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RESUMO

A presente pesquisa pretende analisar como um sentenciamento, dois assassinatos e três 
sepulturas se tornaram elementos significativos de construção da memória macaense no 
período de 1855 e 1910 e como esses eventos se firmaram como instrumentos de 
reforço do “imaginário” local. A partir do caso de enforcamento e sepultamento de 
Manoel da Motta Coqueiro (1855), dos assassinatos e túmulos de Argeo Victor Hugo 
Brazil e Honório Souza (ambos em 1910), busco examinar o modo pelo qual o 
sentenciamento, os respectivos assassinatos e suas sepulturas se constituíram como 
fatores significativos para a construção de memórias, esquecimentos e/ou silêncios, 
tendo sido possível verificar que as diferentes memórias construídas a partir das mortes, 
sepulturas e/ou túmulos no passado macaense foram objetos de várias profusões e 
(re)construções ao longo do tempo.

Palavras-chave: Morte, sepultura, memória macaense



ABSTRACT

This research intend to analyze how one judicial condemnation, two murders and three 
graves became  significant elements for the memory construction of the city of Macaé in 
the period  that goes from 1855 to 1910, as well as the way how these events held firm 
as means of enforcement of the local “imaginary”. As from the event of Manoel da 
Motta Coqueiro’s hanging and burial (1855), from Argeo Victor Hugo Brazil’s and 
Honório Souza’s murders and graves, I look for to examine the way through which the 
judicial condemnation and the respective murders committed against them, and how 
their graves constituted themselves as significant factors for the memory building, 
forgetfulnesses and/or silences, having been possible to verify that the different 
memories constructed from the deaths, graves and/or tombs in the past of Macaé city 
have been objects of several profusions and (re)buildings along the time.

Key words: Death, burial, memory macanese



ÍNDICE

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 13

Capítulo 1
ANTIGOS CEMITÉRIOS MACAENSES........................................................................... 21

1.1. Ocupação e povoamento do Território Macaense ..................................................... 21
1.2. Projeção socioeconômica da região........................................................................... 31
1.3. A criação da Vila de São João de Macaé .................................................................. 39
1.4. O processo de urbanização da vila ............................................................................ 46
1.5. O espaço dos mortos: gestos e ritos em torno da morte na antiga Macaé ................. 49
1.6. Em torno dos cemitérios da antiga Macaé................................................................. 53

A) Sepulturas e túmulos como objetos de investigação histórica ............................ 53
B) Cemitérios e sepulturas na Antiga Macaé .......................................................... 58
C) Sepulturas e sepultamentos do sertão ................................................................. 60
D) Sepulturas e sepultamentos do litoral................................................................. 65

Capítulo 2
MOTTA COQUEIRO: ENTRE VARIAS MEMÓRIAS ................................................... 76

2.1. Sua sepultura como lugar de reprodução simbólica do imaginário social 
macaense........................................................................................................................... 76
2.2. Manoel da Motta Coqueiro: o prefácio de uma memória.......................................... 81
2.3. A gênese de um mito: lê-se nos jornais ..................................................................... 87

A) Caso Horroroso .................................................................................................. 87
B) capturada a “Fera de Macabu” ......................................................................... 89

2.4. Motta Coqueiro: da boca do povo para literatura popular....................................... 100
2.5. Post hoc ergo propter hoc: A morte de Coqueiro e os percursos da memória........ 108
2.6. O enigma das algemas perdidas no cemitério de Santana ....................................... 113
2.7. A agonia do bem-morrer de Coqueiro..................................................................... 118
2.8.  A iconografia da vida e morte de Coqueiro na História Macaense ........................ 127

Capítulo 3 ....................................................................................................................................
ASSASSINATOS, SEPULTURAS E MEMÓRIAS: O CASO ARGEO VICTOR 
HUGO BRAZIL X HONÓRIO SOUZA ............................................................................ 131

