
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

SERVIÇOS PÚBLICOS NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
URBANO DO SÉCULO XIX - FORTALEZA CEARÁ (BRASIL) 

 
 

Ana Cristina Mota Silva1

 
 

A pesquisa busca discutir como, no decorrer do século XIX, tornou-se condição 

necessária produzir um espaço próprio para consolidação de um projeto mercantil, 

sendo a vila de Fortaleza um espaço inserido nesta realidade. 

Para tanto, eleger a Província cearense no dezenove, como período a pesquisar,2 

põe a descoberto que este resulta da constituição do negócio como fim em si mesmo, 

ou seja, do ponto de vista espacial, produzem-se espacialidades necessárias ao 

transporte, à circulação de mercadorias, às formulações e decisões jurídicas, etc. A 

pesquisa aqui discutida parte da leitura de Livros de Correspondências da Província 

entre os anos de 1813 a 1845, realizada no Arquivo Público do Estado do Ceará. 

Outros dados decorrem da leitura de documentos avulsos do século em estudo, na 

mesma repartição. 

Esse momento é marcado por um grande número de obras públicas nas várias vilas 

da Província, visto que não escolhemos a vila de Fortaleza como espaço determinante 

do processo, ou seja, como espaço auto - referenciado para a discussão da temática, 

até porque, o importante para a compreensão desse período, nesta pesquisa, é a forma 

pela qual constituíam-se as relações de trabalho nas obras públicas e quais serviços 

tornavam-se importante para o momento e porque. 

Assim, na dupla determinação espaço e tempo, à Província cabia-lhe responder aos 

objetivos de uma das etapas do processo de produção espacial da lógica comercial de 

países europeus em expansão - tomemos o caso específico da comunidade inglesa. 

Esta já havia resolvido os principais entraves ao desenvolvimento da indústria e do 

comércio modernos no seu interior, através das principais separações entre o 

trabalhador e os meios de produção, na possível realização do processo de 

acumulação primitiva em que transforma o camponês à condição de operário urbano. 

Disto resulta uma expansão da reprodução capitalista onde a Província do Ceará é 

parte integrante, onde as expropriações e expulsões tornam-se necessárias a 

pequenos agricultores, indígenas, postos agora à condição de trabalhadores urbanos. 
                                                      
1 Geografia - Universidade de São Paulo 
Doutoranda  
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Consolida-se, assim, um projeto de investimento industrial moderno na Inglaterra e as 

Províncias, como a cearense, apareciam como condição necessária para viabilizar este 

projeto, para abastecê-la através de trocas desiguais, na relação entre estrangeiros. 

Neste processo, a Inglaterra com sua indústria e patrimônio internos já 

modernizados, expandia-se, o que simultaneamente, na Província do Ceará 

correspondia a um passo modernizador, embora determinado por necessidades 

externas. Do ponto de vista interno, para alcançar esse momento, a primeira condição 

era uma atualização de formas específicas de exploração do trabalho. 

Para isto, a não existência de relações de produção estritamente capitalistas 

incentivava, no âmbito da Província, a transformação do pequeno agricultor, do 

indígena, em trabalhador urbano e da produção do espaço urbano, pois através disto 

constituía-se o espaço estritamente capitalista em potencial. Muito embora que, para 

isto acontecer, sobreponham-se antigas relações. 

Cabe aqui apontar alguns elementos que nos ajudariam a pensar esse momento 

vivido na Província: em primeiro lugar produzem-se trabalhadores urbanos num 

ambiente não industrializado e pode-se afirmar que este aparece, posteriormente.3 Vai 

ocorrer a exploração do trabalho, muito embora, este não seja diretamente produtivo. 

Em segundo, preparava-se, para constituir, espacialmente, os pressupostos de algo 

que não apresentava-se como fenômeno novo tal qual num país como a Inglaterra, mas 

que carregava a sua materialidade lógica e histórica, no sentido de redefinir 

internamente relações sociais. Tem-se, nesse momento, um processo de acumulação 

nascente nas vilas, que realiza-se como pressuposto das relações de produção 

especificamente capitalistas, por isso, quando acumula-se, estabelecem-se relações 

não capitalistas. 

