ao serviço da secca, não incluem – o que é commum – muitos nomes ficticios? Não é facto 

que já tem occorrido? (...) Estabeleceremos a fiscalização desses dinheiros publicos, impedindo por 

todos os meios regimentaes esses esbanjamentos. Acceitamos a luta.“ Nascimento (Distrito 

Federal), Anais da Câmara, 9.7.1920, S. 148f. 

 

„Mostrarei como são falsos [as informações sobre as obras contra as secas, prestadas por Carlos de 

Campos no dia anterior].“ Ebd., S. 141. Fortsetzung siehe ebd., S. 142-144. 

 

„Quem não sabe que essas commissões são simples sinecuras para que os protegidos possam passar 

nas avenidas, bombalear [erster Buchstabe schlecht leserlich] a elegancia nos automoveis 

officiaes?! (...) Segue-se na série o Sr. Sylvio Luiz da Silva Pessôa – o inevitavel epitacinho com 

15$000 diarios. Pensam que está trabalhando no serviço da secca? Não. Está EM COMMISSÃO, 

em exercicio na Inspectoria de Portos, Rios e Canaes. (...) Eis porque não querem dar as 

informações claras e documentadas (...). (...) Será, porventura, facto sem notoriedade o de ser o 

sobrinho do Presidente da Republica o engenheiro a quem, segundo se lê nas columnas do Diario 

Official, foi entrgue [sic] somma avultadissima para os trabalhos da secca? Onde está o nome de 

Epitacio Pessoa Sobrinho na lista do pessoal?! (...) mostra a falta, a impossibilidade de fiscalização 

184

KOSTENLOSER DOWNLOAD ZU: TIM NEUFERT, DIE MACHT DER DÜRRE. WASSER UND POLITIK IN BRASILIEN 
IN DER ZEIT VON EPITÁCIO PESSOA (1877–1930) ISBN 978-3-412-50144-0  

© 2015 BÖHLAU VERLAG GMBH & CIE. KÖLN WEIMAR WIEN



e a possivel falta de moralidade. São 300, 400, 1.000 contos entregues a engenheiros em regiões 

remotas. Sobrinhos...“. Ebd., S. 145-147. 

 

Quelle IV.4.d-10 

„a unica autorização que realmente queria o Sr. Presidente da Republica era (...) para realizar o 

emprestimo extérno, mediante o qual S. Ex. pudesse obter o necessario para o apetite dos seus 

amigos, dos seus parentes, dos seus companheiros de negocios“. Nascimento (Distrito Federal), 

Anais da Câmara, 26.10.1920, S. 427. 

 

„tenho votado a favor de todos os creditos para solucionar a desgraça permanente do Nordeste (...), 

apezar de haver declarado que não acredito na efficacia das soluções por duplo motivo (...): a falta 

de capacidade technica para resolver o problema, e, o que é mais grave (...), a falta de capacidade 

moral para dar-se solução ao problema. As quantias votadas aqui, largamente, para as populações 

do Nordeste, teem sido gastas, esbanjadas, em pura perda, apezar de vultuosissimas, ora pela 

inconsciencia e incapacidade, dos administradores sem noção da grandeza do problema e da 

necessidade de resolvel-o, ora pela immoralidade desses administradores, que não tendo 

consciencia nem do serviço, nem dos seus deveres, pensam que o dinheiro outorgado para as obras 

deve ser distribuido entre a rapacidade de uns e a camaradagem dos amigos. (...) o dinheiro votado 

para a secca estava sendo distribuido pelo Sr. Arrojado Lisboa entre os seus parentes e entre os 

parentes do Sr. Epitacio Pessôa. Mostrei aqui que um milhar de contos foi entregue ao sobrinho de 

S. Ex. (...) Evidenciei que o Sr. Arrojado Lisboa e outros apaniguados do Sr. Presidente da 

Republica distribuiam os dinheiros publicos aos parentes do Sr. Presidente da Republica e estavam 

sendo servidos com largos honorarios e com largas diarias.“ Ebd., S. 428f. 

 

„O Sr. Frederico Borges – Quanto a essa questão fico descançado inteiramente na integridade e 

honradez do Sr. Presidente, que é o responsavel. 

O Sr. Nicanor Nascimento – Senhores, eu só descanço nos factos verificados e provados. 

Publiquem esses contractos e virei analysal-os; publiquem as contas e virei mostrar que são feitas 

por sobrinhos e cunhados do Sr. Arrojado Lisboa; publiquem qual o ordenado do Sr. Arrojado 

Lisboa e verão que as diarias, tendo sido marcadas em 31 de março, pelo regulamento publicado no 

Diario Official, recebe-as o Sr. Arrojado desde 1 de janeiro. Depois disso descancem na moralidade 

do Sr. Presidente da Republica.“ Borges (Ceará)/ Nascimento (Distrito Federal), Anais da Câmara, 

26.10.1920, S. 434. 
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„sou partidario das obras do Nordeste; quero que ellas se realizem e não se gaste inutilmente. Sr. 

Presidente, li com grande veneração todo o trabalho do Sr. Ildefonso Albano, seu estudo 

cuidadosissimo, a comparação feita com as obras da India, às americanas, e a demonstração 

evidente de que isto é uma questão resolvida technicamente no mundo, de que apenas era necessario 

fazer a applicação de principios já em difinitiva verificados á uma região completamente conhecida; 

entretanto, passa um anno e ao envez de se terem realizado esses estudos e estarem iniciados essas 

obras, ouvimos a palavra merencoria dos legitimos representantes do Nordeste, que veem declarar 

que os serviços não estão iniciados, nem projectados, que só se fazem os estudos preliminares! E 40 

mil contos já afundaram nesssa voragem! E 40 mil contos já foram devorados, sem que as vidas 

dignas do maior respeito daquellas victimas seculares, pertencentes a uma população soffredora e 

dorida tenham sido soccoridas pela Nação que, entretanto, fez tudo quanto poude para que o 

soccorro la chegasse.“ Nascimento (Distrito Federal), Anais da Câmara, 26.10.1920, S. 435f. 

 

Quelle IV.4.d-11 

„O Sr. Nicanor Nascimento – (...) O que se observa não é a falta de capacidade technica, não é isto 

que impede que as obras sejam effectuadas, é a falta de uma média de moralidade (...) 

O Sr. Moreira da Rocha – Não apoiado; é a falta de recursos materiaes. 

O Sr. Nicanor Nascimento – (...) em logar de se terem as vontades conjungadas organizadas, 

synergicas para esta realização, o que se está fazendo, com uma inconsciencia que desclassifica uma 

raça, é, a pretexto do nordeste, servir os parentes, servir os amigos, servir a compadres. (...) 

phenomenos metereologicos (...) pretexto para a devoração das rendas publicas.“ Nascimento 

(Distrito Federal)/ Rocha, Moreira da (Ceará), Anais da Câmara, 26.10.1920, S. 436. 

 

„O Sr. Nicanor Nascimento – (...) largados de todos no deserto secco e arido, queimados de sol, 

temos de reconhecer, que mais do que queimados de sol são queimados pela improbidade, pela 

desvergonha pelo impudor dos seus compatriotas. (...) existe hoje, gente de infibratura tal que 

deante do infortunio dos seus patricios tenha apetite ainda para essa devoração sacrilega dos 

dinheiros dos famintos, dos dinheiros dos que já morreram e que só vivem em seus filhos e 

herdeiros? É a essas escenas que assistimos, para que as gordas commissões dos emprestimos sejam 

pagas aos parentes do Presidente da Republica (muitos não apoiados), para que essas gorgetas 

sejam embolsadas! (Protestos.) 

O Sr. Oscar Soares – O Sr. Presidente da Republica e seus parentes são todos honestos. (Apoiados.) 

V. Ex. diariamente invectiva por essa fórma a honestidade do Sr. Presidente da Republica, pensando 

talvez que o nosso silencio possa ser tomado como uma especie de homologação; mas devo dizer 
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que protesto com toda a energia contra semelhantes asserções. (Muito bem.)“ Nascimento (Distrito 

Federal)/ Soares, Oscar (Paraíba), Anais da Câmara, 26.10.1920, S. 437. 

 

Quelle IV.4.d-12 

„Os contractos para realização das obras do nordeste, em que os contractadores levam 15% nas 

quantias que gastam“. Nascimento (Distrito Federal), Anais da Câmara, 26.10.1920, S. 439. 

 

Quelle IV.4.d-13 

„um egregio Senador [Soares dos Santos, leader riograndense], dos mais respeitados, de publico, 

declara que o Presidente da Republica quiz afastal-o da Commissão de Finanças para evitar a 

fiscalização dos dinheiros publicos e ninguem contesta“. Nascimento (Distrito Federal), Anais da 

Câmara, 4.12.1920, S. 405. 

 

„Fica verificado que o Sr. Epitacio quiz de facto esses 200 mil contos para esbanjal-os entre a sua 

parentella, para pagar rapidamente os contractos que não são, nem serão registrados no Tribunal de 

Contas, e assim, tornar definitivo esse escandalo que nunca mais poderia ser reparado. Esse é o 

grande crime, é o grande facto. O Presidente da Republica queria ficar, autorizado a retirar todos os 

200 mil contos logo para poder esbanjal-os materialmente distribuindo-os entre os seus 

apaniguados, entregando-os globalmente a esse espantoso Sr. Arrojado Lisboa. E quando os 

dinheiros estivessem distribuidos, gastos baratos nos Packards dos seus sobrinhos, nas orgias da sua 

parantella [sic], nos deboches continuados em que vive esta gente, não poderiam voltar mais (...). 

(...) esta falta de integridade [caracterisa] o Sr. Presidente da Republica (...). (...) o eminente relator 

do Orçamento da Viação [Senador Soares dos Santos] manterá a sua posição de sentinella do 

Thesouro desse Governo de malfeitores.“ Ebd., S. 402. 

 

Quelle IV.4.d-14 

„os placards adquiridos para o Palacio, por apresentação dos proprios parentes do Sr. Presidente da 

Republica, custaram mais 25% do que valiam no mercado.“ Nascimento (Distrito Federal), Anais 

da Câmara, 26.10.1920, S. 438. 

 

Alte Machenschaften im Sog einer neuen gesellschaftlichen Protestwelle 

Quelle IV.4.d-15 

„Declaramos votar contra os novos impostos incluidos no projecto do orçamento da Receita, para 

1921, além de outros motivos especiaes – avulta entre elles o da inconstitucionalidade – que já 
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determinaram a recusa de alguns de taes impostos nesta Camara, em razão da evidente 

inopportunidade dessas medidas, em tão grave e angustiosa crise, como a que ora atravessam todas 

as classes activas do paiz, e que, sem mais poderem supportar qualquer augmento de tributos antes 

reclamam defesa e amparo.“ Campos, Carlos (São Paulo), Anais da Câmara, 23.12.1920, S. 449. 

 

„O cargo de leader da maioria da Camara dos Deputados assenta na confiança da maioria e do 

Governo; e o leader que nega apoio seu e de sua bancada, a medidas governamentaes, acceitas 

préviamente como se sabe, por aquella maioria, fica positivamente inhabilitado para a sua missão 

directora. (...) Por isso, desde este momento renuncio ás funcções de leader da Camara“. Ebd., S. 

452. 

 

Schlagabtausch auf dem diskursiven Schlachtfeld der Presse 

Quelle IV.4.d-16 

„a quem nunca faltou a coragem de explicar-se e defender-se, quando por ventura os seus inimigos 

e adversarios o atacam“. Muniz, Arthur (Senator von Pernambuco), zit. in: „Senador Epitacio 

Pessôa“ in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 11.6.1919, S. 1, ursprünglich 

veröffentlicht in: A Provincia (Recife), o.D. 

 

Quelle IV.4.d-17 

„É infelizmente verdade, porém, que alguns jornaes do Rio, por demais conhecidos por viverem da 

exploração dos escandalos, hajam e persistam em malsinar e detractar o louvabilissimo 

emprehendimento nacional, que nada mais representa senão o pagamento de uma divida secular do 

Brasil aos seus filhos do nordéste.“ „As obras contra as sêccas. O bom andamento dos serviços 

federaes. As estradas de Itabayana, Barra de Natuba, Umbuzeiro e Limoeiro * A nossa reportagem 

‚in loco’“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 4.6.1922, S. 2. 

 

Quelle IV.4.d-18 

„apreciações malevolas, insistentes, quasi quotidianas com que é tratada, por parte da imprensa 

desta capital, a iniciativa corajosa e profundamente humanitaria do Sr. Presidente da Republica“. 

Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), Anais da Câmara, 18.12.1920, S. 909. 

 

Quelle IV.4.d-19 

„Os seus inimigos timbram em apontal-o como perdulario e pouco avisado em economia. É que por 

uma injustiça innominavel querem fazer o presidente da republica responsavel por uma situação 
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universal que apenas se reflecte no paiz.“ Bezerra, Alcides, „Epitacio Pessôa“, in: Lustosa Cabral 

(Hg.), Almanach da Parahyba, 1922, S. V-VII (V). 

 

„A imprensa opportunista do Rio de Janeiro“. „Dr. Epitacio Pessôa“, in: A União. Diario Official 

do Estado (Parahyba) vom 24.5.1921, S. 1. 

 

Quelle IV.4.d-20 

„falsas correntes de opinião interesseira (...) em certos jornaes ou escondida em conjurações 

partidarias. (...) intrigas de uns tantos boateiros, (...) dos despeitados, sob um govêrno que não anda 

a cortejar o popularismo das verbas secretas“. Pinto, João Pereira de Castro, „Dr. Epitacio Pessôa“, 

in: A União. Diario official do Estado (Parahyba) vom 8.6.1921, S. 1, ursprünglich veröffentlicht 

in: Gazeta do Norte (Rio de Janeiro) vom 23.5.1921. 

 

Quelle IV.4.d-21 

„A opposição de certa imprensa ao honrado dr. Epitacio Pessôa (...) provém de uma só causa: o 

governo suspendeu todas as subvenções que o Thesouro pagava aos jornalistas mercenarios e apesar 

das ameaças das ‚chantagens’ e das supplicas que estes lhe têm feito, permanece inflexivel. Esta é 

que é a verdade. É pena que o honrado dr. Epitacio Pessôa, por mal entendida solidariedade com os 

seus antecessores, não queira publicar a lista das ‚pensões’ que suspendeu.“ (Anschließend wird das 

Beispiel des portugiesischen Journalisten João Lage im Detail aufgeführt.) Bittencourt, Edmundo, 

„O sr. Epitacio Pessôa e o director do ‚Correio da Manhã’. Insuspeito attestado“, in: A União. 

Diario Official do Estado (Parahyba) vom 13.8.1921, S. 1, ursprünglich erschienen in: Correio da 

Manhã vom 21.1.1921 und Gazeta do Norte (Rio de Janeiro) vom 28.7.1921. 

 

Quelle IV.4.d-22 

„Á frente dessa campanha injusta, impatriotica, deshumana e cruel [contra a política do Nordeste de 

Epitacio Pessôa] (...) está um grande e autorizado orgão desta capital, o Correio da Manhã. Quasi 

todos os dias (...) o jornal carioca encontra motivos para investir contra aquella terra desventurada 

(...). (...) qualifico o Correio da Manhã (...) de inimigo contumaz e rancoroso do nordéste. (...) Para 

outros, e neste numero está o Correio da Manhã, desde que o nordeste é secco, e no paiz existem 

zonas onde as chuvas são regulares e constantes, a unica providencia seria despovoar essas regiões 

assoladas e transportar as respectivas populações para logares menos hostis até que estrangeiros a 

colonizassem, passando-nos o recibo da nossa incuria e da nossa incapacidade.“ Albuquerque, 

Octacilio de (Paraíba), Anais da Câmara, 1.10.1921, S. 50, 52. 
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Quelle IV.4.d-23 

„obras do Nordéste – eis um dos themas favoritos da opposição. Despesas adiaveis, gastos 

excessivos, obras insensatas“. Pessoa, Epitácio, Botschaft an den Kongress vom 3.5.1921, abgedr. 

in: „A mensagem presidencial“, in: A União vom 10.5.1921, S. 1. 

 

Quelle IV.4.d-24 

„Agora, as acusações variam de rumo. Já não se trata da utilidade das obras ou dos processos de sua 

execução, mas do impudor com que o govêrno, por espirito de regionalismo e de familia, tem 

malbaratado perto de 200.000:000$ nas mais escandalosas deshonestidades para proveito proprio, 

de conterraneos e parentes, sem que nada haja feito ainda no Nordéste, a não ser importar algum 

material para logo abandonal-o ás intemperies na beira das estradas.“ Pessoa, Epitácio, Botschaft an 

den Kongress vom 3.5.1922, abgedr. in: „Mensagem Presidencial. Obras do Nordéste“, in: A União. 

Diario Official do Estado (Parahyba) vom 1.6.1922, S. 1. Mit aktualisierter Orthographie in: 

Pessoa, E., Mensagem 3.5.1922 (Obras completas, Bd. XVII), 1956, S. 545. 

 

Quelle IV.4.d-25 

„Alludindo ao seu programma de govêrno, disse estar seguro de cumprir com o dever de patriota, e 

que a opinião de meia duzia de jornaes despeitados não representava a opinião publica mas, sim, a 

opinião publica era representada por essas manifestações de carinho com que tem sido recebido em 

todas as estações, desde a sua partida da Capital Federal.“ Pessoa, Epitácio, indirekt zit. in: 

„Excursão presidencial (...) a São Paulo“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 

10.9.1921, S. 1. 

 

Quelle IV.4.d-26 

„O Governo instigado por essa situação premente, pelo soffrimento daquella população, que se 

deslocava dos seus lares, procurando outros destinos, viu-se na necessidade de accudir com os 

soccorros precisos para deter essas populações, para salval-as da morte. (...) Devo dizer que 

infelizmente nesta primeira phase, quando os soccorros precisavam ser immediatos, pois que se 

tratava mais de assistencia do que de obra organisada contra a calamidade da secca, os serviços não 

corriam isentos de falhas e defeitos. (...) Com relação ás obras, devo tambem informar á Camara 

neste depoimento, que estou fazendo, com toda a sinceridade, que pouca cousa havia organizada. 