3.1. O túmulo de Argeo Brazil e a afirmação republicana em Macaé............................ 131
3.2.  A Trama Republicana no Norte Fluminense .......................................................... 134
3.3. Backer X Nilo: poder local X poder central ............................................................ 150
3.4. Morte e memória republicana vista através dos túmulos de Argeo Brazil e 
Honório Souza ................................................................................................................ 164
3.5. À memória de Honório Souza: temor, veneração, silêncio e/ou esquecimento ...... 178

CONCLUSÃO....................................................................................................................... 189

ANEXOS ............................................................................................................................... 192

FONTES ................................................................................................................................ 205

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 210



13

INTRODUÇÃO

A proposta deste trabalho tem a história da morte como tema e em uma 

perspectiva de analise no campo da História Cultural. Essa temática como objeto de 

estudo na historiografia ocidental vem crescendo significativamente, com destaque para 

a historiografia francesa, inglesa, norte-americana, brasileira, etc.1 Também pode ser 

observado um crescimento da produção acadêmica em outras vertentes científicas sobre 

a morte, com destaque para trabalhos de psicologia, antropologia, sociologia, filosofia, 

entre outras. A morte como tema de estudo da historiografia brasileira, da mesma forma

vem contribuindo para o estabelecimento de novos modelos para o estudo da história. 

Essa temática também representa uma opção nova para a pesquisa histórica em Macaé, 

diante do pressuposto de que os cemitérios são espaços de construção e reconstrução da 

memória coletiva e guardam um rico acervo de arte e História. Estudar a história da

morte em Macaé significa também preservar o registro da memória e a sua relação com 

a história no município. Além disso, os cemitérios em Macaé guardam informações que 

revelam a sua importância como instrumento de construção da memória e de 

interpretação da história.

A presente pesquisa buscou analisar como um sentenciamento, dois 

assassinatos e três sepulturas se tornaram elementos significativos de construção da 

                                                
1 Para um maior esclarecimento sobre a temática da morte na historiografia ver ARIÈS, Phillipe. História 

da Morte no Ocidente. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003; VOVELLE, Michel. Ideologia e mentalidades. 
São Paulo: Brasiliense, 2004. CATROGA, Fernando. O céu da memória: cemitério romântico e culto 
cívico dos mortos em Portugal (1756-1911). Coimbra: Livraria Minerva Editora, 1999. 
CYMBALISTA, Renato. Cidades dos Vivos: arquitetura e atitudes perante a morte nos cemitérios do 
Estado de São Paulo. São Paulo: Annablume: FAPESP, 2002. BORGES, Maria Elizia. A estatuária 
funerária no Brasil. Representação iconográfica da morte burguesa. RBSE, v.3, n.8, João Pessoa, 
GREM, Agosto de 2004. BATISTA, Henrique Sérgio de Araújo. Assim na morte como na vida: arte e 
sociedade no Cemitério São João Batista (1866-1915). Museu do Ceará. Fortaleza: Secretaria da 
Cultura e Desportos, 2002. PAGOTO, Amanda Aparecida. Do âmbito sagrado da Igreja ao cemitério 
público: Transformações fúnebres em São Paulo (1850-1860). São Paulo: Arquivo do estado. Imprensa 
Oficial do estado de São Paulo, 2004(Coleção tese e monografias 7). REIS, João José. A morte é uma 
festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 
1991. FARIA, Sheila de C. A Colônia em Movimento. Fortuna e Família no cotidiano Colonial 
(sudeste, século XVIII). Niterói, UFF, 1994, (Tese de Doutorado). RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos 
mortos na cidade dos Vivos: tradições e transformações fúnebres na cidade do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 
divisão de Editoração, 1997. RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além: a secularização da morte 
no Rio de Janeiro (Séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. FREITAS, Eliane 
Tânia Martins de.  Memória, cultos funerários e canonizações populares em dois cemitérios no Rio 
Grande do Norte. Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2006, entre outros.
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memória de 1855 e 1910 e de que modo esses eventos se firmaram como instrumento 

de reforço do “imaginário”2 na sociedade macaense. 