Tem-se ainda que, esta nova espacialidade vivida na Província, corresponde, nesse 

começo do oitocentos, à formação do patrimônio dinheiro, num momento que a cidade, 

no seu sentido clássico,4 ainda não foi gestada. Tal formação parte diretamente da 

                                                                                                                                                                      
2 Este artigo faz parte de uma pesquisa de doutoramento sobre Fortaleza: A constituição da cidade 
como negócio: os termos da urbanização de Fortaleza no período de 1810 - 1896. Sob orientação da 
Profª. Drª. Amélia Luisa Damiani. 
3 " Enquanto no Centro Sul do Brasil - em decorrência do desenvolvimentismo -, é atribuída à 
industrialização o papel propulsor na proliferação de cidades e instauração de um modo de vida 
urbano, no Nordeste, o urbano resultou mais do peso da agricultura e da pecuária no processo de 
organização do espaço.". Cf: SILVA, José Borzacchiello da - A cidade contemporânea no Ceará. In: 
SOUSA, Simone (org.) Uma Nova História do Ceará.. Edições Demócrito Rocha, Fortaleza, 2000, p. 
216  
4 Isto significa dizer, que a produção do espaço urbano se dá promovendo uma divisão social do 
trabalho antes mesmo de uma industrialização. Não é esta que move a produção do espaço urbano da 
Província, mas um comércio que está com suas raízes numa relação maior, ou seja, gesta-se numa 
lógica externa à Província.  
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forma pela qual a sua materialidade em constituição passa a ser determinante da 

mobilidade do novo ser urbano: do retirante, do indígena, do agricultor que, a partir de 

então, estão subordinados aos trabalhos nos serviços públicos, em sua maioria. Diante 

de tal movimento, isto é, necessidade de abastecimento externo e de inserção da 

Província nas trocas comerciais, visualizando a consolidação do projeto mercantil, nas 

vilas, rapidamente, tem-se o crescimento da população sobrante. Nesse instante, as 

ordenanças jurídicas na imposição e produção de espacialidades próprias nas vilas, 

tentam assegurar, através de ofícios, de leis e normatizações a ordem na Província. A 

ordem de um Estado ainda por vir. 

I - Formas jurídicas na sua realização prática positiva e a produção do espaço: 

Durante a leitura nos livros de ofícios e documentos avulsos redigidos quase que 

diariamente pôde-se observar informações a cerca da vida nas vilas, correspondências 

entre diretórios5 e oficiais, onde podia-se encontrar mapas de requerimentos, ofícios de 

buscas de fugitivos, ordem de prisão, observações sobre o encaminhamento de novas 

obras, abertura de estradas, relatos minuciosos sobre horários de serviços dos 

trabalhadores, etc. Nessas pequenas descrições rotineiras pude perceber que os 

acontecidos eram descrições minuciosas sobre a vida dessas pessoas, seu 

comportamento na vila seja ela Mecejana, Fortaleza, Arronches, Soure, etc. Tais 

relatos refletiam como constituíam-se, nesses espaços, as relações de trabalho. As 

respostas de comandantes, as pequenas circulares definia a mobilidade, o trabalho e o 

trabalhador urbano, formavam um número relevante de requisições de trabalho, ordens 

de castigos, prisões e repreensões. Vide pequeno ofício abaixo em que demonstra as 

características dos relatórios: 

" Vosmecê logo que esta receba determinará a cada hum dos comandantes de 

Destricto que lhe são subordinados forme huma relação de todos os vadios, 

vagamundos, e ociosos que não tem officio, emprego, nem modo de vida, declarando a 

côr de cada hum, seu estado e o lugar mais certo da sua rezidencia, porem com 'ha' 

clareza, e individuação; e Vosmecê a formará desta villa e tudo me remetterá com sua 

carta. (...)6

É muito comum, para quem debruça-se sobre o século em questão, encontrar 

pesquisa onde se discutem as várias normas urbanas a partir dos novos códigos e 

                                                      
5 Diretório aqui refere-se ao espaço físico onde os indígenas estavam reduzidos, tem o mesmo sentido 
de aldeamento indígena, muito embora aconteçam em realidades distintas, isto é,  São Paulo e Ceará. 
Sobre os aldeamentos indígenas em São Paulo. Cf: PETRONE,  Pasquale - Aldeamentos Paulistas, 
Edusp, SP, 1995. 
6 Registro geral de correspondência - 1820 - 1821. 
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regimentos de atas da câmara, das posturas urbanas,7 onde é possível encontrar as 

várias proibições, relativos ao caminhar em determinado horário na principal rua da vila, 

passar em determinada porteira e não apresentar qualquer documento que o 

identifique, o uso de espingardas de caçar por toda a redondeza, o uso preciso de 

quintais, calçadas e roças, limpeza das casas, dentre outras. 

Pois bem, nessas leituras foi possível encontrar determinados ofícios em que 

proibiam a formação de grupos indígenas, a caminhada de um diretório para outro sem 

a apresentação ou clareza do passaporte, ou seja, de um Districto para outro, etc. 