Era de lamentar isso. Algumas entretanto, se faziam com rigor, com methodo, com ordem, apezar 

das verbas excassas. (...) Em alguns desses pontos, tive de louvar a administração dos agentes do 
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Governo, dos encarregados dessas obras, principalmente no prolongamento da Estrada de Ferro de 

Baturité. (...) Com relação á açudagem, vi as grandes obras do açude de Quixadá. Infelizmente, Sr. 

Presidente, o serviço de conservação daquelle grande reservatorio não era feito como era de desejar: 

dispendeu-se muito, com pouco resultado. Vi, Sr. Presidente, a continuação das obras do açude do 

Acarapè. (...) Mas, (...) a verba era insignificantissima para o proseguimento dellas.“ Borges 

(Ceará), Anais da Câmara, 13.7.1920, S. 446f. 

 

„Não ha (...) um serviço perfeito; e devo dizer a Camara que acho até impossivel que se faça. Vem 

de longe a desorganisação, o modo imperfeito pelo qual se tem procurado soccorrer as populações 

flageladas. (...) Foi desde o desenrolar do quadro tetrico da grande secca de 1877 a 1879, em que 

(...) chamavam ladrões de casaca e luvas de pellica a alguns homens do Ceará, quando a verdade é 

que elles estavam aqui na antiga côrte, da mesma fórma como se diz hoje que ha quem esteja 

usufruindo essas vantagens sem que, entretanto, se decline um só nome.“ Ders., Anais da Câmara, 

21.12.1920, S. 340. 

 

Quelle IV.4.d-27 

„Ninguém ignora as sommas fabulosas de dinheiros que o govêrno da Republica tem dispendido 

inefficazmente com aquelles trabalhos, até a gestão operosa do actual presidente. O esbanjamento 

das verbas votadas para aquelle fim fôra tão patente que chegara ao conhecimento do publico que 

com razão ridicularizava aquellas obras com termos depreciativos. (...) A verba desapparecia como 

por encanto e as obras ficavam todas por fazer. Esse procedimento dos funccionarios de então 

irritava justamente o povo, (...) por causa da má fé de um bando de sinecuristas. Depois da sábia 

administração do sr. Epitacio Pessôa (...) as coisas tomaram um outro rumo. (...) É verdade que não 

deixa de haver roubalheiras, devidas ao pouco escrupulo de muitos funccionarios (...). Hoje (...), ao 

que parece, grande parte dessas irregularidades têm desapparecido, graças á fiscalização vigilante 

do sr. Epitacio Pessôa.“ Barbosa, P.e Florentino, „A redempção do nordéste“, in: A União vom 

19.4.1922, S. 1. 

 

e) Das Geschäft mit der Dürre während der Regierung Epitácio Pessoas 

Coronelistische Vereinnahmung der Inspetoria Federal de Obras contra as Secas 

Ohne Quellen 
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Missbrauch der Dürreprojekte und Kommissionsämter 

Quelle IV.4.e-01 

„O Sr. Nicanor Nascimento – (...) O que queremos, é que haja obras, e o Sr. Moreira da Rocha 

[Ceará] disse que não ha obra alguma. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque – V. Ex. votou contra as obras. 

O Sr. Nicanor Nascimento – Não é exacto. V. Ex. poderá verificar no Diario do Congresso, que 

votei a favor, mas quero que as obras se realizem. V. Ex. está desmemoriado. 

O Sr. Frederico Borges – As obras hão de se realizar, e para isso é que se estão fazendo os 

contractos. 

O Sr. Nicanor Nascimento – Não é para isso que fazem os contractos. V. Ex. está enganado. Os 

contractos são feitos para as commissões.“ Nascimento (Distrito Federal)/ Albuquerque, Octacilio 

de (Paraíba)/ Borges (Ceará), Anais da Câmara, 21.12.1920, S. 341. 

 

„Não sei porque, em se tratando de tantos Estados, o nobre Deputado, em um dos itens do seu 

requerimento pergunta quaes as obras feitas durante o prazo referido e (sublinhando), a quem 

pertencem as terras beneficiadas pelos melhoramentos produzidos, especialmente no Estado da 

Parahyba.“ Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), Anais da Câmara, 8.7.1920, S. 95. 

 

Quelle IV.4.e-02 

„o material era adquirido sempre pelo duplo do seu valor. (...) alguns funccionarios abandoavam o 

centro de suas actividades, em demanda das capitaes, onde iam desfructar os seus ricos ordenados“. 

Barbosa, P.e Florentino, „A redempção do nordéste“, in: A União vom 19.4.1922, S. 1. 

 

Quelle IV.4.e-03 

„corrupção (...). No tempo de Epitácio, havia tanto entusiasmo pelas obras que se fazia vista grossa 

de muita irregularidade notória, como as falsas folhas de pagamento, a majoração das contas dos 

fornecedores, os acréscimos das medições. Tudo isso era tolerado com cinismo e bom humor, 

revelados no anedotário da época.“ Trigueiro, A Paraíba na primeira república, 1982, S. 70. 

 

Quelle IV.4.e-04 

„o Regulamento da Caixa Especial, diferentemente dos demais que procuram estabelecer normas 

que se apresentem acima das injunções sociais, políticas e econômicas, fixa a necessidade de 

subordinar o traçado das estradas a um critério que harmonize, ‚na medida do possível, os interesses 

econômicos e políticos dos differentes Estados (...)“. Regulamento da Caixa Especial, Kapitel III, 
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Art. 14, zit. in: Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 139 (Hervorhebung markiert das Zitat 

bei Batista). 

 

Quelle IV.4.e-05 

„[em] Umbuzeiro (...) o engenheiro director das construcções [é] o dr. Carlos Pessôa (...). São 

dignos de nota os pontilhões de cimento armado construidos perto da grande propriedade do sr. 

coronel José Pessôa, o qual está encarregado da administração respectiva. Magnificamente 

construido e de modo definitivo vae ficar a estrada de Umbuzeiro a Limoeiro.“ „As obras contra as 

sêccas. O bom andamento dos serviços federaes. As estradas de Itabayana, Barra de Natuba, 

Umbuzeiro e Limoeiro * A nossa reportagem ‚in loco’“, in: A União vom 4.6.1922, S. 2. 

 

Oberste und unabhängige Entscheidungsgewalt Epitácio Pessoas 

Quelle IV.4.e-06 

„A lei de 25 de dezembro de 1919, art. 1o e o seu regulamento, art. 47, auctorizaram o govêrno a 

construir as obras sob o regimen de administração e, portanto, independente de concurrencia 

publica.“ Pessoa, Epitácio, Botschaft an den Kongress vom 3.5.1921, abgedr. in: „A mensagem 

presidencial“, in: A União vom 11.5.1921, S. 1. Mit aktualisierter Orthographie abgedr. in: Pessoa, 

E., Mensagem 3.5.1921 (Obras completas, Bd. XVII), 1956, S. 235. 

 

Quelle IV.4.e-07 

„O Sr. Mauricio de Lacerda – Perdão, a norma é da concurrencia [publica]; vem o projecto e, 

sahindo da norma, diz ‚que será por contracto’. Não falla na concurrencia. Portanto, o projecto 

alterará á regra. (...) A emenda se refere a obras ‚por administração’. Diz que ‚o Governo construirá 

por administração.’. Si dissesse ‚o Governo contractará a construcção’, então, sim haveria 

concurrencia.“ Lacerda (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 18.11.1919, S. 49. 

 

„O Sr. Mauricio de Lacerda – A falta de concurrencia neste projecto – é preciso que a Camara saiba 

– é a eliminação do capital nacional, para se escravisar a nacionalidade brasileira aos capitaes norte-

americanos. (Não apoiados, protestos). (...) 

O Sr. Sampaio Corrêa – Como engenheiro, (...) posso affirmar a V. Ex. que a engenharia nacional 

tem capacidade para executar essas obras, sem necessidade de recorrer á technica estrangeira. 

O Sr. Mauricio de Lacerda – Mas os capitaes serão estrangeiros. 

O Sr. Sampaio Corrêa – Esta declaração, eu a faço.... 

O Sr. Mauricio de Lacerda – E si o capital estrangeiro exigir que a execução das obras seja confiada 
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tambem a estrangeiros? Si tal acontecer, quero ver essa proza toda (Risos). (...) 

O Sr. Sampaio Corrêa – (...) si esses capitalistas exigissem tal cousa, eu, governo, absolutamente, a 

elles não daria as obras a executar. 

O Sr. Mauricio de Lacerda – Mas V. Ex. declara que não é governo; eu não posso estar tranquillo. 

O Sr. Sampaio Corrêa – Para fallar em nome do governo, não estou autorizado; estou, no caso, 

dando uma explicação, porque o nobre Deputado quer que haja segredo onde não ha segredo, onde 

existe apenas observação pratica do que se ha passado em nossa terra, onde não são pequenos os 

prejuizos do Thesouro, muitos dos quaes decorrem da concorrencia publica, em que não raro o 

administrador é obrigado a satisfazer-se mais com a apparencia da idoneidade, do que com a 

verdadeira idoneidade. Posso apresentar a V. Ex. innumeros exemplos. 

O Sr. Mauricio de Lacerda – E inclua na balança contraria as innumeras negociatas que decorrem 

da falta de concorrencia publica.“ Ders./ Correia, Sampaio (Distrito Federal), Anais da Câmara, 

18.11.1919, S. 59f. 

 

Quelle IV.4.e-08 

„sempre que for possivel, mediante concurrencia publica. § 1.o Quando não for possivel a 

concurrencia publica, antes de ser lavrado qualquer contracto, será publicado, na integra, durante 15 

dias (...) com o fim de sujeital-o á apreciação publica.“ Baptista, Alvaro (Rio Grande do Sul), 

„Emendas ao Projecto N. 465 B, de 1919 (3a discussão), N. 1, Art. 1.“, in: Anais da Câmara, 

21.11.1919, S. 310.  

 

„A Commissão Especial de Obras Contra as Seccas (...) resolveu acceitar ás (...) [emendas (...) pelos 

(...) Srs. João Cabral e Alvaro Baptista], que não alteram em substancia as disposições do projecto“. 

Commissão Especial de Obras Contra as Seccas, Anais da Câmara, 23.11.1919, S. 394. 

 

Quelle IV.4.e-09 

„Os resultados obtidos pela administração directa do Estado na construcção da barragem do 

Quixadá dispensam outros exemplos para patentear a inconveniencia de tal processo. Restava, pois, 

como unico [sic] solução razoavel a administração contractada, já sanccionada pela experiencia de 

certos serviços em São Paulo, de muitos na Europa e também na pratica da America do Norte (...). 

(...) Tentou-se, comtudo, a concurrencia, não por editaes, mas por convites dirigidos a firmas 

nacionaes e estrangeiras de conhecida competencia e provada responsabilidade. (...) o govêrno 

decidiu-se por três firmas estrangeiras (...). Só a má fé ou o melindre exaggerado pódem pôr nesse 

acto manifestação de desapreço á engenharia nacional. (...) emprehendimentos como os das obras 
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do Nordéste não reclamam somente actividade e competencia technica: exigem organizações 

especializadas, com pessoal dirigente affecto a esse genero de trabalho, com material adequado 

abundante e valiosissimo, coisas que não se obtêm só com intelligencia e estudo, mas demandam 

tempo, experiencia e capitaes avultados. Ora, quaes as firmas nacionaes que reúnem essas 

condições? Quatro barragens fôram já entregues a firmas brasileiras: 1o a do Quixadá: feitas as 

fundações por um estrangeiro, foi a barragem concluida por nacionaes; tem apenas 16 metros de 

altura e levou cerca de 15 annos a ser construida; 2o a do Acarapé: projectada para 33 metros; os 

contractantes receberam-na com as fundações já promptas, construiram 11 metros e renunciaram á 

obra, que hoje, depois de 10 annos de trabalho, conta somente 13 metros de altura; 3o a da 

Gargalheira: iniciada em 1911 e interrompida em 1914, foi o contracto rescindido a pedido da 

propria firma contractante; 4o finalmente a de Santo Antonio das Russas: os contractantes não 

passaram das fundações e logo solicitaram a rescisão do contracto. Eis ahi as tradições da 

engenharia nacional na construcção de barragens. Será porque lhe falte competencia e idoneidade? 

Não: é apenas porque lhe minguam os capitaes, o apparelhamento material e a especialização 

necessaria a obras desse genero. Apesar disto, (...) Nada menos de quatro empresas (...) nacionaes 

(...) foram convidadas e se excusaram, após exame demorado dos planos e projectos respectivos. 

(...) Mas, diz-se, as vantagens offerecidas são exaggeradas.“ Pessoa, Epitácio, Botschaft an den 

Kongress vom 3.5.1921, abgedr. in: „A mensagem presidencial“, in: A União vom 11.5.1921, S. 1. 

Mit aktualisierter Orthographie abgedr. in: Pessoa, E., Mensagem 3.5.1921 (Obras completas, Bd. 

XVII), 1956, S. 235-238. Vgl. auch Quellenanhang IV.5.a-06. 

 

Quelle IV.4.e-10 

„nos contractos que foram celebrados pelo Governo (...) [os] contractantes não teem a menor 

responsabilidade technica; não teem necessidade de despender ou de empregar capital proprio, 

sinão em uma parcella insignificante. Tudo o que se tiver de fazer, desde a installação dos serviços, 

desde o que nós chamamos technicamente os trabalhos preliminares, tudo é pago, e o pagamento é 

feito addicionando-se uma porcentagem sobre a quantia que representa o total das despezas, 

consistindo em todo o pessoal empregado, em todo o material consumido nas obras e em todas as 

despezas accessorias (...). Ora, comprehende-se que, para executar serviços nessas condições, 

teriamos incontestavelmente, engenheiros e empreiteiros nacionaes, julgados idoneos pelo Governo, 

em uma série de trabalhos, que teem sido realizados por concurrencia publica, com cujos 

concurrentes o Governo tem contractado em condições menos onerosas do que as que resultam do 

contracto actual.“ Frontin, André Gustavo Paulo de (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 5.11.1920, 

S. 154. 
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Quelle IV.4.e-11 

„seu governo [o de Epitácio Pessoa] introduziu, na execução das Obras Contra as Secas, uma 

novidade que hoje seria de todo inadmissível. Refiro-me à famosa administração contratada, que ele 

justificou em seu livro Pela Verdade, como sancionada pela experiência de certos serviços em São 

Paulo, e de muitos na Europa e nos Estados Unidos. Não percebeu, todavia, que o sistema sofrera, 

no Nordeste, uma inexplicável deturpação.“ Trigueiro, A Paraíba na primeira república, 1982, S. 

69 (Hervorhebung aus dem Original). 

 

Der Hafenskandal als Symbol für Fehler und Fehltritte bei den Dürrearbeiten 

Quelle IV.4.e-12 

„o commercio da Parahyba, não tendo transacções directas com os mercados europeus e sendo 

forçado a vender os generos de exportação na praça do Recife, (...) a preço naturalmente inferior 

áquelle que lhe pagariam em um mercado estrangeiro. (...) o estado deixa de perceber os impostos 

devidos pela exportação dessas mercadorias“. Pessoa, E. (Paraíba), Anais da Câmara, 21.10.1891, 

S. 495. 

 

Quelle IV.4.e-13 

„O sr. presidente (...) dr. Solon de Lucena [deu parabens] pelo progresso a bôa ordem das obras“. 

„Obras do Porto da Parahyba. Uma excursão ao local dos serviços. O que já se tem feito * O que se 

vae dentro em breve fazer“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 30.10.1921, S. 

1. 

 

„no começo houvesse falcatrua da parte dos empresarios apaniguados pelos inglezes da estrada de 

ferro, que, em verdade, constitúe uma pouca vergonha. Mas, de tudo isso, ao meu ver, nenhuma 

culpa tem o sr. presidente da Republica [Epitácio Pessoa], que, como bom filho da terra, tem 

incontestavelmente interesse maximo no desempenho das obras do nordéste.“ Barbosa, P.e 

Florentino, „A redempção do nordéste“, in: A União vom 19.4.1922, S. 1. 

 

Quelle IV.4.e-14 

„No porto da Parahyba, o serviço começou em principio de 1921 e teve consideravel 

adiantamento.“ Pessoa, Epitácio, zit. in: „Mensagem Presidencial. Obras do Nordéste“, in: A União 

vom 3.6.1922, S. 1. 
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„Os portos. (...) Na Parahyba, o que se está fazendo dá excellente impressão. Pouco ha que dizer do 

porto de Natal. Em Fortaleza, no Ceará, são os eternos projectos, as eternas areias movediças e o 

mar bravio, ameaçando e compromettendo mesmo as melhores intenções.“ Carvalho, Rodrigues de, 

„Noticias do Nordeste“, in: A União vom 5.7.1922, S. 1. 

 

Quelle IV.4.e-15 

„As obras do porto da Parahyba estão bastante adeantadas, devendo estar concluidas no correr de 

1923. (...) Os materiaes destinados aos portos, açudes, estradas de ferro e de rodagem acham-se em 

perfeita ordem e bôa guarda.“ „As obras do Nordéste. O parecer da commissão Rondon. 

Confirmação publica do bom e remunerativo emprego dos dinheiros publicos pelo sr. dr. Epitacio 

Pessôa“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 19.11.1922, S. 1. 

 

„trabalhos dos portos da Paraíba, quase concluídos“. Pessoa, E., Exposição 15.11.1922 (Obras 

completas, Bd. XVII), 1956, S. 618. 