A escolha para discorrer essa temática no município de Macaé surgiu 

quando da minha participação no Projeto “Macaé: identidade cultural”, desenvolvido no 

ano de 2001, com apoio da Prefeitura de Macaé, através da Fundação Macaé de Cultura

e sob a coordenação do Professor Dr. Paulo Knauss (UFF). Ao iniciar a minha pesquisa 

de coleta de dados para construção do “Guia de Acervo Documental para a História de 

Macaé” – objetivo central do citado projeto – entrei em contato com dois túmulos que 

me chamaram a atenção. O primeiro, de Argeo Victor Hugo Brazil, situado no 

cemitério da Barra do Sana, que continha a inscrição: À memória de Argêo Victor Hugo 

Brazil, victima da covardia assassina das autoridades policiais do governo Alfredo 

Backer, em 30 de abril de 1910. Homenagem do Partido Republicano de Macahé. O 

segundo túmulo retratava quinze pontas, que, posteriormente vim a descobrir que 

representavam o número de tiros que haviam dado cabo à vida de Honório Souza, 

morador de Glicério. Este, tido como provável assassino do Argeo Victor Hugo Brazil. 

Isso foi determinante para o meu interesse por esta investigação. Posteriormente, foi

inserido nesta análise o caso da morte e do sepultamento de Manoel da Motta Coqueiro, 

condenado à pena última no ano de 1855 e cuja morte por enforcamento e sepultamento 

geraram, a partir de então, até hoje, várias narrativas e memórias relacionadas a sua

morte.

No capítulo 1 procurei identificar e apresentar os antigos cemitérios 

macaenses, suas origens, situando-os historicamente visando o reconhecimento espacial

dos locais de sepultamento existentes no sertão (considerada como região serrana 

macaense) e no litoral (espaço urbano), entre fins do século XVIII e XX. O objetivo 

principal foi situar, dentre os diferentes locais de sepulturas, aqueles que se inserem 

como apoio para a análise dos capítulos dois e três, são eles: no sertão, os Cemitérios da 

Barra do Sana (no qual está localizado o túmulo de Argeo Victor Hugo Brazil, 

                                                
2 Apesar da complexidade do tema, trabalharei a noção de imaginário como um “sistema interativo que 

abrange a produção e circulação de imagens, visuais, mentais e verbais, incorporando sistemas 
simbólicos diversificados e atuando na construção de representações diversas”. C.f. BARRAOS, José 
D’Assunção. O Projeto de Pesquisa em História: da escolha do tema ao quadro teórico. Petrópolis, Rio 
de Janeiro: Vozes, 2005, p.209. Para um maior aprofundamento sobre o conceito de imaginário, ver 
VOVELLE, Michel, Imagens e imaginário na História: fantasmas e certezas nas mentalidades desde a 
Idade Média até o século XX. São Paulo: Editora Ática. 1997; PATLAGEAN, Evelyne. A História do 
Imaginário. In: Jacques LE GOFF (org.) A História Nova, São Paulo: Martins Fontes, 1990; 
HUIZINGA, Johannes. O Declínio da Idade Média. São Paulo: Verbo, 1978; LE GOFF, Jacques. O 
Imaginário Medieval. Lisboa: Edições 70, 1980; entre outros.
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assassinado em 1910) e o da Irmandade de Santo Antônio em Glicério (onde se 

encontra o túmulo de Honório Souza, tido como o assassino de Argeo Brazil e morto 

pelas forças federais em 1910). No litoral, o Cemitério de Santana (local onde foi 

sepultado Manoel da Motta Coqueiro, após cumprir pena de enforcamento, em 1855, 

sob a acusação de ter assassinado uma família inteira em Macabu).