Nesse momento impunha-se como prioridade a formação do trabalhador, ou seja, 

prepara-se para realizar o trabalho nas obras públicas e trazem tais requerimentos 

informações sobre o controle de índios fugitivos e os novos costumes de viver a vila 

(não podem ficar sem realizar o plantio e/ou cultivar a terra por conta própria como de 

costume, andar em determinados lugares, passar os dias descansando nas redes). As 

normatizações não implicavam somente num disciplinamento urbano, mas que este 

constituía a formação de um trabalho produtor de riqueza8 e, através da produção do 

espaço, as vilas como negócio. Pode-se dizer que as leis provinciais - com base no 

início do dezenove, nos alvarás das Leis de Diretórios pombalinas - através de um 

Estado em constituição, como órgão público, buscavam administrar o contigente da 

população expropriada, indígena ou ex- produtor rural. 

Assim, estas normas jurídicas das ordenanças, as posturas, contribuíam para 

transferir, através do espaço e da produção deste, valor trabalho às atividades 

comerciais. Com este espaço que se produzia aumentava-se a dinâmica dos negócios. 

Então ele participava, socialmente, como força produtiva, tal é a importância do 

"disciplinamento" e de sua produção. Vide dois documentos que nos ajudam na 

argumentação: 

" Vosmecê dará terminantes e positivas ordens a todos os commadantes de 

Destrictos, que estão de baixo do seo comando; ou ordens, para que examinem com 

                                                      
7 Uma apreciação sobre as posturas e práticas higienistas em Fortaleza no século XIX, pode-se 
encontrar em: COSTA, Maria Clélia Lustosa da - A cidade e o Pensamento Médico: uma leitura do 
espaço urbano. In: Mercator. Revista de Geografia da Universidade Federal do Ceará. Ano I. N.º 02 - 
2002, pp. 61 - 69.   
8 O momento de formação dos pressupostos básicos da riqueza e, mesmo a transformação de tais 
pressupostos, não se dá sem produzir espacialmente as condições necessárias para a realização desta 
produção. Pode-se observar que esses momentos tiveram seu significado em muitas vilas brasileiras. 
Tem-se nesta produção espacial a combinação de trabalho escravo e livre, e isto levando em 
consideração a Província Paulista no instante em que "a propriedade imobiliária como condição de 
obtenção de excedente na atividade produtiva começou a significar em si mesma uma forma de 
riqueza." Enfim, à nova riqueza - o café - ligavam-se as determinações das posturas municipais. Cf: 
PEREIRA, Paulo Cesar Xavier - Espaço, Técnica e Construção - A apropriação e produção do espaço: 
as implicações no desenvolvimento técnico da indústria da construção. o Caso da produção de 
moradias na cidade de São Paulo, FFLCH. Ciências Sociais. Dissertação, São Paulo, 1984. p. 126 
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todo, o zello, e escrupulo toda a pessoa que de novo entrar no Destricto do seo 

commandante vindo por mar, ou terra, e logo que seo passaporte não estejão sem 

claros; e acompanhados de folhas corridas, ou habilitações dos Ministros Teritoriais de 

Vara branca lhe sejão remetidos com todos os papeis que apresentarem, e huma parte 

circunstanciada que tudo Vosmecê deverá mandar entregar ao Juis do Lugar, e 

recolher a Cadea a pessoa, ou pessoas que pretendão entrar.(...)9

Isto nos ajuda a pensar que na materialização das vilas formava, ao mesmo tempo, 

um modo de vida muito particular: centralizado na lógica do trabalho e do trabalhador. 

Considerando o fato de que os documentos aqui em estudo, as diversas reiterações 

oficiais de ordem pública, contribuem para esclarecer esse lado da produção das 

espacialidades próprias como trajetória histórica. 

" Vosmecê me dirigio participando-me ter feito prender hú rancho de siganos que 

forão encontrados (...) Alvará de 20 de setembro de 176010, nesse cazo deve seguir a 

lei procedendo contra elles na forma que a mesma ordena: os que estiverem nas 

circunstancias de a sentar praça de soldados; e os que forem setenciados a trabalhar 

nas Obras públicas (...)"11

Tal formação jurídica se dá por uma dinâmica econômica que é externa às vilas, 

mas que a produz e a realiza a posteriori. A proibição de que tenha nas vilas vadios, 

occiosos, tem como princípio a reafirmação das ordenanças mencionadas. Para melhor 

identificar a discussão, vide documento abaixo: 

"Como a cauza do Estado de decadencia em que se acha agricultura nesta 

Capitania, he à desocupação, e ociosidade em ambos os sexos vicios que deverião 

estar vedados, que prohibem hajão nas villas e lugares povoados vadios, e occiozos 

sem buscarem meios de subsister e por isso considerados como [pessoa] pertubadores 

do sucego publico, e escandalozos. (...) 