 

Konservative Modernisierung – technischer Fortschritt und politische Stagnation 

Quelle IV.4.e-16 

„Geralmente se diz entre nós que nosso systema de administração é o de uma centralização 

rigorosissima; mas é de lamentar que, emquanto o systema do governo geral ou a adminstração do 

paiz é o da centralização não se empreguem meios conducentes á este fim. Ha centralização na 

administração; não se póde obter concessão alguma, mesmo de pequenas cousas senão por meio do 

governo geral; mas quaes são os instrumentos para realizar essa centralização? não é o das estradas 

que facilitam o transporte? não é o dos telegraphos que transmittem as ordens?“ Jaguaribe (Ceará), 

Anais do Senado, 25.6.1877, S. 221. 

 

5. Das Ende der Ära Pessoa 

a) Die Dürrepolitik nach der Präsidentschaft Epitácio Pessoas  

Vorboten einer politischen Klimaveränderung 

Quelle IV.5.a-01 
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„[é] urgentissimo, agora que o govêrno tem a convicção (...) de pôr em pratica as medidas (...) para 

minorar os terriveis effeitos do grande flagello“. Komenacker, Victor, „O problema das sêccas. 

Barragens e irrigação. II“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 17.10.1919, S. 1. 

 

Quelle IV.5.a-02 

„quanto mais depressa forem estas [obras] concluidas, tanto mais cedo as populações beneficiadas 

as resgatarão.“ Pessoa, Epitácio, „Mensagem às Commissões Especial de Obras Contra as Seccas e 

de Finanças“, in: Anais da Câmara, 19.9.1919, S. 23, auch abgedr. in: „O problema da sêcca. A 

mensagem do sr. Presidente da Republica ao Congresso sobre esse magno assumpto. S. ex. solicita 

ao Poder Legislativo importantes medidas“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 

30.9.1919, S. 1. 

 

Quelle IV.5.a-03 

„Rio, 16 de abril de 1925. – Ex.mo Amigo Sr. Dr. Aarão Reis. – (...) Increpa-se hoje ao Govêrno 

passado o ter-se deixado arrastar pela ilusão de solver de modo radical o problema das Sêcas. O 

plano de 1920 era vasto de mais, não podia ser executado dentre de três anos sem comprometer as 

finanças nacionais. – Parece-me que aquêle Govêrno tem direito ao menos a atenuantes. – Nunca 

pensei em resolver definitivamente o problema num triênio, mas apenas deixá-lo atacado nos seus 

pontos capitais. Tanto isto é verdade que nos contratos procurei assegurar a prossecução das obras 

nos governos subseqüentes. O plano hoje parece vasto de mais e eu (talvez por ser leigo), cheguei a 

considerá-lo tal, mesmo em 1920, mas importa não esquecer que naquele tempo o câmbio era muito 

favorável e tudo fazia esperar que as fontes de receita do decreto legislativo de dezembro de 1919 

nos forneceriam os recursos necessários para dar aos trabalhos um impulso decisivo. O câmbio 

chegou ao que vemos; a receita da União, que nos dava 2%, diminuiu de 322 mil contos, os outros 

recursos falharam, o Govêrno atual abandonou obras e material, deixamos que tudo se estragasse e 

extraviasse: daí a impressão que se generalizara. (...)“ Pessoa, E., Brief an Aarão Reis vom 

16.4.1925, abgedr. in: ders., Obras completas, Bd. XX, 1965, S. 83f. 

 

Quelle IV.5.a-04 

„dada a situação financeira do paiz, cabe-nos (...) apenas [dar] ao Executivo os recursos que (...) lhe 

fosse possivel empregar ou despender em cada exercicio. (...) o actual Presidente governará apenas 

por tres annos...“. Valladares (Minas Gerais), Anais da Câmara, 4.11.1919, S. 165. 

 

Fortsetzung: 
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„os representantes do Poder Executivo não se costumam deter nem mesmo deante de contractos. 

(...) resolvem abandonar o programma do antecessor (...), pagando indemnizações, com prejuizo 

para a Nação (...) o que eu desejaria é que cada Presidente, convencido de que é humano e 

temporario, não pretendesse ligar o futuro em commettimentos desta natureza.“ Ebd., S. 166. 

 

Wiederholung derselben Argumentation: 

„parece-me não nos ser licito ir além daquillo que possa effectivamente despender dentro do seu 

periodo de governo“ Ebd., S. 183. 

 

Fortsetzung: 

„dada a versatilidade dos programmas presidenciaes, (...) é de receiar o abandono tambem deste, 

com prejuizo das obras contractadas (...). Considero (...) inacceitaveis as demasias e fantasias 

condensadas no projecto (...) talvez, para construir na areia!“ Ebd., S. 183. 

 

Quelle IV.5.a-05 

„o que está expresso na convenção (clausula XXII) e [sic] que os 5% serão calculados sobre a 

differença entre aquelle valor e as despesas feitas até a data da rescisão e esta só se fará se 

sobrevierem circumstancias imperiosas que determinem a suspensão completo dos trabalhos por 

parte do govêrno.“ Pessoa, Epitácio, Botschaft an den Kongress vom 3.5.1921, abgedr. in: „A 

mensagem presidencial“, in: A União vom 11.5.1921, S. 1. 

 

„Si sobrevierem circumstancias imperiosas, que determinem a suspensão completa dos trabalhos, 

por parte da inspectoria, os administradores poderão ser dispensados, mediante uma indemnização 

de 5% sobre a differença entre a quantia maxima (50.000:000$) e o total das despezas feitas até a 

data da rescisão e incluidas no custo das obras a que se refere a clausula XVI.“ Klausel XXII aus 

dem Vertrag der Arbeiten im Nordosten, zit. von Frontin, André Gustavo Paulo de (Rio de Janeiro), 

Anais da Câmara, 13.11.1920, S. 649f. 

 

Quelle IV.5.a-06 

„se tornam indispensaveis aptidões e energias excepcionaes para execução de projecto tão vasto e 

complexo quanto o da construcção simultanea e rapidamente de varias grandes barragens (...). 

Estranha-se que o contracto contenha a clausula da indemnização de 5% no caso de suspensão das 

obras. (...) esta clausula teve por fim evitar tanto quanto possivel que as obras do Nordeste se 

suspendam por deliberação menos reflectida do govêrno. É justamente devido á falta de 
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continuidade na administração que este e outros problemas nacionaes até hoje não foram 

resolvidos.“ Pessoa, Epitácio, Botschaft an den Kongress vom 3.5.1921, abgedr. in: „A mensagem 

presidencial“, in: A União vom 11.5.1921, S. 1. 

 

Quelle IV.5.a-07 

„A percentangem [sic] de 5% sobre o total das obras, para os contractantes, no caso de paralysação, 

tem por fim, para quem não quer ver com os olhos de beocio, evitar que governos mal avisados, as 

rescindam sem motivo de força maior. É meio que o Governo actual tem de assegurar ás populações 

flagelladas que os esforços ora despendidos serão effectivamente coroados de bom exito.“ 

„Moinhos de vento“, in: Jornal do Commercio (Rio de Janeiro) vom 9.11.1920, o.S., vorgetragen 

von: Frontin, André Gustavo Paulo de (Rio de Janeiro), Anais da Câmara, 13.11.1920, S. 650. 

 

„Isto mostra o conceito que o Governo actual já faz de seu successor, que nem sabemos ainda quem 

será.“ Frontin, Paulo de (Rio de Janeiro), ebd. 

 

Quelle IV.5.a-08 

„Falou o deputado Felix Pacheco em nome das bancadas dos Estados nortistas. (...) Referindo-se 

pessoalmente ao presidente da Republica disse o orador que não haveria administração que 

interrompesse a obra de benemerencia de s. exc. (...) Coube ao actual presidente da Republica, disse 

[Epitacio Pessôa], realizar esse emprehendimento, que o seu successor, segundo espera, saberá 

completar com o mesmo calor patriotico e com o mesmo intuito de acendrado amor pela sorte do 

nordeste“. Pacheco, Felix (Piauí)/ Pessoa, Epitácio (Paraíba), indirekt zit. in: „As sêccas do 

nordeste. A assignatura do decreto“, in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 

6.1.1920, S. 1, ursprünglich erschienen in: Jornal do Commercio (Recife), o.D., o.S. 

 

„Concedendo-nos Deus mais dez annos de existencia, assistiremos á completa remodelação do 

nordéste, realizadas as obras planejadas pelo patriotico govêrno actual.“ Pacheco, Janot, „O 

nordéste. Impressões de viagem * Aspectos diversos * Considerações geraes sobre as obras da 

Inspectoria de Sêccas * Possibilidades economicas da região“, in: A União. Diario Official do 

Estado (Parahyba) vom 14.1.1921, S. 2, ursprünglich erschienen in: Jornal do Commercio (Rio de 

Janeiro) vom 6.12.1920, o.S. 

 

Quelle IV.5.a-09 
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„O Brasil inteiro ha de apoiar-me, estou certo, e quando não seja a mim, a quem quer que me venha 

substituir, na obra da reparação dessa injustiça revoltante. (Applausos prolongados.)“ Pessoa, E., 

Rede im Theatro Municipal in São Paulo vom 20.8.1921, auszugsweise abgedr. in: Lustosa Cabral 

(Hg.), Almanach da Parahyba, 1922, S. 299. 

 

Quelle IV.5.a-10 

„O sentimento nacional não se engana quando reconhece no actual presidente de Minas o homem 

talhado para continuar com honestidade, energia e brilho, a administração exemplar do exmo. sr. dr. 

Epitacio Pessôa. (...) Elles [Arthur Bernardes e o seu digno companheiro de chapa] serão os 

continuadores dessa politica progressista e tolerante do exmo. sr. dr. Epitacio Pessôa“. „A 

candidatura Arthur Bernardes“, in: A União. Diario official do Estado (Parahyba) vom 13.8.1921, 

S. 1. 

 

Quelle IV.5.a-11 

„Em relatório especial, que o Congresso poderá conhecer no fim da atual sessão legislativa, a 

Inspetoria mostrará que foi devido à demora e insuficiência dos primeiros recursos financeiros o 

retardamento observado no início da construção das grandes barragens, obras de vulto excepcional, 

cuja realização exige um período de cinco, seis ou mais anos, conforme o cubo de alvenaria pôsto 

na muralha e a potência das máquinas instaladas para desmonte das pedreiras, transporte dos 

materiais, fabrico da argamassa e do concreto, além de muitos outros trabalhos complementares. 

(...) Dentre de poucas semanas chegarão notícias da atividade dessa formidável maquinaria e então, 

para todos que não sejam os maldizentes profissionais, por índole, por educação ou por interêsse, as 

obras do Nordeste terão começado.“ Pessoa, E., Mensagem 3.5.1922 (Obras completas, Bd. XVII), 

1956, S. 551f. Ebenfalls abgedr. in: Mensagem Presidencial. Obras do Nordéste“, in: A União. 

Diario Official do Estado (Parahyba) vom 2.6.1922, S. 1. 

 

Quelle IV.5.a-12 

„Do que foi emprehendido, muita coisa se tem feito, mas muito resta ainda a fazer. Está-se na phase 

dos estudos e das primeiras realizações.“ Carvalho, Rodrigues de, „Noticias do Nordeste“, in: A 

União vom 5.7.1922, S. 1. 

 

Abbruch der Arbeiten unter Artur Bernardes 

Quelle IV.5.a-13 
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„a contribuição subsidiária dos contratos [na indústria siderúrgica] (...) [significa] resolver um dos 

problemas de maior alcance na vida econômica do Brasil.“ Pessoa, E., „O contrato da Itabira Iron“, 

in: ders., Pela Verdade (Obras completas, Bd. XXI, Teil 1), 1957 (19251), S. 321-340 (340). 

 

„A siderurgia foi outro problema de que cuidou o govêrno Epitácio. O Congresso votara uma 

concessão à Itabira Iron. (...) Mas a execução do contrato dependia também do govêrno mineiro. 

(...) o Sr. Artur Bernardes, não quiz concordar. Infelizmente, estava nascendo a gente do ‚Petróleo é 

nosso’“. Espinola, Toscano, „Epitacio Pessôa. Conferência realizada pelo Desembargador Toscano 

Espinola, na Casa da Parahyba, no dia da data natalícia do eminente estadista brasileiro“, Teil II, in: 

Jornal do Comercio (Rio de Janeiro) vom 6.7.1952, o.S. 

 

„Para Epitácio, devido ao problema da caixa de câmbio, toda entrada de capitais estrangeiros devia 

merecer o apoio do governo, e a Itabira empregaria cerca de 60 milhões de dólares no país. O 

contrato, entretanto, gerou intensa polêmica, pois os meios oposicionistas consideram-no lesivo aos 

interesses nacionais. A oposição mais séria ao contrato da Itabira partiu do governo de Minas 

Gerais, tanto na administração Artur Bernardes quanto na de seu sucessor, Raul Soares.“ Dias, 

Epitácio Pessoa. Verbete biográfico, abgerufen am 11.3.2015. 

 

Quelle IV.5.a-14 

„Essa [a attitude do dr. Epitacio Pessôa] somente póde ser a que s. exc. vem mantendo: a mais 

estricta neutralidade.“ Albuquerque, Octacilio de (Paraíba), zit. in: „Uma palestra com o dr. 

Octacilio de Albuquerque. A successão presidencial * Como vae a Parahyba * As obras do 

Nordéste“, in: A União vom 9.9.1921, S. 1. 

 

Quelle IV.5.a-15 

„O dr. Arthur Bernardes, futuro presidente da Republica, (...) entre outros pontos (...) referiu o das 

obras Contra as Sêccas do nordéste, garantindo a sua continuação.“ „Dr. Epitacio Pessôa. Seu 

regresso de Minas – As obras do nordéste – Uma declaração do presidente Arthur Bernardes“, in: A 

União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 10.10.1922, S. 1. 

 

„conhecendo a duvida atroz que ora atormenta os habitantes daquella região, devido aos beatos de 

que o futuro govêrno suspenderia as obras contra as sêccas (...) Nenhuma duvida, disse-me s. exc., 

póde haver de que as obras contra os effeitos das sêccas do nordeste proseguirão (...). 

Evidentemente, a intensificação dos trabalhos fica dependendo dos recursos que o Congresso 
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Nacional me conceder, e que eu cederei com a justa noção da minha responsabilidade e com o pleno 

conhecimento da situação financeira do paiz (...). (...) insisterei (...) pela conclusão da estrada de 

ferro que liga a rêde cearense á pernambucana, isto é, a linha que atravessa todo o Estado da 

Parahyba, e pela continuação das grandes barragens, iniciadas no presente quatriennio, para os 

quaes, as avultadas despesas de primeira installação já foram feitas.“ Gespräch des Abgeordneten 

Francisco Pessôa de Queiroz (Pernambuco), Direktor des Jornal do Commercio (Recife), mit dem 

designierten Präsidenten Artur Bernardes, in: „O futuro govêrno. Em territorio mineiro, em 

amistosa palestra com o sr. dr. Pessôa de Queiroz, o presidente eleito da Republica faz importantes 

declarações – As grandes obras do Nordéste – Como o sr. Arthur Bernardes encara o palpitante 

problema“ in: A União. Diario Official do Estado (Parahyba) vom 15.10.1922, S. 1, ursprünglich 

erschienen in: Jornal do Commercio (Recife) vom 11.10.1922, o.S. 

 

Quelle IV.5.a-16 

„A Comissão Rondon não fez menção direta aos desvios e falcatruas propalados na imprensa 

sulista. Contudo, apresentou quadros e estatísticas que explicitam a atuação da indústria da seca no 

período.“ Ferreira, Indústria da seca, 1993, S. 105. 

 

„as despesas, até então, feitas, com raras exceções, não se concretizavam em obras de valor 

reprodutivo, limitavam-se à alimentação individual e ao transporte dos flagelados. As obras atuais, 

ao contrário, visam constituir futuros centros de cultura e abastança, que sirvam de apoio às 

populações, na hipótese, sempre ameaçadora, das calamidades“. IFOCS, Relatório apresentado ao 

Governo Federal pela Comissão incumbida de visitar as obras contra as secas, 1923, S. 36f, 

auszugsweise abgedr. in: Ferreira, Indústria da seca, 1993, S. 104. 

 

Quelle IV.5.a-17 

„é preferível eleger uma ou duas obras, que possam ser levadas a termo em curto prazo, para que, 

em curto prazo tambem, dellas, se utilize, se não toda, ao menos grande parte da população pobre 

flagellada.“ Correia, Sampaio (Senador Distrito Federal), zit. in: Artikel (o.T.) in: O Jornal vom 

15.3.1925, o.S., auszugsweise abgedr. in: Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 158. 

 

Quelle IV.5.a-18 

„Art. 15 – Fica o Govêrno autorizado: 

a) a vender à vista, no país ou no estrangeiro, as instalações e equipamentos mecânicos, bem como 

qualquer outro material, adquiridos para as grandes barragens do Nordeste, para cuja construção 
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não foi concedido crédito neste orçamento – a cargo das firmas Dwight Robinson, Norton Griffiths 

e C.H. Walker Co. – tendo em vista o preço da adquisição, a valorização eventual verificada e o 

estado em que se encontrarem ditos materiais, instalações e equipamentos, e podendo, quando fôr 

caso para isso, aceitar a redução máxima de 20% (vinte por cento) sôbre o preço de aquisição, 

podendo mais reservar, como sobresalentes das barragens de Orós e Pilões, a construir, apenas o 

material que fôr julgado estritamente necessário“. „Lei do orçamento da despesa“ (1925), Artikel 

15, abgedr. in: Pessoa, E., Obras completas, Bd. XIX, 1965, S. 248f. 

 

„Note que o preço de aquisição dêste material foi relativamente módico, não só pelas taxas 

favoráveis a que se comprou grande parte dêle como porque tôdas as comissões de compra 

reverteram em favor do Tesouro. O custo atual é talvez três ou quatro vêzes superior ao preço de 

aquisição. Por que então não se contentou o Congresso com esta tão considerável diferença e 

concede ainda sôbre o preço inicial uma redução de 20%? 

