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Introdução
Esta pesquisa é um recorte do projeto 

maior intitulado Seguindo a pena do 
escrivão: um estudo sobre a repressão 
policial aos segmentos populares do Recife 
do século XIX (1830-1850).

Analisando o cotidiano da cidade do 
Recife na primeira metade do século XIX, 
mais especificamente entre os anos de 1842 
e 1850, este trabalho tem como objetivo 
principal o estudo das relações entre o 
Estado, a polícia e os segmentos populares.  
O nosso recorte espacial, a capital da 
província de Pernambuco no período 
trabalhado, ainda se configurava como uma 
das três mais importantes cidades do Brasil 
imperial – tanto do ponto de vista 
econômico quanto populacional, político e 
social. Seu perímetro eminentemente urbano 
era formado por quatro freguesias: a de São 
Frei Pedro Gonçalves (o bairro do Recife 
antigo dos dias de hoje), a de Santo Antonio, 
São José e a da Boa Vista. Este espaço havia 
sido palco de “revoluções libertárias”, 
quarteladas e agitações populares. 

Partindo de um histórico de rebeldia, 
um passado que deixara marcas ainda 
aparentes, parte da população recifense 
deixava as autoridades provinciais em alerta, 
estas tentando disciplinar a todos que 
infringissem a ordem pública. 
Principalmente, a escravaria e os homens e 
mulheres pobres livres, sendo estes os 
segmentos da sociedade que mais 
precisavam ser “educados”, “civilizados”.

Este disciplinamento tinha relação 
com a formação do Estado nacional. O 
policiamento civil provincial tornou-se 
subordinado ao governo central, com o 
propósito de retirar o poder armado das 
elites regionais. No projeto de modernização 
era preciso controlar a populaça e “civilizar” 
a cidade do Recife nos moldes da França. 
Para atingir este objetivo, os aparatos 
policiais tinham que reprimir as ações 
consideradas incivilizadas praticadas pelos 
segmentos da população recifense descritos 
anteriormente. 

A população pobre livre enfrentava, 
juntamente com o desemprego, devido à 
concorrência com o trabalho escravo, a 
péssimas condições de sobrevivência, o que 

a levava muitas vezes a cometer delitos como 
roubo ou mesmo a mendicância entre outras 
infrações. Os cativos tinham que trabalhar sob 
violência e exploração, fazendo com que a 
resistência latente viesse à tona. Esta realidade 
aumentava a coerção sobre estas camadas 
populares por parte da polícia. Com este projeto 
de pesquisa, procuramos entender como esta 
população de “desordeiros” dificultava e resistia 
ao processo modernizador, quais os principais 
delitos praticados pelos presos, quem eram 
estes, como eles resistiam às imposições de um 
projeto civilizador que, de certa forma, também 
os excluía.

Material e Método
Os dados obtidos através da leitura e 

transcrição paleográfica das ocorrências 
policiais, presentes na Coleção Polícia Civil 
(PC) e da leitura e discussão de teses, 
dissertações e livros, por exemplo, SILVA[1], 
ARRAES[2],CARVALHO[3], EISENBERG[3], 
foi a base para a construção da investigação 
contribuindo para o melhor entendimento do 
contexto histórico e social do Recife na primeira 
metade do século XIX.

A metodologia consistiu inicialmente em 
fotografar os documentos manuscritos da 
referida Coleção, para então gravarmos em CD-
R´s. Paralelamente, foi feita a leitura 
paleográfica dos documentos e, posteriormente, 
a análise historiográfica dos mesmos, 
quantificando o número de prisões ocorridas no 
período trabalhado e atentando para os 
desencontros entre os componentes dos aparatos 
armados responsáveis pelo controle diário da 
população e o público-alvo da ação policial: 
principalmente os negros e mestiços, livres e 
escravos.

Resultados e Discussão
No gráfico 01, está apresentada a proporção 

de presos dentre homens e mulheres livres, 
homens e mulheres cativas e homens 
estrangeiros, entre os anos de 1842 e 1850, que 
são o recorte temporal desta pesquisa. Nos 
gráficos 02 e 03, respectivamente, são
apresentadas as incidências de prisões por tipos 
de delitos, sendo utilizada a classificação de 
HOLLOWAY[5] e a incidência de prisões nos 
bairros centrais da cidade do Recife. Detendo-
nos no primeiro gráfico, percebemos em 



primeiro olhar, que durante os oito anos 
pesquisados, os homens livres foram os mais 
reportados para as cadeias. Os motivos mais 
recorrentes das prisões desses homens livres 
foram a “desordem” e a agressão física. 
Durante a eclosão da Revolução Praieira, a 
“rebeldia” foi o principal motivo de 
detenção, além do recrutamento.  

As mulheres não ficavam alheias à 
violência urbana. Como vítimas e também 
como agentes. As presas praticaram 
principalmente delitos como brigas, insultos 
e “desordens”. As cativas, adicionada entre
as causas de suas prisões a “suspeita”, não 
se excluíram da rotina violenta dos espaços 
públicos.

A ordem e a disciplina propostas pelo 
Estado tinham que ser aplicadas sobre a 
população diariamente. A ação policial 
como sendo um dos instrumentos para 
garantia da aplicação desse projeto 
disciplinador, entretanto, enfrentou diversos 
problemas de ordem pessoal e estrutural, 
como por exemplo, a falta de praças para a 
guarda de alguns logradouros, juntamente 
com a falta de armamentos. Sem contar as 
condições precárias das cadeias.

Foi possível ver, pois, num panorama 
geral entre os anos de 1842 a 1850, através 
do gráfico 01, o quanto o movimento da 
Praieira alterou o volume das prisões na 
cidade do Recife. Os “rebeldes” e 
“anarquistas”, das elites ou da populaça, 
dificultaram bastante o projeto de 
“manutenção da ordem” na capital.

O recrutamento e a repressão dos que se 
integraram ao movimento formaram o foco 
dos motivos das prisões na comarca do 
Recife. Mas, com o gráfico 02, podemos 
visualizar de maneira mais abrangente a 
porcentagem dos delitos que mais 
conduziram os presos para as cadeias: os 
delitos de “ordem pública”. 

As prisões que ocorreram no Recife 
neste recorte temporal mostraram-se 
distribuídas de forma desigual entre as 
freguesias, como apresenta o gráfico 03. A 
freguesia do Recife apresentou, dentre as 
que foram declaradas, a maior porcentagem 
de presos da cidade, parte em decorrência do 
Porto. Esta localidade possuía muitas 
tabernas e casas de comércio, o que 

intensificava a circulação de estrangeiros, 
homens e mulheres livres e escravos(as), 
resultando no alto índice de delitos cometidos 
no bairro. Vale ressaltar que grande parte do
volume documental à nossa disposição nem 
sempre revelava a localidade onde ocorreram as
prisões, fazendo com que – como toda pesquisa 
quantitativa – esses números sejam apenas 
referências para a discussão historiográfica, não 
sendo utilizados como verdade absoluta.
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Gráficos 

Gráfico 01

Presos (as) de 1842 a 1850 na cidade do Recife
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Gráfico 02

Delitos que levaram às prisões na cidade 
do Recife de 1842 e 1850.
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Gráfico 03

Prisões nas Freguesias centrais do Recife no ano 
de 1842 e1850
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