Vosmecê deverá explicar a cada hum dos Comandantes de Districto que vadios, 

vagabundos, e occiozos; são todos os que não tem oficio emprego, nem modo de vida, 

que sessão aplicão trabalho algum para sua sustentação, e vivem á custa dos pais, 

parentes, amigos, bemfeitores, ou de furtar que nestas classes entrão os brancos como 

os mulatos, mestiços, cunhão mamelucos, Indios, pretos, finalmente todo homem seja 

                                                      
9 Registro geral de correspondência - 1820 - 1821 
10 Neste caso, retoma o alvará de regimento - leis - de antigas ordenanças de 20/set/1760 para 
reafirmação dos ofícios de ordem presente. (grifo nosso). 
11 Registro geral de correspondência - 1820 - 1821. 
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de côr for, que aos brancos vadios vagabundos, e ociozos devem se tratar com mais 

vigor, por sendo semilhor condição são obrigados a dar bom exemplo:" (...)12

A década de vinte do oitocentos, corresponde, portanto, ao momento, quando podia-

se encontrar construídas as principais instituições públicas, como por exemplo; a 

cadeia, a igreja, a câmara, etc. A preocupação direta passa a ser a agricultura, onde 

visualiza-se o comércio de exportação e importação, visto que coloca-se o algodão 

como o produto que deve ser cultivado na Província. Num curto período o algodão 

coloca-se como o primeiro produto de produção obrigatória, embora que, para isto os 

indígenas/agricultores tenham que ser inicialmente treinados na sua produção de 

mantimentos própria. A obrigatoriedade tem por objetivo incorporar todos os homens 

livres ao trabalho. Vide ofício abaixo que retrata como devem ser tratados o indígena e 

algumas das preocupações da Província: 

" Dirigindo-se todos os sabios regulamentos, e graças concedida, aos Indios desta 

Capitania ao fim de aproveitar esta "safra" de vassalos livres na agricultura, terra, e 

artes, para que não só vivão comodamente, como favoreção o comercio de exportação 

e importação, hoje por huã mal entendida politica vejo com grande pesar meo as Villas 

dos Indios e seus termos no maior reino que tanto aparesse nas casas, como nas 

Igrejas Matrizes e da mesma forma nos campos sem que o pequeno número que existe 

em cada Villa tenhão mantimentos para "subsistir" e suas familias. Motivo porque 

Ordeno a Vosmecê que da data desta em diante ficão derrogadas, e sem nenhum 

effeito todas as Ordens de meos antecessores para dar Indios de alugar a qualquer 

pessoa seja de que Ordem, ou qualidade por, ficando só "permittido" poder qualquer 

particular havidos de alugues, ou jornal quando os mesmos Indios por sua livre vontade 

seguirão a juntar com este.(...)"13

Nessa leitura podem-se encontrar pequenos trechos documentais referindo-se aos 

indígenas, no sentido de uma melhor adequação das novas formas de trabalho, ou 

seja, inseri-los nas plantações algodoeiras e mais do que isso fazê-los cultivadores 

deste produto. Poder-se-ia afirmar, que não está enraizado um modo de produção 

específico, mas existe uma forma específica de exploração do trabalho, formas pelas 

quais materializam-se na passagem de antigas formas de cultivo da terra, de criar. 

Visto que, tem-se diversos ofícios de ordens obrigatórias aos agricultores, assim 

também como ofícios de alerta aos donos de rebanhos, como também de incentivos 

aos mesmos criadores. 

                                                      
12 Registro geral de correspondência - 1820 - 1821. 
13 Registro geral de correspondência - 1820 - 1821. 
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Esta reunião de formas de trabalho para, por exemplo, o agricultor, não se faz de 

forma abrupta, inicialmente, os ofícios com normas muito claras obrigam a todos os 

indivíduos a cultivar a terra, e em especial, aos indígenas. O que logo ganha 

denominação de cultivo de terra para mantimentos, ou seja, produzir o suficiente para 

manutenção das famílias como precauções de futuras crises e/ou tempo de escassez. 