Porque é preciso vender de verdade o material, para incutir mesmo no espírito do Nordeste a certeza 

de que não lhe assiste direito ao que reclama. Pelo preço do custo ou pelo preço de hoje, ninguém 

compraria o material: as despesas de desarmamento, transporte, que é dificílimo, e reinstalação 

anulariam tôdas as vantagens. Demais, de material de barragens só faz aquisição quem vai construir 

barragens, e tais obras são raríssimas entre nós. Era mister, pois, desvalorizar o material de tal modo 

que despertasse outras cobiças. Só assim seria possível dispersar o valioso acervo e afastar 

definitivamente as vistas dos poderes públicos dessa massada do Nordeste. 

Por isto mesmo é que o Congresso foi ainda mais longe: o produto da venda não ficará em depósito 

para um dia aplicar-se à continuação dos trabalhos ou, ao menos, socorrer, por ocasião de outra 

sêca, aos brasileiros de segunda classe que ali morrem de sêde e de fome; não, o produto da venda 

será recolhido ao Tesouro Nacional como renda eventual da União. 

(...) Ora, todo êste material vai ser necessário dentro de algum tempo. Daqui a três, a cinco, a sete 

anos, o Govêrno precisará dêle para dar andamento aos trabalhos. Quanto terá que despender então 

para comprá-lo? Quatro ou seis vêzes mais do que lhe custou.“ Pessoa, E., zit. in: Chateaubriand, 

Interview mit Epitácio Pessoa, in: O Jornal vom 12.2.1925, abgedr. in: Pessoa, E., Obras 

completas, Bd. XIX, 1965, S. 250f. 

 

Quelle IV.5.a-19 

„Bernardes, por economia, suspende as obras do Nordeste, e, no entanto seu primeiro orçamento 

consigne, só para obra [sic] novas de estrada de ferro em Minas, setenta mil contos. Com a metade 

desse dinheiro, as obras contra as secas poderiam ter continuado em grande escala!“ Espinola, 
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„Epitacio Pessôa“ (Conferência na Casa da Parahyba), Teil II, in: Jornal do Comercio vom 

6.7.1952, o.S. 

 

Neue Pakte der Dürreindustrie im Schatten des nationalen Baustopps 

Quelle IV.5.a-20 

„não é novo aliás, esse sistema de construir barragens de açudes públicos em terras particulares, isto 

é, sem prévia desapropriação da bacya hydraulica e antes de prévios entendimentos com os donos 

das terras irrigaveis“. Ministério da Viação e Obras Públicas/ IFOCS, Relatório dos trabalhos de 

1927, S. 52, abgedr. in: Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 212. 

 

„O açude [Açude Formosa/Ceará] beneficia unicamente o antigo proprietario das terras da bacia 

hydraulica que está toda cercada, havendo somente um pequeno corredor que vai da estrada real á 

casa da fazenda; dahi se prolonga outro, de cerca de 500m, com duas cancelas sempre fechadas.“ 

Ministério da Viação e Obras Públicas/ IFOCS, Relatório dos trabalhos de 1927, S. 14, abgedr. in: 

Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 208 (Hervorhebungen von Batista). 

 

„A situação desfavorável dos açudes públicos se verifica, aliás, por toda parte.“ Ministério da 

Viação e Obras Públicas/ IFOCS, Relatório dos trabalhos de 1927, S. 14, abgedr. in: Batista, 

Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 208. 

 

Quelle IV.5.a-21 

„poços (...) entulhados perversamente por vagabundos“. „O problema do nordéste. A perfuração de 

poços * A salsugem das aguas“, in: A União vom 26.11.1919, S. 1. 

 

Quelle IV.5.a-22 

„A consequencia fatal é o que se observa, mormente no interior: – os pagamentos retardados, mezes 

e mezes, sobretudo para os mais necessitados, – os operarios –; os abastecimentos a estes por 

fornecedores mais ou menos garantidos pelas administrações locaes; os vales a serem 

frequentemente resgatados e as folhas pagas quando o legitimo credor já se ausentou depois de 

vender com abatimento a importancia dos seus salarios; o relaxamento da disciplina pela falta de 

pagamentos regulares e pelas suspeitas de conivencia entre fornecedores e os encarregados do 

serviço; as facilidades tudo isso apresenta ás fraudes; as deleteriaes influencias que, em 

consequencia, se propagam na massa das populações circunvizinhas em detrimento dos creditos da 
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administração.“ Palhano de Jesus, J., in: Ministério da Viação e Obras Públicas/ IFOCS, Relatório 

dos trabalhos de 1927, S. 23, abgedr. in: Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 225. 

 

„suspeita de compra de vales falsos do Ceará“. Ministério da Viação e Obras Públicas/ IFOCS, 

Relatório dos trabalhos de 1927, S. 21, abgedr. in: Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 226.  

 

„perigo (...) [de] duplicatas de pagamento, sobretudo na ausencia de escripturação regular, que não 

existia na Administração Central nem no Distrito“; „a falta de escripturação detalhada, preexistente, 

das contas devidas aos diversos credores; e como se viu são muitas vezes indirectos e irregulares, 

como no caso dos certificados de valles“. Palhano de Jesus, J., in: Ministério da Viação e Obras 

Públicas/ IFOCS, Relatório dos trabalhos de 1927, S. 22, abgedr. in: Batista, Discurso da 

IOCS/IFOCS, 1986, S. 226. 

 

b) Der allmähliche Niedergang des Epitacismo  

Ferngesteuerte Provinzpolitik  

Quelle IV.5.b-01 

„Em 1923, a morte de Rui Barbosa abriu uma vaga na Corte Permanente de Justiça Internacional de 

Haia. Esta não tinha a obrigação de eleger um outro brasileiro. (...) [com a] candidatura [de] 

Epitacio Pessoa (...) teve o Brasil a honra de ver o nome do inclito jurista consagrado, a 10 de 

setembro de 1923.“ Palha, Américo (Instituto Brasileiro de Cultura), „As grandes figuras da nossa 

historia. Epitacio Pessoa“, in: Diario Carioca (Rio de Janeiro) vom 13.12.1942, o.S. 

 

„Embarcou para a Europa a 16 de Novembro de 1922. Só regressando ao Brasil em Julho de 1923. 

(...) Seguiu para Haia, em principio de Maio de 1924 para tomar parte, como juiz, na Alta Côrte de 

Justiça Internacional. Ainda em 1924, é eleito senador pela Paraíba.“ Espinola, „Epitacio Pessôa“ 

(Conferência na Casa da Parahyba), Teil II, in: Jornal do Comercio vom 6.7.1952, o.S. 

 

Quelle IV.5.b-02 

„Tive, por outro lado, o objectivo de lhe pedir a attenção para o sacrificio que vai impôr ao seu 

dedicado amigo e digno sobrinho, cujo temperamento fórte e exigente, affeito ás decisões do juiz 

que elle é, será verdadeiramente torturado nessa lucta sem treguas que é o governo deste Estado. 

Duvido até que a saúde do Ministro João Pessôa supporte, sem graves perigos de vida, choques 

moraes e decepções diarias, causados as vezes por quem só nos devia amparar e fortalecer. (...) Só, 
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porém, v.excia. podería ter essa lembrança, pois segundo me declarou o proprio Ministro João 

Pessôa, frequentes vezes, ninguem mais sería capaz de arrastal-o a semelhante provação, com todas 

as desvantagens por sua carta apontadas, para elle, a familia e os filhos. – Meu caro amigo, porem, 

sabe o que está fazendo, melhor do que ninguem alcança o que quer fazer e que pretende chegar, 

contando commigo em toda a linha, emquanto estiver no governo, para levar por obra seus planos e 

pensamentos no caso. É o unico capaz de affrontar com tamanha responsabilidade, delicada em 

relação ao Estado e ao Partido, e gravissima lá fóra dado o imperialismo intervencionista de que me 

fala com tanta propriedade, e a cuja discreção ficariamos, com a connivencia [sic] dos que fossem 

barrados nas suas ambições de mando.“ Suassuna, João (Gouverneur Paraíbas), Brief an Epitácio 

Pessoa vom 4.2.1928 (Parahyba), S. 1-4 (3), archiviert in: Arquivo Dr. Flávio Maroja/ Instituto 

Histórico Geográfico Paraibano (João Pessoa), Briefe aus dem Nachlass João Pessoas, Serie 

Correspondência com Epitácio Pessoa, 1912-1928 (JP: CEP A6 G1.P1), Dokument 004. 

 

Quelle IV.5.b-03 

„eu não ‚annunciei’ o João Pessôa ‚para seu seccessor’: manifestei, sim, de accordo com os seus 

desejos, o meu modo de ver pessoal sobre a successão, modo de ver sujeito á sua apreciação e 

accordo. Sinto-me muito desvanecido com a sua declaração de que não discreparía de qualquer 

nome apresentado por mim, mas podería fazel-o, era o seu direito, que eu reconhecía e acatava.. – 

Folgo de ver que, no seu valioso conceito, o indicado por mim ‚como todos os requisitos para a alta 

missão, é portador dos melhores serviços ao Estado e capaz de lhe offerecer todos o prestimos’. – 

Fica, assim, assentado o nome do João Pessôa para ser submettido em tempo á Convenção.“ Pessoa, 

Epitácio, Antwortschreiben vom 18.2.1928 (Rio de Janeiro) auf den Brief João Suassunas 

(Gouverneur Paraíbas) vom 4.2.1928, archiviert in: Arquivo Dr. Flávio Maroja/ Instituto Histórico 

Geográfico Paraibano (João Pessoa), Briefe aus dem Nachlass João Pessoas, Serie Correspondência 

com Epitácio Pessoa, 1912-1928 (JP: CEP A6 G1.P1), Dokument 005-12, S. 4f (4). 

 

Aufstieg und Fall João Pessoas 

Quelle IV.5.b-04 

„Credito porto já distribuído importancia mil contos para dragagem até dezembro sem interrupção 

quanto estrada está andamento congresso credito 2400 contos para obras secas do qual mil para ahi 

votado credito trataremos obter sejam 400 contos destinados estrada tenho recebido varios 

telegramas sobre chefia Teixeira e Vianna reclama contra supressão município Cabedello Massa 

pede restabelecer Espírito Santo Oliverio criação Pirpirituba talvez melhor adaptar lei geral 

abrangendo (..) [Wort unleserlich; locais?] que há sobre Gaudencio que me telegraphou termos 
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sentidos abrs [= abraços] Epitacio Pessoa“. Pessoa, Epitácio, Telegramm an João Pessoa 

(Gouverneur Paraíbas) vom 9.11.1928 (Rio de Janeiro), archiviert in: Arquivo Dr. Flávio Maroja/ 

Instituto Histórico Geográfico Paraibano (João Pessoa), Briefe aus dem Nachlass João Pessoas, 

Serie Correspondência com Epitácio Pessoa, 1912-1928 (JP: CEP A6 G1.P1), Dokument 086-5. 

 

Quelle IV.5.b-05 

„Mil contos credito 2.400 estão destinados integralmente minha concordancia obras Carirys onde se 

encontra grande população faminta pt. Si credito não chegar dentro 15 dias ha necessidade 

desorganisar trabalhos estão sendo mantidos já reduzidos restos recursos ahi obtive pt. Tonho acaba 

chegar Carirys contristado pelo que viu pt. Precisamos soccorrer urgencia população desta zona pt. 

Não convém pois retirar daquella somma 400 contos estrada Cabedello littoral onde não ha fome pt. 

Lembro credito 2.400 póde ser aberto Presidente Republica, independente autorização congresso pt. 

Trata-se caso calamidade pt. Tribunal Contas consultado respondeu affirmativamente pt. Presidente 

occasião despedida (vg) exposta situação (vg) sciente demora quanto seria prejudicial prometteu 

abrir credito. Entretanto mandou mensagem Camara solicitando autorização pt. Assim soccorro 

chegará demasiadamente tarde.“ Pessoa, João (Gouverneur Paraíbas), Telegramm an Epitácio 

Pessoa vom 10.11.1928 (Parahyba), archiviert in: Arquivo Dr. Flávio Maroja/ Instituto Histórico 

Geográfico Paraibano (João Pessoa), Briefe aus dem Nachlass João Pessoas, Serie Correspondência 

com Epitácio Pessoa, 1912-1928 (JP: CEP A6 G1.P1), Dokument 041-1. 

 

Quelle IV.5.b-06 

„Quanto ultimo cifrado estou pleno accordo qualquer solução queiram dar pt. Obras carirys estão 

sendo custeadas restos recursos orçamentarios distribuidos meu esforço intuito soccorrer população 

pt. Tonho lhe exporá tudo quanto deixei dizer escripto por falta tempo. Encareço resposta após 

ouvil-o. Continuo bem. Abraços“. Pessoa, João (Gouverneur Paraíbas), Telegramm an Epitácio 

Pessoa vom 16.11.1928 (Parahyba), archiviert in: Arquivo Dr. Flávio Maroja/ Instituto Histórico 

Geográfico Paraibano (João Pessoa), Briefe aus dem Nachlass João Pessoas, Serie Correspondência 

com Epitácio Pessoa, 1912-1928 (JP: CEP A6 G1.P1), Dokument 047-1. 

 

Quelle IV.5.b-07 

„Preciso saber por que credito estão correndo obras cariry se orçamentario já distribuído si por 

conta especial vae ser aberto conforme resposta pedirei ministro antecipar remessa [schlecht 

leserlich] recursos por conta crédito andamento congresso deste ficarão mil contos todos para obras 

cariry tratarei obter alguma cousa aparte para estrada Cabedello tenho enviado mensagem congresso 
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estando votação projeto já adiantada presidte [= Presidente] não pode mais obter credito 

extraordinario por Decreto abraços epitacio [sic] Pessôa“. Pessoa, Epitácio, Telegramm an João 

Pessoa (Gouverneur Paraíbas) vom 15.11.1928 (Rio de Janeiro), archiviert in: Arquivo Dr. Flávio 

Maroja/ Instituto Histórico Geográfico Paraibano (João Pessoa), Briefe aus dem Nachlass João 

Pessoas, Serie Correspondência com Epitácio Pessoa, 1912-1928 (JP: CEP A6 G1.P1), Dokument 

96-5. 

 

Quelle IV.5.b-08 

„O Gambarra escreve-me duas cartas por dia: queixas, lamentações. Sei bem que as medidas que 

estás tomando são tôdas de moralidade e justiça. Não estão acostumados a isto. A grita está sendo e 

há de ser enorme. Convém, todavia, não exagerar o rigor. Não se extirpam num instante hábitos 

enraizados desde muitos anos.“ Pessoa, E., Brief an João Pessoa (Gouverneur Paraíbas) vom 

21.11.1928 (Rio de Janeiro), abgedr. in: ders., Obras completas, Bd. XXIV, 1965, S. 1-4 (3). 

 

„Confio que resolverás bem as dificuldades dos municípios. Continuo a pensar que não é possível 

extirpar de um só golpe males e hábitos que desde muito estão inveterados na política; preciso é ir 

pouco a pouco com prudência. As medidas violentas podem muitas vêzes tornar-se 

contraproducentes.“ Pessoa, E., Brief an João Pessoa (Gouverneur Paraíbas) vom 15.7.1929 (Den 

Haag), abgedr. in: ders., Obras completas, Bd. XXIV, 1965, S. 23-25 (24). 

 

„Vejo o que me informas sôbre a política dos municípios. Eu pròpiamente não tenho que me 

envolver nisso, nem quero me envolver. Dou-te apenas a minha opinião cá de longe, opinião de 

quem vê os fatos fora do ambiente em que se desenrolam. Já te disse mais de uma vez: ninguém 

pode estripar num instante vícios arraigados desde anos; deve-se ir com jeito, pouco a pouco, para 

não chocar violentamente a mentalidade do meio. É preciso não esquecer que êsses vícios se 

tornaram, pelo hábito, fatos normais, o que atenua sobremodo a responsabilidade de quem os 

pratica. Por outro lado, substituir o correligionário por um adversário para corrigir o mal é um 

engano: o adversário vive no mesmo meio, com as mesmas paixões, os mesmos preconceitos, os 

mesmos pontos de vista acanhados, tendo, mais do que o correligionário a sêde da represália: ao 

cabo de algum tempo a situação é pior. Não me parece acertado surpreender os chefes políticos 

com decisões radicais, lançando entre êles a perturbação e o descontentamento: se estão praticando 

atos contrários às boas normas da administração e da política, parece-me que o verdadeiro é chamá-

los e proibir que continuem a proceder assim ou determinar que revoguem os seus atos etc. Se a 

medida suasória não produz efeito, então sim, repressão pronta e enérgica. Conciliam-se dêste modo 
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os interêsses da administração com os do Partido, que não podem ser antagônicos e, pelo contrário, 

devem marchar de harmonia. Eu sei, por informações de várias fontes, que há por alí desgostos 

latentes, e dêstes, em momento oportuno, se podem aproveitar os adversários.“ Pessoa, Epitácio, 

Brief an João Pessoa (Gouverneur Paraíbas) vom 2.5.1929 (an Bord des Dampfers Duilio), abgedr. 

in: ders., Obras completas, Bd. XXIV, 1965, S. 18-21 (19) (Hervorhebungen im Original). 

 

Quelle IV.5.b-09 

„O discurso de 23 de janeiro marca o ponto culminante da sua popularidade no seio da Aliança 

Liberal. Entrara nela, com reservas doutrinárias, mas com entusiasmo e fervor. Entrara também por 

espírito de coerência consigo mesmo. Não faltou quem, no próprio seio da Aliança, atribuísse a sua 

adesão a uma ‘evolução’ que do autoritarismo dos tempos de govêrno o teria levado a uma 

compreensão mais liberal da vida republicana. Não houve nada disso. Homem de autoridade em 

1922, foi homem de oposição em 1930, como o tinha sido em 1892, por um só e mesmo princípio: o 

respeito à lei. 