Para esta análise foram utilizados os registros paroquiais de óbitos de duas 

importantes freguesias da região: Nossa Senhora das Neves e Santa Rita do sertão do 

Rio Macaé (1798-1888) e de São João Batista de Macaé (1814-1888), que se encontram 

nos respectivos arquivos: Paróquia de Nossa Senhora das Neves e na Igreja Matriz de 

São João Batista. Outros tipos de fontes produzidas pela Igreja Católica também foram 

consultados, a saber: as visitas pastorais, compromissos de irmandades, livros de 

recibos de cemitérios, pedidos para construção de oratórios privados, etc. Além deste, 

foram igualmente, examinados a documentação da Mesa e Consciência e Ordem. Essas

fontes estão distribuídas entre os seguintes arquivos, além dos paroquiais acima 

mencionados: Arquivo Nacional/RJ, Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, 

Biblioteca Nacional, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Arquivo da Sub-

Secretaria Municipal de Acervo e Patrimônio Histórico de Macaé (SEMAPH), entre 

outros. Ainda, foram utilizados documentos de cunho iconográfico tais como,

fotografias, mapas, epígrafes de sepulturas, retábulos, entre outros.

 Partindo de alguma evidência documental de referência escrita e 

iconográfica, como as já mencionadas, o objetivo do capítulo 1 foi buscar nos espaços 

dedicados aos mortos e nas atitudes diante da morte, elementos para apreender as várias 

formas representativas que favoreceram a construção de representações, a geração de 

gestos e ritos acerca da morte, em Macaé, durante o período estudado. Para tal, cito o 

exemplo da correspondência enviada pelo Comendador Manoel Pinto Ribeiro de Castro, 

influente fazendeiro em Macaé, a José Luis Gonçalves, provedor da Confraria de 

Santana, para tratar do sepultamento da filha de Manoel Fernandes da Silva Campos, o 

Barão de Povoa do Varzim, que oportunamente possibilitou uma análise geral da 

importância histórica da morte, de seus rituais, dos atos de enterramentos, sepulturas e 

cemitérios no passado macaense. Além de procurar demonstrar que em Macaé as 

atitudes perante a morte, seus rituais e simbolismos foram resultado de uma construção 

sociocultural e religiosa.

No capítulo 2 o meu objetivo foi analisar a condenação, morte e 

sepultamento de Manoel da Motta Coqueiro como elementos significativos para a 
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constituição de uma memória que se quis apagar e/ou esquecer e que acabou gerando 

um mito (o da praga sobre a cidade de Macaé), reforçador de um julgamento negativo 

com relação a sua pessoa após a sua morte. Motta Coqueiro foi acusado de ser o 

mandante do assassinato da família do seu colono Francisco Benedito, em Macabu.

Entre 1852 e 1855, foi julgado por duas vezes tendo sido sentenciado à morte por 

enforcamento.

Além da geração de um mito, a morte de Coqueiro também contribuiu para a 

criação da crença de que o fim da pena de morte no Brasil aconteceu após o seu 

enforcamento. A imprecação popular causada pela divulgação do caso na imprensa da 

época acabou causando uma perturbação moral produzida por sua desonra, levando seus 

familiares a desvincular-se dos laços parentais com ele. Anos depois, passou a ser 

construída uma projeção positiva de sua memória, através das narrativas literárias que 

foram produzidas no inicio da década de 1870 iniciadas por José Carlos do Patrocínio 

que, a partir daquele momento, instituiu a crença na sua inocência. Assim sendo, a sua 

narrativa contribuiu para a origem da crença na inocência de Coqueiro. Neste sentido, a 

imprensa e a literatura dos folhetins foram os principais veículos para a geração e as 

reproduções simbólicas instituídas acerca de Coqueiro.