Nesse instante, as ressalvas são feitas aos indígenas, aparecem na forma de respeito 

às suas roças e o inteiro incentivo para a plantação. Em seguida, ao acompanhar os 

diversos ofícios, percebe-se que as condições de plantação, aos poucos, ganham 

expressão e tornam-se obrigação sob penas de pagamento de multas e pequenas 

prisões. Observa-se também que para os maiores criadores também existe cuidados de 

não incomodar aos pequenos agricultores e indígenas. Isto deve-se ao fato de que os 

criadores recém chegados inicialmente demonstravam uma maior resistência para o 

cultivo da terra visto que acreditavam na criação do gado e para isto precisavam de 

grandes pastagens. Mas, no momento em que consolidaram-se as intenções de uma 

produção voltada para abastecimento de um mercado externo através de um produto 

que suprisse as necessidades deste mercado é que foi possível conciliar o binômio 

pecuária - algodoeira. Esse momento é muito significativo para esses pequenos grupos 

em termos de conflito e também para as vilas que passam a pensar o que fazer com 

tantos trabalhadores nas ruas, nesta mobilidade campo e vila. 

O jurídico, na sua positividade prática, põe em exercício um grupo especial: as 

figuras dos capitães mores, os feitores, os comandantes efetivam de forma minuciosa 

os decretos. O feitor das obras públicas faz anotações minuciosas sobre a forma de 

como realiza-se o trabalho (horários, atrasos, saídas, etc.) O capitão mór regula os 

lugares, ordena, elege os bem comportados, transfere trabalhador de um diretório para 

outro, empresta trabalhador para particulares, etc. O comandante elege comandante, 

etc. Isto significa dizer que a lei coloca-se como prática positiva e que, no âmbito da 

Província cearense, o momento de constituição do comércio exige-se como realidade 

de si a superação de todas as barreiras costumeiras locais, para isso a tentativa de 

produção de um espaço específico comercial foi simultaneamente a constituição das 

vilas. É possível visualizar uma pequena passagem a cerca do horário de trabalho nas 

obras: 

" Vosmecê ordenará ao comadante da Guarda da Alfandega que haja de vigiar seos 

Carpinteiros, e Pedreiros que trabalhão na obra da nova Alfandega e Trapixe vem, ou 

não para o trabalho logo ao nascer do sol, 'seos' nove oras que tem somente meia ora 

de descanço tomão mais, e se as duas oras da tarde vem, ou não para o trabalho 

prendendo os Ave marias na cadea a todo o 'mal' que a sim não cumprir, e no dia 
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seguinte sendo de trabalho mandará buscar a cadeia para vir trabalhar, e de tudo 

quanto obra sobre o que (...)14

Desta forma, pôde-se realizar trabalho assalariado no interior já na produção de um 

espaço para o comércio cuja especificidade deste momento é uma formação social 

particular do trabalhador livre sem ser industrial. Não produziu-se na Província um 

espaço para o setor industrial, mas para suprir as necessidades da produção de um 

espaço industrial externo. Produziu-se um espaço para acumulação de uma riqueza 

predominantemente comercial, mas não para acumulação de capital. Desta forma, 

revelam-se estas espacialidades, como elemento determinante dos conflitos ali 

presentes e o jurídico como resultante destas contradições espaciais de modo que, a 

prática positiva que vai regular, através das leis e normas, estes conflitos. Isto é, 

observou-se dos momentos que constituem a realidade da Província. Por um lado, 

temos os conflitos existentes na transformação das áreas rurais em produtoras de 

mercadorias para exportação, no caso particular o algodão. Conflito que é revelado 

pela ocupação das terras indígenas e dos pequenos produtores. Por outro lado, 

resultado deste, temos o aumento da população no interior das vilas que precisava 

arregimentar-se, espacial e juridicamente, ao mundo do trabalho, onde, neste 

momento, a produção espacial prevalecia. Isto porque, como já se afirmou, este 

momento teve sua eminência comercial, as transformações desta sociedade, na 

Província cearense, determinadas pela expansão comercial, permite afirmar que a 

expansão de realidade urbana - dado o aprofundamento de uma divisão social do 

trabalho, onde o dinheiro na forma de salário já começa a se realizar como equivalente 

- aparece tanto nas vilas como no campo. Isto nos leva a interpretação de que a 

produção do espaço urbano da Província mostra formas de expropriação e o próprio 

urbano, seu espaço, a produção deste espaço, além de sua arregimentação legal,'' são 

formas de acumulação primitiva e as próprias vilas não podem ser compreendidas sem 

levar em consideração as mudanças no campo. A formação de uma realidade urbana - 

seja no campo ou nas vilas - demonstra a relação entre o que acontece seja no campo, 

seja ela nas vilas. 