Ainda menos se pode ver na sua adesão à Aliança uma forma de oportunismo, nascida da posição 

que seu Estado veio a ocupar no seio do partido. Nunca acreditou nos proveitos que a Paraíba tiraria 

da campanha liberal, e se orientou o presidente do Estado no sentido da Aliança foi, conforme 

vimos de suas cartas, por motivos bem diversos. No fundo não acreditava tampouco que a Aliança 

saísse vitoriosa da luta, a não ser talvez de uma vitória moral. E por incrível que pareça, foi esta 

justamente uma das razões por que aderiu a ela. [...] – ‘Depois, a Aliança Liberal parecia-me uma 

causa perdida. E isto me atraiu para ela...’ 

Epitacio Pessôa, com o seu cavalheirismo e a sua ausência de cálculo mundano, está todo nesta 

confissão.“ Gabaglia, Laurita Pessoa Raja, Epitacio Pessôa (1865-1942) (Coleção Documentos 

Brasileiros, Bd. 67), São Paulo: Livraria José Olympio Editora, 1951, S. 822. 

 

Rückzug Epitácio Pessoas aus der Politik 

Quelle IV.5.b-10 

„se os chefes da revolução atual entendem que ela é a continuação e o fecho da que tentou depor-

me, não há lugar para mim entre os seus colaboradores“. Pessoa, Epitácio, zit. in: Dias, Epitácio 

Pessoa. Verbete biográfico, abgerufen am 11.3.2015. 

 

Quelle IV.5.b-11 

„Não há de negar que João Pessoa tenha vindo com o assentimento de Epitácio, dirigir os destinos 

da Paraíba. Veiu, sim, E veiu, ultrapassando de muito uma missão política paraibana (...), a 
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revolucionar a administração (...). Assim, reconheçamos, foi de Epitácio que surgiu, atraves a ação 

providencial de João Pessoa, uma das forças de decisão que assentaram nova estrutura a politica 

brasileira. De um magistrado – paréce paradoxal dizê-lo – viéra um dos elementos determinantes da 

Revolução de 30. Êle nunca a sonhára, embora a previsse. Mas para ela indiretamente concorrêra. 

(...) Conquanto a nova geração de homens públicos da Paraíba não haja recebido diréta influência 

de Epitácio Pessoa na formação de seu espirito e de suas idéias, nem por isso é menor a sua 

admiração e o seu respeito pela figura admiravel do jurisconsulto e do homem de Estado.“ Barbosa, 

Orris, „Exemplo de um grande destino (Palestra realizada em Umbuzeiro, a 23 do corrente, dia 

natalicio de Epitácio Pessoa)“, in: A União (João Pessoa) vom 25.5.1944, o.S. 

 

Quelle IV.5.b-12 

„Sendo uma região pobre, não é possível estejamos aplicando recursos em obras desta natureza, que 

são vitais para a sua economia“. Figueiredo, Argemiro de (Paraíba), Anais do Senado, Brasília, 

4.6.1965, S. 152. 

 

„deplorável estado em que se encontra a rodovia (...) Cabedelo-João Pessoa.“ Carneiro, Ruy 

(Paraíba), Anais do Senado, Brasília, 4.6.1965, S. 150. 

 

6. Die Beurteilung Epitácio Pessoas in der brasilianischen Presse und Historiographie 

a) Nachruf auf Epitácio Pessoa in der regionalen und nationalen Presse 

Quelle IV.6.a-01 

„um dos nossos maiores benfeitores“. Alves, Miguel Falcão de, „Epitacio Pessôa“, in: A União 

(João Pessoa) vom 18.3.1942, o.S. 

 

„maior dos brasileiros vivos“, „intelligencia excepcional“; „suas mais crystalinas intenções“. Gama, 

Alcebiades Delamare Nogueira da, „Às sextas-feiras. Epitacio Pessôa“, in: Folhetim do „Jornal do 

Commercio“ (Rio de Janeiro) vom 24.5.19?? (Datum nicht vollständig; wahrscheinlich wenige 

Jahre vor dem Tod Epitácio Pessoas am 13.2.1942), o.S.;  

 

„a sua grandeza foi uma grandeza de verdade“. Aquino, Osmar de, „Epitacio Pessôa“, in: A União 

(João Pessoa) vom 27.2.1942, o.S.  
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„um grande brasileiro“, „imenso poder de expressão“. Oliveira Filho, João de, „A biografia do 

presidente Epitácio Pessoa“, in: O Jornal (Rio de Janeiro) vom 20.10.19?? (Datum nicht 

vollständig; wahrscheinlich 1951), o.S. 

 

„força intelectual e moral“, „eloquentissimo“. „Epitacio Pessôa. O falecimento do eminente 

estadista – Sua vida e sua obra – A sua ação na presidência da República“, in: Jornal do Comercio 

(Rio de Janeiro) vom 14.2.1942, o.S.  

 

„Epitacio Pessôa (...) daquela vida que foi um traço retilineo de dignidade humana“. Góes, Raul de, 

„Reminiscencias do velho Epitacio“, in: O Jornal (Rio de Janeiro) vom 11.4.1943, o.S.  

 

„Epitacio Pessôa foi inegavelmente um brasileiro insigne. (...) Ha poucos dias o integro Affonso 

Penna Junior, nosso velho e querido amigo, conversando conosco sobre o triste evento [o 

falecimento recente de Epitácio Pessoa], teve estas palavras que reproduzimos. ‘Epitacio foi uma 

das mais lídimas expressões da dignidade do poder civil’.“ Fleiuss, Max, „Recordando...“, in: 

Jornal do Comercio (Rio de Janeiro) vom 1.3.1942, o.S. 

 

„O Dr. Epitacio da Silva Pessôa foi realmente um invicto trabalhador. Desde os bancos colegiais até 

os mais altos postos da República timbrou sempre pela inteligência, pela grande superioridade de 

ação e pelo alto valor cívico.“ Buarque, A. de Paula, „Um grande brasileiro“, in: Jornal do 

Comercio (Rio de Janeiro) vom 15.3.1942, o.S. 

 

„o grande presidente da República, (...) impondo à administração pública cunho de absoluta 

moralidade“. Espinola, „Epitacio Pessôa“ (Conferência na Casa da Parahyba), in: Jornal do 

Comercio vom 29.6.1952, o.S.  

 

„Epitácio (...) símbolo da mais alta cultura, da mais excelsa inteligência, do mais perfeito carater e 

do nosso maior patriotismo.“ Und: „Epitácio (...) não apoiou o golpe de estado [de Floriano]. (...) 

Da tribuna da Câmara, Epitácio combate todos esses apuros (...).“ Ebd., Teil II, in: Jornal do 

Comercio vom 6.7.1952, o.S.  

 

„Epitacio Pessoa é a grande voz que se levanta na Camara para combater o ‚florianismo’ (...)“. 

Palha, „Grandes figuras: Epitacio Pessoa“, in: Diario Carioca vom 13.12.1942, o.S. 
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Die folgenden Auszüge stammen aus „Conferências: Curso Epitácio Pessoa“, in: Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (Rio de Janeiro), Bd. 268 (Juli-Sept. 1965), Rio de 

Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1966, S. 65-142: 

„De Epitácio Pessoa, pode-se dizer (...): Vivo, era uma legenda; morto, é ainda maior do que vivo!“ 

Carneiro, Alcides, „Epitácio Pessoa e sua bravura pessoal“, in: ebd., S. 83-92 (92). 

 

„Tal foi o caso de Epitácio Pessoa. Talento de envergadura, caráter de antes quebrar do que torcer, 

bravura indomável, caminho sempre com firmeza para cumprir, com exatidão e serenidade, o seu 

dever de Juiz.“ Pinto, H. Sobral, „Epitácio Pessoa, o magistrado“, in: ebd., S. 93-100 (94). 

 

„Dificilmente se poderá encontrar um [sic] figura tão completa de jurista qual a de Epitácio 

Pessoa.“ Valladão, Haroldo, „Epitácio Pessoa, o jurista“, in: ebd., S. 101-108 (101). 

 

„foi um dos maiores estadistas da República.“ Mota Filho, Cândido, „Epitácio Pessoa, o homem 

público e o parlamentar“, in: ebd., S. 109-120 (120). 

 

„um exemplo para todos os brasileiros.“ Calmon, Pedro, „Epitácio Pessoa, o internacionalista“, in: 

ebd., S. 121-134 (134). 

 

Quelle IV.6.a-02 

„Em 1915, (...) [foi] a primeira eleição livre do Brasil. Os epitacistas venceram em toda a linha.“ 

Espinola, „Epitacio Pessôa“ (Conferência na Casa da Parahyba), in: Jornal do Comercio vom 

29.6.1952, o.S. 

 

Quelle IV.6.a-03 

„campanha de 15 [1915] (...) que viria firmar o dominio integral de uma nova politica que teria de 

fazer da Paraíba uma exceção na paisagem doentia da velha República: uma terra que construiu o 

seu progresso com a prata de casa, que nunca teve de bater á porta dos emprestimos a juros altos. 

Essa é uma das faces mais interessantes que devemos ressaltar na política estabelecida na Paraíba 

por Epitácio Pessoa. Os homens de govêrno do epitacismo sempre souberam respeitar essa 

disposição do programa de seu eminente chefe.“ Barbosa, Orris, „Exemplo de um grande destino 

(Palestra realizada em Umbuzeiro, a 23 do corrente, dia natalicio de Epitácio Pessoa)“, in: A União 

(João Pessoa) vom 25.5.1944, o.S. 
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Quelle IV.6.a-04 

„inimigos gratuitos“; „pelo muito que fez em beneficio de sua Terra e de sua Gente (...) cuja fome 

tantas vezes matou, cujas familias tantas vezes soccorreu“. Gama, Alcebiades Delamare, „Epitacio 

Pessôa“, in: Folhetim do „Jornal do Commercio“ vom 24.5.19??, o.S. 

 

Quelle IV.6.a-05 

„Investido mais tarde em cargos de administração, procurou melhorar as condições de vida de 

varios descendentes do Barão de Lucena. Repontava, aí, a nobreza de carater do homem que não 

esquecia nunca um favor recebido. O seu orgulho estava em poder proclamar que não sabia o que 

era a ingratidão. Este sentimento, aliás, nunca lhe negaram até os adversarios mais ferrenhos.“ 

Góes, „Reminiscencias do velho Epitacio“, in: O Jornal vom 11.4.1943, o.S. 

 

„nunca se esqueceu o extraordinário filho de Umbuzeiro de sua ‚pequenina e bôa Paraíba’, como a 

chamára“. Barbosa, Orris, „Exemplo de um grande destino“, in: A União vom 25.5.1944, o.S. 

 

Quelle IV.6.a-06 

„temos nas obras contra as sêcas a sua imorredoura lembrança, a demonstração viva do seu amôr á 

gleba; a realização de um sonho que era todo o nosso desejo, graças ás diretrizes traçadas pelo seu 

ideal de filho destas plagas e que conhecia, de perto, todo o horrôr das longas estiagens; toda a 

desolação da terra abandonada e esteril (...). (...) para nós, nordestinos, êle seria sempre o homem 

que conseguiu tornar em realidade o sonho dos nossos avoengos transformando os nossos sertões 

áridos, inhospitos, sem comunicação, em cidades progressivas, centros de comércio e de indústria, 

levantando açudes a fim de reter as aguas para futura canalização; construindo estradas para 

encurtar as distancias e facilitar os transportes, ou melhor, aproximando o litoral humido e com 

melhores elementos das regiões sêcas, assoladas pelas intemperies. Foi com o sr. Epitacio Pessôa 

que se iniciou a redução do Nordéste com as obras contra as sêcas, as quais vêm assegurando ao 

nosso sertanejo uma situação de relativo confôrto, ao par de uma maior confiança em si mesmo para 

poder trabalhar e produzir.“ Alves, M. Falcão, „Epitacio Pessôa“, in: A União vom 18.3.1942, o.S. 

 

„As obras do Nordeste, aplaudidas e criticadas, foram o maior empreendimento de que a 

administração pública cogitou em nosso país.“ Espinola, „Epitacio Pessôa“ (Conferência na Casa da 

Parahyba), Teil II, in: Jornal do Comercio vom 6.7.1952, o.S. 

 

Quelle IV.6.a-07 
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„Foi ele quem iniciou as obras contra as secas do Nordeste, paralisadas, criminosamente, no 

governo seguinte.“ Palha, „Grandes figuras: Epitacio Pessoa“, in: Diario Carioca vom 13.12.1942, 

o.S. 

 

Quelle IV.6.a-08 

„tremenda oposição. Ainda é muito cedo, entretanto, para um julgamento das attitudes desse 

homem, sobre cuja cabeça desabaram as mais violentas tempestades de odios e de paixões que já 

tenham conhecido os homens públicos do Brasil, que soube, rijamente, enfrentá-las, com um vigor 

moral inquebrantavel. No seu governo tiveram inicio as revoluções de carater politico-militar, com 

o levante memoravel do Forte de Copacabana. Mas, diante da energia máscula de Epitacio Pessoa, 

revelada numa hora angustiosa e dificil, os seus adversarios mais exaltados hão de reconhecer do 

eminente republicano que, bravamente defendeu, á custa dos maiores sacrificios e dos mais duros 

embates, o principio da autoridade e o respeito ás leis soberanas da República. Teve Epitacio Pessoa 

grandes e notorios erros politicos. Para apreciá-los, entretanto, terá, primeiramente, o historiador de 

estudar a época e o meio em que atuou o ilustre cidadão e as condições das lutas partidarias que o 

cercaram. Sejam, porem, quais forem esses erros, a ninguem é licito negar a Epitacio Pessoa esta 

justiça: ele foi, em todos os sentidos, um grande brasileiro. (...) O governo Epitacio Pessoa foi 

agitado por uma serie de lutas politicas, cuja narração não cabe neste perfil. Com um feitio 

voluntarioso, sem se submeter a injunções politicas, Epitacio Pessoa errou, sem duvida, muitas 

vezes. Mas, os ataques que choveram sobre ele foram bem maiores do que os seus erros. Sufocou o 

movimento rebelde do Forte de Copacabana, rendendo, entretanto, seu preito de admiração aos 

heróis que morreram a 5 de julho de 1922, na bela praia carioca. Sua energia, na inflexivel decisão 

de zelar, a todo o custo, pelo prestigio da autoridade, trouxera-lhe tremendas odiosidades. Não lhe 

pouparam, mesmo, a honra pessoal. Choveram insultos de todos os lados. A critica justa perdia a 

sua estrutura ante os excessos com que a conduziam. (...) A posteridade, distanciada das paixões da 

época, saberá lhe fazer a devida justiça. Ele e Rui Barbosa foram as duas maiores expressões 

mentais do Brasil.“ Palha, „Grandes figuras: Epitacio Pessoa“, in: Diario Carioca vom 13.12.1942, 

o.S. 

 

b) Epitácio Pessoa im Blick zeitgenössischer Autoren aus dem politischen Umfeld 

Quelle IV.6.b-01 

„Defender a vida do paraibano abandonado aos azares das crises do clima e aos agentes 

patogênicos, estabilizar o sertanejo no seu rincão para o resguardo da sua honra e de seus melindres 

e, enfim, liberalizar a todos outras condições de vida pelo aproveitamento dos recursos do meio – 

215

KOSTENLOSER DOWNLOAD ZU: TIM NEUFERT, DIE MACHT DER DÜRRE. WASSER UND POLITIK IN BRASILIEN 
IN DER ZEIT VON EPITÁCIO PESSOA (1877–1930) ISBN 978-3-412-50144-0  

© 2015 BÖHLAU VERLAG GMBH & CIE. KÖLN WEIMAR WIEN



eis o empenho da felicidade visada pelo Sr. Epitácio Pessoa“. Almeida, José Américo de, A Paraíba 

e seus problemas, João Pessoa: A União, 19803 (19231), S. 555, zit. in: Ferreira, Indústria da seca, 

1993, S. 92. 

 

Quelle IV.6.b-02 

„E colheu-me a sêca de 1932 num pôsto que pôs à prova meus compromissos morais com a região 

onde nasci. Foi um supremo esfôrço de salvação do meio ainda desaparelhado de qualquer 

instrumento de defesa, retendo suas próprias energias na maior concentração de trabalho já 

registrada no Brasil e realizando uma obra gigantesca, graças ao apôio do govêrno, ao arrôjo com 

que foi empreendida e ao fecundo dinamismo e segurança do engenheiro Luiz Vieira com a equipe 

que formou. Ia-se, assim, consumando o sonho do grande Epitácio Pessoa, sacrificado, inicialmente, 

por falha de organização e falta de continuidade.“ Almeida, J.A., As sêcas do Nordeste (Exposição 

lida na Câmara dos Deputados em 10-11-1953. Debates e repercussão) (Coleção Mossoroense, Bd. 

CLXXVII), Rio de Janeiro: Serviço de Documentação. Ministério da Viação e Obras Públicas/ 

Mossoró: Fundação Casa de José Américo/ Fundação Guimarães Duque, 19812, S. 17. 

 

Quelle IV.6.b-03 

„O próprio Epitácio que, mesmo como Presidente (...), dirigia a política do Estado, parece ter ficado 

mal impressionado com o que ocorria na Paraíba.“ Trigueiro, A Paraíba na primeira república, 

1982, S. 53f. 

 

„Como todo homem de gabinete, Epitácio, que chegara à Presidência sem maior experiência 

administrativa, parecia pouco versado no que os americanos chamam os facts of life. De umas 

cousas práticas ele pouco sabia, de outras certamente era mal informado. Por exemplo, seu governo 

introduziu, na execução das Obras Contra as Secas, uma novidade que hoje seria de todo 

inadmissível. Refiro-me à famosa administração contratada (...). Não percebeu (...) que o sistema 

sofrera, no Nordeste, uma inexplicável deturpação.“ Trigueiro, A Paraíba na primeira república, 

1982, S. 69 (vgl. auch Quellenanhang IV.4.e-11). 

 

Quelle IV.6.b-04 

César de Oliveira Lima: „Até hoje todos lamentam o caso do porto.“ 

Epitácio Pessoa: „É verdade. Ali foram gastos 27 mil contos sem nenhum resultado. Nunca fui tão 

mal informado. (...) Jamais irei à minha terra, depois de sofrer tamanha humilhação“. 
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Lima, César de Oliveira/ Pessoa, Epitácio, zit. nach: Joffily, José (ursprünglich festgehalten durch 

den Schriftsteller Alfio Ponzi), ohne weitere Quellenangaben zit. in: Melo, F., Epitácio Pessoa, 

2005, S. 139. 

 

Quelle IV.6.b-05 

„Esclareça-se que a irresistível pressão do comércio paraibano era exercida, por coincidência, pelos 

principais fornecedores de material de construção, os agentes da companhia de vapores, além dos 

interessados nas desapropriações de imóveis exigidas para a abertura de ‚largas avenidas’ de acesso 

ao ‚incomparável’ porto do Varadouro.“ Joffily, José, Porto político, Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1983, S. 35f, zit. in: Gurjão, Oligarquias (Paraíba 1889-1945), 1994, S. 59f (60). 

 

„Epitácio, atendendo o pedido dos comerciantes da capital, conseguiu empréstimos em Londres e 

Nova York para a construção no porto no Sanhauá e para as obras contra as secas.“ Gurjão, 

Oligarquias (Paraíba 1889-1945), 1994, S. 59. 

 

Quelle IV.6.b-06 

„Em defesa do seu govêrno, Epitácio publicou ‚Pela Verdade’, em 1925. Sobre esse livro disse-me 

um dia: ‚Defendi-me menos de atos meus propriamente ditos do que dos dos meus auxiliares, 

muitos dos quais só tivera conhecimento depois de deixar o govêrno’.“ Espinola, „Epitacio Pessôa“ 

(Conferência na Casa da Parahyba), Teil II, in: Jornal do Comercio vom 6.7.1952, o.S. 

 

Quelle IV.6.b-07 

„Oswaldo Trigueiro vai mais além, quando diz: ‚era a negação do democrata, (...) algo feudal de 

mentalidade (...), compreende-se que ele tenha tido o êxito que teve na Primeira República. Porque, 

então, a política era oligárquica e a chefia, que ele exerceu com tanto brilho, era mera delegação do 

poder central. Em nenhum pequeno Estado, a liderança tinha origem democrática’“. Melo, F., 

Epitácio Pessoa, 2005, S. 76, mit einem Zitat (in einfachen Anführungsstrichen) von O. Trigueiro 

(ohne Quellenangaben). 

 

„[o] estilo político da época [se retrata no] (...) autoritarismo com que Epitácio exercia a chefia 

partidária. (...) Como todo partido político, porém, o de Epitácio sempre foi um saco de gatos. Mal 

acabara de conquistar o Estado, surgiu dentro dele um movimento de rebeldia, promovido (...) 

[pelo] grupo (...) do coronel Antônio Pessoa. (...) Epitácio não soube combater o cisma, nem evitar 
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que, daí por diante, ele fosse causa de constante agitação“. Trigueiro, A Paraíba na primeira 

república, 1982, S. 54. 

 

„Era assim a política do tempo; era deste estilo o comando de Epitácio. Os cargos do governo e da 

representação dependiam de sua disposição exclusiva e só por sua vontade é que se podia ser eleito 

para qualquer deles.“ Ebd., S. 56. 

 

Quelle IV.6.b-08 

„não devemos esquecer que certos critérios de moralidade na vida pública variam com os tempos e 

as circunstâncias. (...) Não é de admirar, assim, que, no Nordeste, se admitissem como legítimos os 

prêmios que o governo dava aos amigos, (...) e cuja licitude não sofria contestação.“ Trigueiro, A 

Paraíba na primeira república, 1982, S. 71. 

 

„Que nestas tenha havido percentagem maior ou menor de corrupção, não se discute, porque essa é 

um praga que o Brasil está longe de erradicar. As obras públicas, em nosso país, certamente não 

constituem uma escola de virtudes. No tempo de Epitácio, havia tanto entusiasmo pelas obras que 

se fazia vista grossa de muita irregularidade notória, como as falsas folhas de pagamento, a 

majoração das contas dos fornecedores, os acréscimos das medições. Tudo isso era tolerado com 

cinismo e bom humor, revelados no anedotário da época.“ Ebd., S. 70 (vgl. Quellenanhang IV.4.e-

03). 

 

Quelle IV.6.b-09 

„Ao eleger-se para a Presidência da República, Epitácio prometeu resgatar o que chamava ‚um 

crime da nação’: o de deixar-se o Nordeste, por tanto tempo, entregue à sua triste sorte. Prometeu-o 

com sinceridade e é de toda justiça reconhecer que enfrentou o problema com extraordinária 

decisão. (...) nos anos sem chuva, se morria de fome e de sede. (...) No Ceará e na Paraíba, as Obras 

Contra as Secas promoveram verdadeira revolução, do ponto de vista econômico e social.“ 

Trigueiro, A Paraíba na primeira república, 1982, S. 67. 

 

Quelle IV.6.b-10 

„o saldo positivo das obras contra as secas foi enorme, particularmente na Paraíba. Depois do 

governo Epitácio, passamos a nos sentir mais brasileiros, quase em pé de igualdade com os irmãos 

ricos do Sul, que sempre haviam monopolizado, em seu proveito, o governo do país. Em três anos, 

de certo modo, mudou-se a face da Paraíba, especialmente no Sertão. Até 1919, em dois terços do 
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Estado, de Campina para cima, todo o transporte, de gente e de mercadorias, era feito em lombo de 

burro. Quando se comemorou o centenário da Independência, já se percorria de automóvel o Estado 

inteiro (...). Pode-se facilmente imaginar o que isso representou para o progresso social e para o 

desenvolvimento econômico da região beneficiada.“ Trigueiro, A Paraíba na primeira república, 

1982, S. 68. 

 

c) Die Rezeption der Pessoa-Politik in der wissenschaftlichen Literatur 

Kritik am System vs. Lob für dessen Exponenten 

Quelle IV.6.c-01 

„destacando a inconsciência criminosa dos dirigentes das obras, os quais, no fundo, seriam os 

culpados pela exploração ocorrida nas frentes de trabalho, ficando as massas do sertão (...) 

ganhando só o necessário para não morrer e poder trabalhar, alojadas em acampamentos sem 

conforto, promíscuos e sem higiene, e pelos resultados insatisfatórios, já que nenhum grande açude 

público foi concluído“. Barbosa, Orris, Seca de 32, Rio de Janeiro: Anderson [sic], 1935, S. 22, zit. 

in: Ferreira, Indústria da seca, 1993, S. 103f (Hervorhebungen bei Ferreira; offenbar weisen die 

kursiven Stellen das Zitat von Barbosa aus). 

 

Quelle IV.6.c-02 

„essa desassombrada decisão denuncia, só por si, uma tranqüilidade de consciência e, ainda mais, 

uma confiança no esforço bem dirigido, na eficácia da ação vigilante, no supremo sacrifício da 

coragem das responsabilidades, que deveria escusá-lo, previamente, de quaisquer falhas, 

porventura, verificadas no vasto empreendimento“. Almeida, J.A., A Paraíba e seus problemas, 

19803 (19231), S. 654, zit. in: Ferreira, Indústria da seca, 1993, S. 104 (Hervorhebung bei Ferreira). 

 

Quelle IV.6.c-03 

„O plano de Epitácio Pessoa para o Nordeste enfrentou as maiores dificuldades para a sua 

implementação não só pela oposição das oligarquia [sic] sulistas, mas, principalmente, na própria 

oligarquia nordestina, ou seja, na ação dos industriais da seca. Apesar dos serviços de fiscalização 

nas obras e aplicação das verbas, os desvios e apropriações indébitas não deixaram de ocorrer.“ 

Ferreira, Indústria da seca, 1993, S. 103. 

 

Quelle IV.6.c-04 
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„Em linhas gerais, a política de obras contra as secas na Primeira República deixou como saldo 

poucas obras preventivas e uma experiência amarga para aqueles que acreditavam nos planos e 

projetos, sem avaliar a força dos interesses oligárquicos.“ Ferreira, Indústria da seca, 1993, S. 127. 

 

Quelle IV.6.c-05 

„A imprensa adversa denunciou as mais incríveis irregularidades que, ali, se estavam reproduzindo. 

Infelizmente, gastaram mais de vinte mil contos e deixaram em situação pior do que antes dos 

trabalhos. Apenas umas estacas ficaram sepultadas nas margens do Sanhauá, denunciando o esforço 

de um homem e a desonestidade de uma época“. Nóbrega, Apolonio, História republicana da 

Paraíba, João Pessoa: Imprensa Oficial, 1950, S. 153, auszugsweise abgedr. in: Ferreira, Indústria 

da seca, 1993, S. 105. 

 

Quelle IV.6.c-06 

„Ainda segundo José Américo, durante o governo Epitácio Pessoa, o problema das secas foi atacado 

realmente com seriedade, comprometendo-se a ‚...saldar o que Euclydes da Cunha chamou uma 

dívida de quatrocentos anos...’.“ Gurjão, Oligarquias (Paraíba 1889-1945), 1994, S. 31, mit einem 

Zitat von Almeida, J.A., A Paraíba e seus problemas, 19803 (19231), S. 328. 

 

„É que a dinheirama, correndo de mão-em-mão, voltava, velozmente, para os centros da economia 

organizada, attrahida pelo iman da ganância commercial dos atravessadores e fornecedores de 

mercadorias às massas utilizadas, nas obras contra às seccas, enriquecendo empreitores e mandões 

políticos. E as verbas jorravam continua e desmedidamente. Tempestade de ouro para quem pedia 

água (...).“ Barbosa, Orris, Secca de 32, 1935, S. 12, zit. in: Gurjão, Oligarquias (Paraíba 1889-

1945), 1994, S. 31f. 

 

Quelle IV.6.c-07 

„O epitacismo corresponde ao apogeu da ordem oligárquica na Paraíba.“ Gurjão, Oligarquias 

(Paraíba 1889-1945), 1994, S. 60. 

 

„Na Paraíba, o chefe político de maior prestgio [sic] na Primeira República foi, indubitavelmente, 

Epitácio Pessoa.“ Ebd., S. 58. 

 

Quelle IV.6.c-08 
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„não se deve desconhecer que Epitácio foi, sem dúvida, um chefe esclarecido e admirado“. Melo, 

F., Epitácio Pessoa, 2005, S. 77. 

 

Quelle IV.6.c-09 

„o projeto modernizador epitacista é montado sobre bases políticas fortemente ligadas à propriedade 

da terra. Essas bases impõem os limites, demarcam as fronteiras, induzem a direção, enfim, dão o 

conteúdo mesmo do projeto, porque, sem tais forças políticas, o governo de Epitácio não se 

sustentaria.“ Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 129. 

 

„Por isso é vã, é inócua a tentativa do transplante do modelo experimentado nos Estados Unidos da 

América, a que tanto se faz alusão. As diferenças essenciais de formação social impedem a 

transposição e põem a nu o discurso governamental, colocando à mostra toda sua fragilidade.“ Ebd. 

 

„Ou seja, na visão epitacista, o que é bom para os Estados Unidos pode ser bom para o Brasil. (...) 

A estratégia, segundo Epitácio, visa a superar um quadro já há muito instalado.“ Ebd., S. 122. 

 

Zustimmung zur Dürrepolitik und politischen Haltung Epitácio Pessoas 

Quelle IV.6.c-10 

„Furthermore, he [Epitácio Pessoa] naively believed that ‚extinction of the droughts’ could be 

achieved by means of a massive infusion of technology.“ Lewin, Politics and parentela in Paraíba, 

1987, S. 110. 

 

Quelle IV.6.c-11 

„A proposta não é apenas sórdida, mas de um deslavado espírito antipatriótico e antipopular. Afinal, 

todo esse material custou o esforço de anos de poupança pública nacional“. Batista, Discurso da 

IOCS/IFOCS, 1986, S. 159. 

 

„Conscientes do esforço social que significou a aquisição desse material e da sua importância para a 

continuidade das obras em momento posterior e mais oportuno, Epitácio e Arrojado Lisboa firmam 

sua posição, expressa pelo segundo dessa maneira: ‚... considero um crime, um verdadeiro attentado 

aos interesses econômicos do nordeste, a venda do material consideravel, já installado, por qualquer 

preço e, sobretudo, com a consideravel reducção sugerida.’“ Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 

1986, S. 152, mit einem Zitat von Lisboa, Arrojado, Artikel (o.T.) in: O Jornal vom 17.3.1925, o.S. 
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Quelle IV.6.c-12 

„A federalização/ centralização dos recursos é, também, uma medida, no período Epitácio, para 

livrar a política de secas das injunções e dos entraves políticos da burocracia estatal, personificada, 

institucionalizada na IFOCS. Epitácio não quer restaurar o prestígio da velha IOCS dos seus 

primeiros anos. Tenta abrir caminhos novos. Pretende fugir das veredas viciadas e das ciladas já 

armadas pela velha burocracia da Ia República. (...) favorecer a região, agilizando os recursos para a 

política de secas“. Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 135. 

 

„O interesse com os problemas do Nordeste, no governo Epitácio, não é meramente discursivo. É 

organizado e implementado o maior plano de obras e destinado um portentoso volume de verbas 

para execução desse plano na região semi-árida. Nunca antes se assistira a um Governo tão 

efetivamente preocupado com as questões da região semi-árida, sobre ela refletindo-se e praticando-

se uma política coordenada, sistemática e permanente. (...) Pelas mãos de Epitácio, a questão de 

região semi-árida vira questão nacional, de fato.“ Ebd., S. 109. 

 

„o governo Epitácio representa a operacionalização, pela primeira vez, de uma ação articulada – 

estudos científicos e obras – de forma efetiva no sentido de dar soluções visíveis, palpáveis e 

concretas para o problema da seca.“ Ebd., S. 166f. 

 

„a região é tomada como um todo harmônico de modo a passar, de forma subjacente, que beneficiar 

a região é atingir todas as classes indistintamente.“ Ebd., S. 168. 

 

Quelle IV.6.c-13 

Epitácio Pessoa über die Wahlen zur Abgeordnetenkammer von Paraíba im März 1894: 

„A violência, a corrupção, o terror, as demissões de funcionários públicos, o recrutamento, o 

emprêgo das baionetas federais e estaduais, tudo isto era pouco para assegurar a vitória da chapa 

governista. Desde que os votos do Govêrno deviam ser distribuídos por cinco candidatos e os da 

oposição tinham de recair cerrados em três nomes sòmente; desde que a eleição ia ser feita por 

Estado e as chapas tinham de ser sufragadas, de parte a parte, por milhares e milhares de cidadãos 

entre os quais seria impossível estabelecer uma perfeita harmonia de vistas e uma disciplina 

partidária inviolável; desde que o Govêrno não tinha a seu lado mais de dois terços dos eleitores do 

Estado com os quais, por uma distribuição conveniente, pudesse prèviamente garantir o triunfo de 

todos os seus amigos; forçoso é reconhecer que as medidas violentas eram, por si sós, insuficientes 

para a consecução do fim desejado. 
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A última esperança do Govêrno estava, pois, na fraude, na falsificação das atas, e dêste recurso 

ignóbil lançou êle mão com inexcedível despejo. 

Admirem, os que me lêem, esta votação [Pessoa präsentiert Liste mit Wahlergebnissen aller 

Munizipien]: (...) Total Govêrno: 7.224, Total Oposição: 0 (...) 

Nota curiosa. Em cada um destas localidades a votação foi perfeitamente igual, sem discrepância de 

um só voto, para cada candidato do Govêrno! 

E convém observar que nesta relação não incluo muitos lugares em que os agentes governistas, na 

elaboração das atas falsas, presentavam os candidatos oficiais com centenas e centenas de votos e, 

sem dúvida, por diversão, davam-me, a mim só, dentre os candidatos oposicionistas, um ou dois 

votos! 

Eis aí como o govêrno da Paraíba arranjou a votação dos seus amigos.“ Pessoa, E., Primeiros 

tempos (1884-1909), 1965, S. 227f. 

 

Quelle IV.6.c-14 

„sanear o sistema eleitoral em todos os níveis, pois, o desvirtuamento do voto que é a essência 

mesma das construções democráticas, está comprometendo lamentavelmente o regime“. Pessoa, 

Epitácio, Pela Verdade, Teil 1, Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1925, S. 54, 

auszugsweise abgedr. in: Ferreira, Indústria da seca, 1993, S. 94 (Hervorhebungen bei Ferreira; 

offenbar weisen die kursiven Stellen das Zitat von Pessoa aus). 

 

„investir na educação, já que a instrução do povo é uma garantia das instituições nos regimes 

democráticos e a primeira condição para a prática real do sistema representativo“. Ebd., S. 52, 

auszugsweise abgedr. in: Ferreira, Indústria da seca, 1993, S. 94 (Hervorhebungen bei Ferreira). 

 

„Não podemos reconhecer ao Presidente o direito de, sem consulta às forças políticas da Nação, 

impor a candidatura de seus conterrâneos ou amigos íntimos.“ Pessoa, Epitácio, Brief vom 

14.8.1929 aus Europa (wahrscheinlich an seine Tochter Laurita), ohne weitere Quellenangaben 

auszugsweise abgedr. in: Melo, F., Epitácio Pessoa, 2005, S. 176f (177). 

 

Bemerkungen Epitácio Pessoas über die „Verbrechen der öffentlichen Gewalt gegen das Regime“ 

während der Wahlkampagne der Aliança Liberal (1929/30): 

„Ao Presidente da República não assiste, não pode assistir o direito de ter candidato à sua sucessão. 