II - De plantadores à condição de trabalhador/urbano: 

A transformação de pequenos plantadores, sitiantes à condição de 

trabalhador/urbano não se dá sem violência. A alegação do indígena de que já plantava 

há muito tempo a mandioca, o milho, ou seja, que já cultivava a terra e também a de 

que os seus ancestrais já exerciam a mesma atividade é presente. Esse conflito ganha 

relevância desde o momento em que os criadores de gado seguem em direção ao 

                                                      
14 Registro geral de correspondência - 1820 - 1821. 
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interior, esta interiorização dos colonos redefine e recria antigas relações de pequenos 

sitiantes, posseiros indígenas,15 antigos foreiros. Os posseiros indígenas trabalham na 

terra e sofrem rotineiramente, visto que suas pequenas roças são invadidas 

diariamente por gados recém - chegados. Neste final de década é possível encontrar 

uma documentação que melhor caracteriza esse conflito. O número de ofícios de 

aforamento, de prisão, de alegação de cultivo na terra demonstra tal fato. Vide ofício 

abaixo: 

"Vosmecê' logo que esta receber obrigue a todos os que tem gados e pastão nas 

terras de Lavoura dos Indios. ou lhes tragão suas plantações, que retirem seos gados 

sem excepçao de pessoa, e todo o que a sim não cumprir seja preso e remettido á 

minha presença (...)"16

Um outro ofício mostra a dificuldade do posseiro de retomar suas terras a partir do 

instante em que ele as vendeu para outros, isto para evidenciar algumas das ressalvas 

aos agricultores indígenas: Vide abaixo: 

"Recebi as suas cartas de 31, de outubro, 2, e 3 decorrente, e os passes dos 

comandantes dos presidios. Aos Indios Paulo José do Nascimento; e Manoel Jose do 

Nascimento quero se lhe pague o que em consciencia avaliassem os avaliadores e 

nada mais. Sua Irmandade vendeo as terras de criação dos Gados que as torna a 

comprar e deixe o gado para ellas, e não estejão com elle nas terras das plantações 

dos Indios, pois estas são para as Reaes Determinações (...)"17

Observa-se que no final do ofício afirma-se: "pois estas são para as Reaes 

Determinações", no sentido de demonstrar que estas - as terras - eram dos índios para 

o seu cultivo, mas estariam sempre à disposição de determinados projetos da 

Província, tanto é que logo após o fim dos diretórios e após a regulamentação da Lei de 

terras, estas terras foram consideradas devolutas e apropriadas pelo Estado. Nestas 

terras também algumas companhias de colonização foram criadas, com a idéia de 

recrutar trabalhadores para o trabalho na agricultura e obras públicas, (1830 e 1858). 

Em síntese, estas mesmas terras foram vendidas para grandes negociantes da 

Província mais isto já no final do oitocentos. Gostaria, ainda, de ressaltar que a defesa, 

por parte dos órgãos oficiais, das terras indígenas e de suas roças pode resultar de 

que, através dessas roças, os índios "pagaram" eles mesmos partes de seus salários, o 

                                                      
15 Posseiro indígena para diferenciá-lo do posseiro colono, este tem como referência antigas e grandes 
posses aforadas de antigas sesmarias e também usurpadas de antigos moradores (índios e sitiantes). 
Os posseiros colonos são na sua maioria donos de grandes rebanhos. É o posseiro criador de gado. 
16 Registro geral de correspondência - 1820 - 1821.  
17 Registro geral de correspondência - 1820 - 1821. 
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que significava um menor custo na produção do espaço urbano, através dos serviços 

públicos. 

A transformação do agricultor, do indígena em trabalhador se dá de várias formas, 

seja ela pacífica mansa e de subordinação as novas relações de produção. Isto pode 

ser visualizado através de pequenas defesas das terras cultivadas, nas constantes 

fugas e na adequação as formas de exploração em constituição, a exemplo, um 

determinado ofício colocava a figura de dois indígenas que perseguiam o gado nas 

pastagens, rebanho de um particular. Uma vez chegaram a atacar com flechas o gado. 

Estes índios foram levados para vila, presos e colocados à disposição dos oficiais para 

trabalharem nas obras públicas. Noutros casos, por não poder defender suas terras, os 

indígenas migravam para as vilas e passavam a viver em função dos diretórios, eram 

recrutados para as obras públicas, fugiam. Enfim, os que são recolhidos e passam a 

morar nas vilas trabalham de jornal, são alugados para particulares. 

A questão elucidativa aqui é que a produção do espaço urbano coincide com a 

produção do trabalhador urbano no momento em que o projeto é a constituição espacial 

para o comércio, visto que a sociedade cearense ainda está preparando-se para tal. 

Em síntese produzem-se: as leis, o trabalhador, a instituição pública, num breve espaço 

de tempo a espacialidade própria ao desenvolvimento dos negócios, onde o 

conhecimento, a técnica, as leis, sintetizam um momento significativo na Província. 

Espacialidade esta que evidencia as diversas separações criadas na Província a 

partir da produção do trabalhador urbano. Produzir o trabalhador em si redefine a vila 

em relação campo. Uma forma de acumulação primitiva muito particular, pois não se 

trata de fábricas onde os expropriados vão trabalham, mas da produção de um espaço 

específico. Impõe-se na Província o projeto mercantil de produzir uma espacialidade 

própria de realização da mercadoria. Nesse sentido, o que coloca-se para nós é que 

existe uma lógica do valor, mas o trabalho em si e a propriedade da terra formam-se 

posteriormente. 

Poder-se-ia afirmar que os termos pressupostos da produção de um espaço para 

troca, o trabalho que está a formar-se é típico de uma economia a desenvolver-se, isto 

pensado nos termos do projeto mercantil em si. Posto isto, os serviços urbanos 

aparecem como uma forma de administrar empresarialmente esta transferência de 

recursos, seja este do ponto de vista da renda, por exemplo: o trabalho no/do algodão - 

posteriormente desenvolvido na Província - transferido na forma de comprar ladrilhos 

para as diversas construções nas vilas,18 ao mesmo tempo em que possibilita negócios 
                                                      
18 Fazia-se negócio com o material de construção necessário às obras, como: as pedras portuguesas 

para as praças e avenidas, o cal para alvenaria, o ferro para a construção de pontes. Negócios os mais 
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com a capital inglesa. São necessidades construídas historicamente inerentes ao 

processo de produção do espaço para o comércio e não partem da necessidade 

qualitativa das vilas. Necessidades estas postas pelas trocas sociais, definindo uma 

forma social. 

 Acrescentaria, o trabalho indígena como uma forma de reduzir os custos no sentido 

de uma possível acumulação interna, tudo isto revela diversas formas de trocas criadas 

neste momento histórico. Portanto, estes elementos evidenciam os fundamentos 

históricos desse período. 

III - os diversos tipos de trabalho: 

O trabalho de jornal é muito presente, principalmente nas construções das calcetas 

onde o dinheiro aparece como forma de pagamento. É a atividade em que no começo 

de 1810 mais se recruta e mais se sujeita trabalhador. Vide ofício abaixo: 

" Em resposta aos seus offícios de 9, e 16 de março 7 e 14 de abril, 29 de maio, e 2 

de junho vou a diser-lhe que o Indio andre Jose de Villa Viçosa foi entregue ao seu 

Director depois de trabalhar 45 dias na calceta, que o Indio Anastacio e seus dois filhos 

assim como tambem o Indio Manoel que esteve em casa do Sampaio forão entregues a 

'Vosmecê' depois de trabalharem 30 dias na Calceta (...)"19

Para o trabalho dos índios de aluguel a particulares era feito contrato de meses e 

dias. Aqui os dados não especificavam o que realizava o trabalhador escravo alugado 

para outros particulares. O que exigia-se era que, como norma, só se emprestaria o 

escravo mediante o pagamento da renda para o negociante dono do mesmo. Era muito 

comum o empréstimo de escravos por particulares donos de escravos para trabalharem 

em serviços públicos não muito demorado como por exemplo, na limpeza e 

melhoramento das estradas, como também o empréstimo para a construção de capelas 

na realização de trabalho das mesmas. Entre si: igreja, Província, proprietários 

negociavam os trabalhadores e nesses momentos não foi possível identificar através 

dos ofícios nenhuma forma de pagamento em dinheiro, o que nos ficou foi a presença 
                                                                                                                                                                      
diversos desde a compra de material de construção até a importação de especialistas nos serviços de 

pedreiro, ferreiro, calceteiro, etc. Embora, a entrada de trabalhadores só venha acontecer mediante à 

resistência indígena ao trabalho forçado, ao crescimento do comércio algodoeiro, onde torna-se 

necessário a redefinição da propriedade da terra através da criação dos projetos de colonização como 

uma forma de aumentar a produtividade do setor algodoeiro e atrair trabalhadores qualificados nos 

serviços públicos, enfim, são estes alguns dos fatores de realização dos negócios. Cf: SILVA, Ana 

Cristina Mota - Relatório de Qualificação. Doutorado. Sob Orientação da Profª. Dr.ª Amélia Luisa 