Seria grave ameaça à pureza do regimen constitucional; um falseamento do sistema representativo, 

que é a base primordial desse regimen; uma mistificação das prerrogativas da Nação, a quem 
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compete exclusiva e livremente a escolha do seu primeiro magistrado. Reconhecer ao Presidente 

essa faculdade é expo-lo a baixar da majestosa região de compostura, serenidade e justiça em que o 

colocou a Nação, para envolvê-lo no torvelinho apaixonado das competições eleitorais, onde irá 

servir-se, em benefício exclusivo do seu candidato, dos poderes que a Nação lhe confiou para 

defesa das liberdades de todos. É dar-lhe o direito de sobrepor-se às correntes políticas e, no 

empenho de fazer vingar a candidatura pessoal, falsear a vontade do povo pelos processos 

ilegítimos que o interesse engendra e a paixão utiliza, cega e intolerante. O Presidente deixaria de 

ser a personificação da Pátria alevantada e digna para apresentar-se aos olhos entristecidos do país 

com [sic] um simples cabo de eleições. Junta a isto as deturpações do sistema, o Presidente 

reelegendo-se na pessoa de um alter ego sem personalidade nem responsabilidade próprias, 

escolhido adrede para prolongar por mais quatro anos o domínio do seu partido, das suas 

preferências ou das suas paixões, o sucessor a reeleger o antecessor e ambos a fazerem da 

República um arremedo desprezível de governo democrático“. Pessoa, Epitácio, zit. nach: Laurita 

Pessoa (ohne Quellenangaben, wahrscheinlich aus ihrer Biographie über Epitácio Pessoa), 

auszugsweise abgedr. in: Melo, F., Epitácio Pessoa, 2005, S. 181f. 

 

Quelle IV.6.c-15 

„Há alguns anos se construía na Paraíba, como obra federal, uma estrada de rodagem que, no seu 

início, foi dirigida por um engenheiro, o qual, com 80 contos, conseguiu executar 10 quilômetros, 

inclusive inúmeras obras de arte, e pagando, ainda, todas as despesas de instalação. Sobrevindo a 

seca, a União tomou a si o encargo da realização dessa obra e o seu primeiro ato foi substituir o 

engenheiro diretor por uma comissão de dez outros. Com isso novas despesas apareceram, que 

subiram a 200 contos de réis e a folha da administração subiu a cifras vultosas. E o Sr. Presidente 

pôs ontem termo à beleza, extinguindo esse escoadouro desnecessário dos dinheiros públicos, 

mandou demitir toda a comissão, entregar a obra a um engenheiro só e, além disso, ao mesmo que a 

iniciou...“. Diário do Estado (Parahyba) vom 25.9.1919, o.S., auszugsweise abgedr. in: Ferreira, 

Indústria da seca, 1993, S. 121f. 

 

Quelle IV.6.c-16 

„Acabo de saber, com a maior tristeza, que proprietários de terrenos compreendidos entre Alagoa 

Grande e Alagoa Nova, contrataram advogado para embargar as obras da estrada de penetração, se 

lhes não fôr paga prèviamente uma exagerada indenização. Custa a crer que haja paraibanos 

capazes de subordinarem assim à sua ganância, a mais antiga e vital aspiração do Estado. – É de 

causar vergonha que ante a adoção das medidas por parte do govêrno federal se levantem tais 
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pretensões. Peço dar todo o apoio ao seu alcance aos engenheiros da estrada contra esta expressa má 

vontade.“ Pessoa, Epitácio, Brief an Solon de Lucena (Gouverneur Paraíbas) vom 7.12.1921, 

abgedr. in: Pessoa, E., Na política da Paraíba (1912-1935) (Obras completas, Bd. XV), 1962, S. 

340 (in ursprünglicher Rechtschreibung; mit aktualisierter Orthographie zit. in: Ferreira, Indústria 

da seca, 1993, S. 122). 

 

Die schmale Trennlinie zwischen Dürrediskurs und Dürrehistoriographie 

Quelle IV.6.c-17 

„essa obra proporcionará ocupação à população indigente flagelada pela seca e será um alívio para a 

fome e para a miséria que agora mesmo dizimam grande parte do povo paraibano“. Pessoa, 

Epitácio, Parlamentsrede vom 20.8.1891, zit. in: Carli, Gileno De, Séculos de secas, Recife: Editora 

Pernambuco, 1984, S. 107. 

 

Quelle IV.6.c-18 

„Epitácio Pessoa, forte, brilhante, persuasivo e destimido [sic], era o homem que o Nordeste 

precisava para encarar, em profundidade, o abismo de necessidades que a região reclamava.“ Carli, 

Séculos de secas, 1984, S. 111. 

 

Quelle IV.6.c-19 

„O plano de Epitácio Pessoa para o Nordeste enfrentou as maiores dificuldades para a sua 

implementação não só pela oposição das oligarquia [sic] sulistas, mas, principalmente, na própria 

oligarquia nordestina, ou seja, na ação dos industriais da seca. Apesar dos serviços de fiscalização 

nas obras e aplicação das verbas, os desvios e apropriações indébitas não deixaram de ocorrer.“ 

Ferreira, Indústria da seca, 1993, S. 103 (ebenso Quellenanhang IV.6.c-03). 

 

Quelle IV.6.c-20 

„A ascensão de um nordestino à Presidência da República não se refletiu em solução para os 

problemas da região. Embora a política federal para o Nordeste tenha sido intensificada, não foi o 

suficiente. Não seria um presidente, isoladamente e sem bases políticas nacionais sólidas, que 

mudaria os rumos da ação, a qual exigia a continuidade de projetos por vários governos.“ Ferreira, 

Indústria da seca, 1993, S. 126.  

 

„escassos recursos para a região“. Ebd. 
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„Durante a Primeira República, o processo de diferenciação regional já se fazia claro: a região 

Sudeste privilegiada pelas benesses do Estado e a região Nordeste bem menos aquinhoada.“ Ebd., 

S. 125. 

 

Quelle IV.6.c-21 

„O argumento pesado de defesa Epitácio guarda para o final, desmontando as posições sudestinas 

de forma fulminante: ‚Mas hão de convir os detractores do Governo que o meu regionalismo é 

nimiamente modesto. Levei tres annos a gastar, em sete Estados do nordéste, com obras as mais 

variadas e do maior vulto, a quantia de réis 95.000:000$000. Pois nos Estados do sul, só em 

estradas de ferro, o meu Governo despendeu mais do triplo desta quantia. Só para pôr termo á 

crise de transporte em um Estado do sul, o do Rio Grande o Thesouro gastou 200.000:000 de 

francos ou, ao cambio de 12, 160.000:000$. Só a Estrada de Ferro Central do Brasil consumiu 

mais do que todas as obras do nordéste.’“ Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 149, mit 

einem Zitat von Pessoa, Epitácio, Mensagem Presidencial 1922, Brasília: Câmara dos Deputados, 

1978, S. 524. Die Hervorhebungen stammen von Batista, wobei die unterstrichenen Stellen im 

Original kursiv gedruckt sind. Siehe Pessoa, E., Mensagem 3.5.1922 (Obras completas, Bd. XVII), 

1956, S. 558f (Quellenanhang IV.2.f-15). 

 

Quelle IV.6.c-22 

„esses dados (...) e mais a emissão de papel-moeda para cobertura com recursos públicos, do recuo 

da demanda do café no mercado externo evidenciam que o discurso sudestino está tomado de 

interesses regionalistas. Durante esse período (...) as classes dominantes daquela região mostram-se 

bastante competentes para não só regionalizar como privatizar o capital público disposto pelo 

Estado.“ Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 149f. 

 

Quelle IV.6.c-23 

„[Epitácio,] incansável batalhador das causas regionais“. Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, 

S. 35. 

 

„Epitácio, persona das classes nordestinas, carrega consigo os interesses de um setor social do 

Estado-nação que vem, sistematicamente, sendo excluído por um sistema dominado pelo Sudeste, 

de características elitista e discriminadora das demais regiões. A assunção de um nordestino ao 

cargo máximo da República, num regime personalista e centralizador como é o presidencialista, 
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permite às forças sociais nordestinas, representadas por Epitácio, ocupar espaços políticos 

significativos, fato que gera remanejamentos no interior do Governo Federal.“ Ebd., S. 69. 

 

„com o Governo Épitácio (...), é possível (...) [igualar] em importância, ao nível do discurso, 

Sudeste e Nordeste“. Ebd., S. 114. 

 

„Mostram-se, pela ação [do governo Epitácio], os caminhos da viabilidade econômica da região, 

mesmo com todas as dificuldades.“ Ebd., S. 167. 

 

Quelle IV.6.c-24 

„Agora, as acusações variam de rumo. Já não se trata da utilidade das obras ou dos processos de sua 

execução, mas de impudor com que o Governo, por espirito de regionalismo e de familia, tem 

malbaratado perto de 200.000:000$000 nas mais escandalosas deshonestidades para proveito 

proprio, de conterraneos e parentes, sem que nada haja feito ainda no nordeste, a não ser importar 

algum material para logo abandonal-o ás intemperies na beira das estradas.“ Pessoa, E., Mensagem 

Presidencial 1922, 1978, S. 514, zit. in: Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 113f (siehe 

ebenfalls Quellenanhang IV.4.d-24). 

 

Batista unterstützt des Weiteren die Argumentation Epitácio Pessoas: 

„Ainda nessa Mensagem, fica esclarecido que o montante aplicado durante três anos em sete 

Estados do Nordeste não fora de 200.000:000$ mas de 95.000:000$.“ Ebd., S. 173. 

 

Quelle IV.6.c-25 

„Mesmo dando o desconto necessário ao conteúdo da fala sudestina, prenhe da forma apelativa 

própria de um instante de refrega política, é necessário não perder de vista que há mais que algo de 

verdadeiro nessas críticas. O Deputado pelo DF, Nicanor Nascimento, na sessão de 26/10/1920, 

discursa reclamando a resposta a um seu requerimento, já há algum tempo remetido à IFOCS, 

tratando dos gastos federais com as obras do Nordeste. Ora, para quem não temia, por que ficar a 

dever uma resposta que tanto poderia deslindar e desmanchar enganos?“ Batista, Discurso da 

IOCS/IFOCS, 1986, S. 148. 

 

„As críticas têm autoria certa: parlamentares e jornalistas identificados com os interesses políticos 

do Sudeste.“ Ebd., S. 147. 
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Quelle IV.6.c-26 

„Importante é ver o significado, a contribuição da fase epitacista. Contudo, ela não é feita só de 

positividade. Nela, conflitam-se positividade e negatividade. Positividade se se fizer uma análise do 

lugar exclusivo dos interesses das classes dominantes da região. Com a luneta invertida. Essa ação 

parte mesmo de uma visão muito restrita da região. (...) Ela parte de uma visão reducionista dos 

problemas da região, típica da classe social que representa – proprietários rurais do semi-árido. Os 

problemas da região são considerados como problemas da escassez de água. O semi-árido é 

sinônimo de falta de água. Semi-árido igual e [sic] estiagem. Finalmente, a ação epitacista não 

considera a questão fundiária, nó da problemática regional. (...) Por isso, ao deixar intocada a 

questão fundiária, Epitácio [mit Bleistift im Manuskript des Autors nachgetragen: pouco] está 

efetivamente contribuindo para a solução dos problemas da maioria da população da região, mesmo 

que viesse a completar ou ver-se completar inteiramente todo o seu plano de obras de combate às 

secas.“ Batista, Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 167f. 

 

Quelle IV.6.c-27 

„Essas críticas [dos ataques de representantes do Sudeste] são feitas da matéria mais suja. Na sua 

constituição, tudo vale, desde o mais ‚limpo’ e ‚puro’ argumento de natureza técnica, até a mentira 

e o cínico vilipêndio. Em geral, são argumentos falaciosos, sem substância, parciais e tendenciosos. 

(...) Cada argumento evidencia o lugar social e político de quem o produz. (...) E toda fala, sendo 

ideológica, é sempre parcial e jamais exaustiva. Porque a fala evidencia a parcialidade da visão do 

mundo, dos interesses de classe ou de uma região ou de ambos juntos, classe e região.“ Batista, 

Discurso da IOCS/IFOCS, 1986, S. 165 (Hervorhebungen von Batista). 

 

Quelle IV.6.c-28 

„Um agente histórico é, antes de tudo, produto de suas circunstâncias históricas“. Batista, Discurso 

da IOCS/IFOCS, 1986, S. 168. 

 

Quelle IV.6.c-29 

„Este livro trata de um assunto que acabou virando tabu: a seca no Nordeste brasileiro nos séculos 

XIX e XX. Tocar neste assunto é uma ousadia, pois significa mexer com políticas públicas para a 

região, o poder das oligarquias estaduais e, principalmente, com estereótipos que foram sendo 

criados e repetidos ad nauseam nos últimos cento e vinte anos. O livro do professor Marco Antonio 

Villa é certamente polêmico. (...) A pesquisa aqui apresentada recoloca a política no centro da 

história, sempre buscando uma visão de totalidade do problema.“ Alcântara, Lúcio (Ceará, Senator 
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1995-2003), „Apresentação“, in: Villa, História das secas, 2001, S. 7-9 (7f). (Hervorhebungen im 

Original; der Begriff „polêmico“ wurde als „polarisierend“ übersetzt, da er hier eine positive 

Konnotation im Sinne von „kühner Kritik“ hat.) 

 

Quelle IV.6.c-30 

„Para o sertanejo não restavam muitas saídas. Permanecer onde vivia, apesar de todos os pesares, 

era a alternativa preferencial. O amor à terra sempre marcou a sua vida.“ Villa, História das secas, 

2001, S. 84. 

 

„[Os retirantes] Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa 

em chegar, porque não sabiam aonde iam. Expulsos do seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao 

acaso, em descaminhos, no arrastão dos maus fados.“ Almeida, José Américo de, A bagaceira, Rio 

de Janeiro: José Olympio, 198522 (19281), S. 4. Die ersten beiden Sätze zitiert auch Villa, História 

das secas, 2001, S. 52, nach Almeida, José Américo de, A bagaceira, Rio de Janeiro: José Olympio, 

197815 (19281), S. 5. 

 

Quelle IV.6.c-31 

„Este livro narra o massacre de milhões de nordestinos, que acabou esquecido, como se fosse uma 

lembrança incômoda aos brasileiros, especialmente aos donos do poder.“ Villa, História das secas, 

2001, S. 13. 

 

„é possível estimar em 3 milhões os mortos nas secas em cerca de 150 anos, desde 1825 até 1983“. 

Ebd., S. 250. 

 

Quelle IV.6.c-32 

„milhões de nordestinos que pereceram, vítimas de um sistema de opressão“. Oliveira, Francisco 

de, Elegia para uma re(li)gião. SUDENE, Nordeste. Planejamento e conflitos de classes (Série 

Estudos sobre o Nordeste, Bd. 1), Rio de Janeiro: Paz e Terra, 19813 (19771), S. 15. 

 

Quelle IV.6.c-33 

„o temor dos políticos nordestinos com os resultados de uma alteração profunda no sertão diante 

dos seus interesses eleitorais acabaram frustrando todo o trabalho técnico.“ Villa, História das 

secas, 2001, S. 97. 
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Quelle IV.6.c-34 

„Epitácio Pessoa solicitou autorização do Congresso Nacional para obter um crédito de até 200 mil 

contos de réis. Apesar de ser mais um ano de seca, ele não obteve, devido à forte oposição da 

bancada paulista, todos os recursos solicitados, mas mesmo assim iniciou um amplo programa de 

obras no sertão.“ Villa, Marco Antonio, „Que braseiro, que fornalha“, in: Nossa História (Rio de 

Janeiro: Biblioteca Nacional), Bd. 2, Nr. 18 (April 2005), S. 14-19 (17). 

 

Quelle IV.6.c-35 

„Art. 2.o As despezas de construcção, de custeio e de conservação das obras e serviços mencionados 

no artigo precedente correrão por conta de uma caixa especial constituida dos seguintes recursos: a) 

operações de credito, externas ou internas, que o Governo fica autorizado a realizar até o maximo 

de duzentos mil contos e nunca excedentes de quarenta mil contos em cada exercicio“ „Redacção 

final do projecto n. 465, de 1919, que autoriza à construcção de obras de irrigação necessarias ao 

nordeste do paiz“, in: Anais da Câmara, 28.11.1919, S. 926f (926). 

 

Quelle IV.6.c-36 

„milhares de homens, mulheres e crianças poderiam ter sido salvos se o governo federal tivesse 

liberado os recursos a tempo e os enviasse na quantidade necessária.“ Villa, História das secas, 

2001, S. 114. 

 

Quelle IV.6.c-37 

Kritische Nebenbemerkungen bei Villa: 

„A pergunta que ficava era se o governo central iria deixar de lado a retórica vazia e finalmente 

elaborar uma política eficaz de combate/ convivência com a seca, estabelecendo-a como uma 

prioridade governamental. Além disso, permanecia no ar outra questão: qual seria a postura da elite 

política nordestina (...) diante da seca?“ Villa, História das secas, 2001, S. 248. 

 

„Cabe ressaltar que isto não significa ter uma visão ingênua da relação do Nordeste com o poder 

central, como se não existissem classes sociais na região com interesses antagônicos.“ Ebd., S. 251. 

 

„Os diversos órgãos federais que ali atuam – o DNOCS já está próximo de completar um século – 

com o passar do tempo foram se transformando em agências de emprego ou de favoritismo político-

econômico, com o beneplácito da União e da classe dominante local.“ Ebd. 
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„Durante décadas, Guimarães Duque defendeu a necessidade de redirecionar a agricultura da região 

combinando reforma agrária com o cultivo da lavoura seca (dry farming), mas foi uma voz isolada, 

cercada por poderosos interesses na permanência do atraso.“ Ebd. 

 

„Já no Nordeste, a evaporação corresponde a três vezes o volume das chuvas e o grande problema é 

como conservar a água e dar a ela um uso social.“ Ebd., S. 252. 

 

In diesen Passagen bezieht sich Villa auf die Zeit nach der Ära Epitácio Pessoa, wie an der 

Bezeichnung DNOCS (seit 1945) und der Nennung von José Guimarães Duque (ab 1932 in der 

IFOCS tätig) zu erkennen ist. 