Damiani. FFLCH - USP. julho de 2003.  
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forte de relações de favor, na forma de troca do trabalho escravo. Isto revela-se 

também quando ocorre alguns pedidos de trabalhadores para as igrejas tornando isto 

uma obrigatoriedade nos ofícios. Na dificuldade de recrutar trabalhadores para as 

construções reúnem-se: a igreja e os proprietários e localizam quem no momento 

poderia tê-los a disposição estes trabalhadores. Citarei dois documentos que revelam 

um desses instantes, muito embora as informações acima façam parte também da 

leitura de ofícios outros: 

"Todas as vezes que o Pe. Antonio de Castro e Silva lhe pedir hu, ou mais 

trabalhadores para as casas que vai levantar nesta Vila Vosmecê obrigará 'aos' vadios, 

ou occiosos do seu Destricto a trabalhar na dita obra, e no caso que não compareção 

como devem em observancia da Ordem que lhes for por mi intimado, a 'minha' ordem 

os recolherá á cada desta: o mesmo praticará para com todos os que precisarem de 

jornaleiros nesta Vila, e por Despachos meus a sim lhe for ordenado. (...)"20

"Vindo a sua representação sobre dar quatro Indios por semana para o corte de 

madeira para o trapixe, lhe determino - Que não tendo outro recurso tire dois dos que 

dá a D. Anna de Castro, São 'Pe.' Antonio de castro, e São Pacheco e ahi estão os 

quatro promptos. (...)"21

Exigia-se rotineiramente a presença de trabalhadores no final da década de vinte 

para construção de novas estradas manutenção das já existentes como medida prévia 

ao transporte do algodão. Para isto, nos relatórios da época estas aparecem com 

precisão. Os decretos de uma produção determinada pela leis provinciais também 

possibilitavam identificar o tipo de produção, pois tais decretos obrigava índios, 

rosseiros, posseiros e sitiantes a plantar uma única semente. Foi assim com o café, 

com a mandioca e o algodão. Isto determinava um tipo de trabalho nas lavouras, que 

passava a ser forçado, visto que muitos estavam acostumados a ter uma plantação 

livre e, com a plantação definida, as roças passavam a ser constantemente vigiadas, 

sob pena de prisão quem não as cumprissem. O trabalho nas olarias, nas salinas e 

outros místeres, também fazem parte deste contexto. 

IV - o trabalho da mulher: 

No trabalho da lavoura algodoeira têm-se uma nova forma de trabalho; o trabalho 

envolvendo a família inteira. Na produção familiar a presença da mulher22 é lembrada 

                                                                                                                                                                      
19 Registro geral de correspondência - 1813. 
20 Registro geral de correspondência - 1820 - 1821. 
21 Registro geral de correspondência - 1820 - 1821. 
22 " A disponibilidade de mão de obra livre, não absorvida pela pecuária, e a facilidade da colheita, 
onde se podia empregar mulheres e crianças, contribuíram para alterar as relações de produção  e 
reduzir o plantel escravo. Foi a agricultura comercial, ao que tudo indica, que acelerou a prática dos 
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quando da falta de algumas mercadorias e sugere-se que podem ser atribuídas ao 

trabalho feminino, pois na conciliação casa (serviços domésticos) e pequenos serviços 

com o algodão podia-se suprir um determinado produto no mercado, a exemplo, a 

necessidade de panos fiados como exigência de sua produção: 

" (...) e por que as molheres "senão" aplicão a fiar e a tecer algudão de cujo pano há 

tanta falta nesta Capitania, que preciza vir de fora para fazer sacaria. (...)" 23

Acrescentaria outro trecho de ofício distinto: 

 " (...) O mesmo deve Vosmecê faser para com as "molheres", a fim de que o tempo 

que lhe restar do arranjo de suas casas, e familia seja empregado na costura, em fiar, e 

tecer, usão nas redes; e na má "lingoa e desenvoltura." (...)"24

Um outro tipo de trabalho das mulheres além do artesanato e serviços domésticos 

era o trabalho junto às famílias, eram contratadas como amas de leite. esta prática 

atravessou o século dezenove e passou a ser realizada por mulheres livres. 

Enfim, a existência de muitas obras públicas na produção de um espaço voltado 

para o comércio - tratam-se de armazéns, igrejas, estradas docas trapiche, além de 

prédios públicos - revela uma redefinição das relações de produção no campo que na 

dupla determinação realizam uma nova realidade espacial urbana, o que pode ser 

compreendido através da presença de contigente numeroso de retirantes e "occiosos". 

 Esta realidade é socialmente contraditória: pois, tem-se o aumento da produção 

com o aumento de indigentes e faz necessário um ordenamento jurídico que contribua 

na constituição de um trabalho que promova a produção adequada de um espaço às 

necessidades comerciais do momento. 
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