 

Villas Ironisierung der Kritik an der Dürreindustrie des Nordostens: 

„Acabou sendo criada uma ‚indústria da denúncia’ [do Sudeste], como se qualquer ação do poder 

público federal no Nordeste representasse um desvio de recursos para favorecer as oligarquias.“ 

Ebd. 

 

Quelle IV.6.c-38 

„Até o término do governo Figueiredo não tinham sido resolvidas duas questões essenciais para 

enfrentar e conviver com a seca: a terra e a água. O latifúndio improdutivo e o monopólio da água 

pelos poderosos da região impediram qualquer transformação socioeconômica. (...) a permanência 

dos privilégios dos poderosos – os landlords denunciados por Joaquim Nabuco ainda no século XIX 

– levou à perpetuação da miséria e à repetição a cada seca de um macabro espetáculo, com milhares 

e milhares de mortos.“ Villa, História das secas, 2001, S. 253f. 

 

„Sabe-se que o principal problema do semi-árido não é a falta de água. O índice pluviométrico é 

razoável. A questão é como conservar e dar uso racional à água. Mas não só: o ponto central é a 

elaboração para o semi-árido de um programa que contemple a diversidade social e econômica lá 

existente e dê viabilidade econômica à região“. Ders., „Transposição: uma idéia ultrapassada“, in: 

Folha de S. Paulo (São Paulo) vom 16.2.2005, S. A3 (Tendências/Debates). 

 

Quelle IV.6.c-39 

„Na perspectiva da população diretamente afetada, pode-se dizer que essa seca [de 1979-83], dada a 

melhor assistência prestada, ainda que mediante o pagamento de ‚salários’ nominais inferiores ao 

salário mínimo oficial, foi muito menos violenta do que as de 1970, 1958, 1951-53, 1932, ou, indo 
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mais longe em direção ao passado, a de 1877-79. No período 1979-83, a fome e a miséria 

continuaram rondando os lares de mais de 50% da população do Nordeste, mas a morte imediata, 

por causa da seca, praticamente não foi notada. Consideradas, porém, as possibilidades oferecidas 

pelo progresso da ciência, sua potencialidade cresceu assustadoramente. Os 2,7 milhões de 

nordestinos atendidos, ainda ao final do primeiro quadrimestre de 1984, pelo programa de 

emergência do governo federal, viviam em condições de pobreza absoluta, por ganharem menos de 

dois salários mínimos mensais.“ Carvalho, Economia política e secas, 1988, S. 261. 

 

Quelle IV.6.c-40 

„The program of drought relief that he sponsored while in executive office confirmed his public 

pledge as president-elect not to forget the debt he owed to his native state. He is still remembered 

there and throughout the Northeast not only as the author of an invigorated IFOCS program but also 

as the man who set the precedent for massive federal expenditure on antidrought projects for both 

the Vargas dictatorship and the populist governments that followed. However, his efforts on behalf 

of drought relief also contained long-term significance for Paraíba’s system of family-based rule: 

The patronage that Epitácio channeled to his governors enabled them to initiate the transformation 

of the relationship between the State and the município that historically testified to the strength of 

elite family power throughout the region.“ Lewin, Linda, Politics and parentela in Paraíba. A case 

study of family-based oligarchy in Brazil, Princeton 1987, S. 308f. 

 

Quelle IV.6.c-41 

„Por sua vez, o horizonte de Epitácio também era oligárquico e as obras de açudagem, as estradas, 

os poços, consolidavam os redutos de seus correligionários, e, por extensão, o seu grupo, que 

constitui a oligarquia mais sólida e duradoura no controle do aparato de Estado na Paraíba. Neste 

jogo, oficial, quem perde é o povo.“ Silveira, Rosa Maria Godoy, „Apresentação“, in: Ferreira, 

Indústria da seca, 1993, S. 9-11 (11). 

 

Quelle IV.6.c-42 

„No tocante à justiça procurei sempre por ela moldar os meus atos, de acordo com os pensadores do 

meu espírito mais inclinado à magistratura do à política. A ela sacrifiquei amizades, por ela 

provoquei ressentimentos, mas não me acusa a consciência de haver jamais praticado 

intencionalmente uma injustiça ou violado o direito de quem quer que fosse. Nunca ninguém, por 

mais humilde que fosse, apelou para mim em nome da justiça que me não visse logo pessoalmente 

empenhado na defesa do seu direito. Sou um homem impulsivo e violento, mas os que o dizem não 
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apontam um ato de violência, um só que eu tenha praticado. Exerci vários cargos no país, tive a 

maior soma de poderes em minhas mãos, ocupei a Presidência da República em uma quadra 

anormal, fui ao mesmo tempo o Chefe de Estado mais atacado, insultado e enxovalhado que já teve 

o Brasil, que se apresente qual o ato de violência que autorizei, que ao menos consenti. Ninguém 

cita. Tive sempre o fetichismo da lei, e jamais dela me afastei intencionalmente, em circunstância 

alguma de minha vida“. Pessoa, Epitácio, ohne weitere Angaben zit. in: Melo, F., Epitácio Pessoa, 

2005, S. 8. 

 

„A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.“ Aristoteles (ohne 

Quellenangabe), zit. in: ebd. 
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Quellenanhang zu Kapitel V 
 

V. Schlussfolgerungen und Ausblick 

1. Die „Erfindung“ der Dürre und des Nordostens seit 1877/79 

Ohne Quellen 

 

2. Die Strukturen des Dürrediskurses – Akteure und Korrelationen 

Quelle V.2 

„Acaba-se o flagelo. Ei-lo de volta. Vence-o saudade do Sertão. Remigra. Retorna feliz, revigorado, 

cantando, esquecido de infortúnios“. Cunha, Os sertões, 197929 (19021), S. 95. 

 

3. Das Kalkül der Dürrebekämpfung am Beispiel Epitácio Pessoas (1891-1930) 

Ohne Quellen 

 

4. Das Legat Epitácio Pessoas – Dürrepolitik und Dürrediskurs nach 1930 

a) Die Dürrebekämpfung nach der Präsidentschaft Epitácio Pessoas 

Ohne Quellen 

 

b) Der Zusammenhang von Diskurs und Macht 

Ohne Quellen 

 

c) Möglichkeiten und Grenzen der Geschichtsschreibung – die Frage der Verantwortung 

Quelle V.4.c-01 

„se todo o plano de Epitácio tivesse sido cumprido, hoje não estariamos a pensar em alimentação. O 

Nordeste seria o celeiro do Brasil.“ Espinola, „Epitacio Pessôa“ (Conferência na Casa da Parahyba), 

Teil II, in: Jornal do Comercio vom 6.7.1952, o.S. 

 

Quelle V.4.c-02 
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„Certamente o problema das sêccas será resolvido durante a vigencia administrativa do eminente dr. 

Epitacio Pessôa, presidente da Republica, porque é inteiramente confortadora a sua acção 

benemerita em cuidar dos interesses mais vitaes do nordeste brasileiro.“ „Os serviços das obras 

contra as sêccas na Parahyba“, in: A União vom 22.2.1920, S. 1. 

 

d) Die Konstruktion der Dürregeschichte – damals und heute 

Quelle V.4.d-01 

„Na muralha oligárquica, há frestas onde vislumbrar o futuro.“ Silveira, Rosa Maria Godoy, 

„Apresentação“, in: Gurjão, Oligarquias (Paraíba 1889-1945), 1994, S. 9-11 (11). 

 

Quelle V.4.d-02 

„a perplexidade diante da ‚história que se repete’ não nos deixa descansar“. Neves, Frederico de 

Castro, Imagens do Nordeste: a construção da memória regional (Coleção Teses Cearenses), 

Fortaleza: SECULT, 1994, S. 14. 

 

„uma das regiões mais estudadas e pouco conhecidas do Brasil“. Silva, José Borzacchiello da, 

„Apresentação“, in: ebd., S. 9-11 (11). 

 

Quelle V.4.d-03 

„A historia é como a nossa fluctuante jurisprudencia: fornece para os mesmos casos elementos de 

defesa e de accusação... Não é facil interpretar o passado para a fiel discriminação dessas 

influencias, mediante depoimentos coevos perturbados por divergencias pessoaes e accidentes de 

opinião, que não podem ser recompostos num criterio definitivo.“ Almeida, José Américo de, „O 

libertador“, in: Lustosa Cabral (Hg.), Almanach da Parahyba, 1922, S. I-IV (I). 

 

5. Kontinuität im Wandel – der ‚Nordosten der Dürre’ im 21. Jahrhundert 

a) Die Trockenperiode von 1998/99 aus Sicht der Landarbeiter und Großgrundbesitzer 

Ohne Quellen 

 

b) Dürre und Politik im Wahljahr 1998 

Quelle V.5.b-01 
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„Governo não perde eleição em ano de seca.“ Barreira, César, „Os pactos na cena política cearense: 

passado e presente“, in: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (São Paulo: USP), Nr. 40 

(1996), S. 31-49 (35). 

 

Quelle V.5.b-02 

„Não vou poder acabar com a seca porque isto depende de forças divinas“. Cardoso, Fernando 

Henrique, zit. in: Neves, Tragédia oculta, 2003, S. 77. 

 

Maria da Conceição Tavares (im Interview mit Celso Furtado) über Cardoso: 

„diz que o problema da seca é de São Pedro, é da natureza.“ Furtado, Seca e poder: entrevista com 

Celso Furtado, 1998, S. 30. 

 

Quelle V.5.b-03 

„o candidato acusou o governo de pedir e conseguir dos meios de comunicação que suprimissem do 

noticiário informações sobre a seca e o desemprego“. Miguel, Luis Felipe, „Mídia e eleições: a 

campanha de 1998 na Rede Globo“, in: Dados. Revista de Ciências Sociais (Instituto Universitário 

de Pesquisas do Rio de Janeiro/IUPERJ), Bd. 42, Nr. 2 (1999), o.S., http://www.scielo.br, abgerufen 

am 15.3.2015. 

 

c) Baubeginn nach 150 Jahren: Wasser aus dem São Francisco (1857/2007) 

Quelle V.5.c-01 

„Não se pode pensar em reserva de valor com gente morrendo em decorrência da seca. A questão é 

que a obra vai tirar da miséria seres humanos que sofrem há anos com a seca“. Und: „Não havia um 

compromisso com o povo nordestino para tirar 12 milhões de pessoas do flagelo da seca.“ Brito, 

Pedro, zit. in: „Do rio para o Sertão“, in: Nossa História, April 2005, S. 23. 

 

Quelle V.5.c-02 

„O São Francisco de hoje – que inclusive poderá ter as águas transpostas para ajudar a aliviar a seca 

que assola vários estados nordestinos – comprova todas as afirmações acima [da importância do 

rio]“. Brasil, Vanessa Maria, „Um rio, uma nação“, in: Nossa História (Rio de Janeiro: Biblioteca 

Nacional), Bd. 2, Nr. 18 (April 2005), S. 20f (21). 
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d) Das Ende der Dürre oder des Dürrediskurses? 

Quelle V.5.d-01 

„Na região de Olivença, em Alagoas, o grande problema é a falta de água potável. (...) No sertão, 

desde setembro os índices estão 30% abaixo da média histórica da região. A situação é dramática 

para os criadores. (...) Na fazenda de Ulisses Ferraz o gado com fome e sede, para de reagir ao 

auxílio. A saída é (...) mandacaru, (...) servido junto a macambira. ‘Estou com 83 anos, meu pai era 

criador, eu criei a vida inteira, mas uma situação dessa eu nunca vi na minha vida’, declara. O 

Ministério da Integração Nacional, que cuida dos carros-pipa, informou que foram liberados 70 

milhões de reais para levar água até os municípios em situação de emergência. É quase a metade do 

que foi investido em todo o ano passado.“ „Seca castiga estados do Nordeste. Na Bahia, rios e 

açudes estão secando e animais morrem de fome. Em todo o Nordeste, 220 municípios estão em 

estado de emergência“, in: Globo Rural (Rio de Janeiro) vom 1.4.2012, o.S., 

g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2012/04/seca-castiga-estados-do-nordeste.html, 

abgerufen am 17.3.2015. 

 

„O governo do Ceará homologou, nesta segunda-feira (28), decretos de emergência em 168 

municípios por conta da seca que atinge o Estado. O número representa 91% dos 184 municípios 

existentes, maior índice de um Estado do Nordeste. (...) Com os novos decretos (...) subiu para 

1.016 o número de municípios em situação de emergência pela seca no Nordeste, o que representa 

56% dos 1.794 municípios nordestinos.“ Madeiro, Carlos, „Seca no Nordeste. Seca leva Ceará a 

decretar emergência em 168 municípios; NE já tem mais de mil cidades afetadas“, in: UOL Notícias 

(São Paulo) vom 29.5.2012, o.S., noticias.uol.com.br, abgerufen am 17.3.2015. 

 

Weitere Schlagzeilen zum Stand der Dürre: 

„Seca já atinge 4 milhões no Nordeste este ano e Paraíba poderá decretar estado de emergência em 

70 municípios nos próximos dias“, in: Folha do Sertão (Sousa/ Paraíba) vom 16.4.2012, o.S., 

http://www.folhadosertao.com.br/portal/noticia.php?page=noticiaCompleta&id_noticia=7630, 

abgerufen am 19.4.2012. 

 

„Secretários discutem em Brasília seca no Nordeste e no Sul do país. Representantes de 24 estados 

estiveram no Ministério da Agricultura. Eles pediram medidas de socorro aos produtores rurais“, in: 

Globo Rural (Rio de Janeiro) vom 4.4.2012, o.S., 

g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2012/04/secretarios-discutem-em-brasilia-seca-no-

nordeste-e-no-sul-do-pais.html, abgerufen am 21.3.2015. 

237

KOSTENLOSER DOWNLOAD ZU: TIM NEUFERT, DIE MACHT DER DÜRRE. WASSER UND POLITIK IN BRASILIEN 
IN DER ZEIT VON EPITÁCIO PESSOA (1877–1930) ISBN 978-3-412-50144-0  

© 2015 BÖHLAU VERLAG GMBH & CIE. KÖLN WEIMAR WIEN



 

Im April 2012 und Oktober 2013 wurde die seit 2011 anhaltende Dürre als die größte der letzten 30 

Jahre bezeichnet: 

Madeiro, Carlos, „Seca no Nordeste. Imagens de satélite mostram 80% do semiárido nordestino 

afetado por maior seca em 30 anos“, in: UOL Notícias (São Paulo) vom 29.4.2012, o.S., 

noticias.uol.com.br, abgerufen am 21.3.2015. 

 

„A seca que afeta o Semiárido nordestino desde 2011 deixou metade dos 504 reservatórios 

monitorados pela Agência Nacional de Águas (ANA) com menos de 30% da capacidade de 

armazenamento de água. ‘Esta é a pior seca nos últimos 30 anos. (...)’, disse o superintendente de 

Regulação da ANA, Rodrigo Flecha Ferreira Alves. (...) A Secretaria Nacional de Defesa Civil 

reconhece que 1.484 municípios nordestinos e do norte de Minas Gerais estão em situação de 

emergência por causa da estiagem, afetando 10,67 milhões de pessoas. (...) Segundo o ministério, 

desde janeiro de 2012, o governo destinou R$ 916 milhões para a Operação Carro-Pipa. Sob a 

coordenação do Exército, foram contratados 5.809 carros-pipa para levar água a mais 3,8 milhões 

de pessoas em 815 municípios.“ Campos, Ana Cristina, „Seca no Semiárido deixa açudes em 

situação crítica no Nordeste“, in: Agência Brasil (Brasília) vom 13.10.2013, 

memoria.ebc.com.br/agenciabrasil, abgerufen am 21.3.2015. 

 

Im Januar 2015 hieß es sogar „die schlimmste Dürre der letzten 50 Jahre“: 

„A pior seca dos últimos 50 anos a assolar o Nordeste está deixando diversas cidades 

pernambucanas próximas do colapso no abastecimento de água (...), [no] quarto ano de seca 

consecutivo“. „Seca leva abastecimento ao colapso em Pernambuco“, in: Brasil 247 vom 16.1.2015, 

brasil247.com, abgerufen am 21.3.2015. 

 

Quelle V.5.d-02 

„os problemas atribuídos à ocorrência periódica da seca só serão efetivamente combatidos, no 

sentido que historicamente este vocábulo adquiriu, quando se deixar de falar nela.“ Castro, Iná Elias 

de, „Natureza, imaginário e a reinvenção do Nordeste“, in: Rosendahl, Zeny/ Corrêa, Roberto 

Lobato (Hg.), Paisagem, imaginário e espaço, Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2001, S. 103-133 (104f). 

 

e) Die Politisierung der Trockenheit – Parallelen auf internationaler Ebene 

Quelle V.5.e 
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„nas poucas vezes em que o Nordeste teve atenção prioritária do governo federal, o presidente era 

nordestino, gaúcho ou mineiro. Nunca de São Paulo. O primeiro foi o paraibano Epitácio Pessoa 

(1919-1922), que deflagrou uma série de obras na região só comparável a do governo Lula 

atualmente. (...) Epitácio Pessoa: 11° presidente. O que mais investiu na região no século 20. 

Investimentos alcançaram 15% da receita total do país, um nível jamais atingido até hoje (...) 2003-

2010 Lula: Crescimento [do Nordeste] supera o do Brasil e é marcado por investimentos públicos, 

empreendimentos privados e distribuição de renda. Houve redução da pobreza e um aumento 

inédito de consumo“. Santiago, Vandeck, „O Nordeste depois de Lula. 30 presidentes e duas 

verdades incômodas“, Sonderreportage von 2010, in: Diário de Pernambuco (Especiais on-line), 

o.S., 

www.old.diariodepernambuco.com.br/politica/especiais/NEdepoisdeLula/verdadesincomodas.shtml

, abgerufen am 27.3.2015. 
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