A proposta estabelecida neste segundo capítulo se desenvolveu a partir das 

seguintes fontes: o processo crime contra Motta Coqueiro, localizado no Arquivo 

Nacional/RJ; A sentença crime em grau de apelação passada em ofício para o réu o 

preto Domingos – escravo de Manoel da Motta Coqueiro - pertencente ao acervo do 

Cartório de 1º e 2º Ofício de Notas que se encontra sob a guarda da Fundação Macaé de 

Cultura/Macaé,RJ e atualmente é parte integrante do Projeto Cultura & Identidade: 

Produção Documental do Judiciário em Macaé-RJ - Subsecretaria de Cultura. Secretaria 

Municipal de Cultura. Prefeitura de Macaé-RJ; os manuscritos de Cezar José de Souza 

Mello, pertencente ao Arquivo da SEMAPH/ Prefeitura de Macaé; os periódicos do Rio 

de Janeiro, que na época dedicaram-se a uma ampla cobertura do caso, a saber: Monitor 

Campista (Arquivo do Jornal Monitor Campista em Campos/RJ), Jornal do Comércio, 

O Diário do Rio de Janeiro e a Gazeta de Notícias (localizados no Arquivo da 

Biblioteca Nacional/RJ); foram analisados, além do romance escrito por José do 

Patrocínio; o parecer do jurista Antão Henrique de Vasconcelos, sobre o que considerou 

de um crime célebre em Macaé; a avaliação jurídica de Godofredo Tinoco e ainda o 
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romance escrito por Carlos Marchi.3 Também considerei para esta analise as obras dos

escritores regionais que tiveram em seus relatos, crônicas ou dramaturgias publicadas 

sobre o caso envolvendo Motta Coqueiro, com destaques para os relatos de autores 

como Julio Feydit, Antonio Alvarez Parada e Armando Borges. Além destas obras, 

foram examinadas as gravuras dos artistas macaenses Álvaro Marins, conhecido como 

Seth, e do artista plástico Jubidilai.

Por último, no capítulo 3, as suposições que orientaram a minha investigação 

foram as mortes de Argeo Victor Hugo Brazil e de Honório Souza e as suas respectivas 

sepulturas. A partir da identificação dessas sepulturas, localizadas em dois distritos 

macaenses e datadas de 1910, procurei discutir os assassinatos e os respectivos túmulos 

como elementos de construção, afirmação e esquecimento e/ou silêncio de uma dada 

memória na sociedade macaense. 

 Inicialmente, parti de questionamento inicial sobre os motivos do 

assassinato do militante do partido republicano macaense, Argeo Victor Hugo Brazil, 

assassinado no dia 30 de abril de 1910, busquei identificar o porquê de o Partido 

Republicano de Macaé usou o túmulo de Argeo Brazil para protestar contra o seu 

fundador e maior representante no município (o então presidente do Estado do Rio de 

Janeiro, Alfredo Backer), consubstanciando uma cisão entre os seus correligionários? 

Por fim, ao procurar entender a trama política que envolveu a morte de Argeo Victor 

Hugo Brazil e de Honório Souza, pretendo investigar de que maneira a morte e as 

citadas sepulturas contribuíram para a afirmação, esquecimento e/ou silêncios de

determinadas memórias em Macaé. 

O contato com o túmulo de Argeo Victor Hugo Brazil e a forte expressão 

literária explicitada na inscrição de sua lápide, embora de forma involuntária, foram 

responsáveis pela trajetória desta pesquisa que em, um primeiro instante, procurava 

pistas na tentativa de descobrir quem era o jovem anônimo escondido no silêncio de 

uma sepultura de um cemitério em um recanto qualquer do sertão macaense. Algo muito 

sedutor, que me conduzia incessantemente a uma busca investigativa capaz de tornar 

possível a reconstrução de um determinado episódio ocorrido naquele contexto 
                                                
3 Ver MARCHI, Carlos. Fera de Macabu, a história e o romance de um condenado à morte. Rio de 

Janeiro: Record, 1998; VASCONCELOS, Antão. Evocações: Crimes célebres em Macahé. Benjamin 
de Aguila- Editor, Rio de Janeiro, 1911; PATROCÍNIO, José Carlos do. Motta Coqueiro ou a pena de 
morte, Rio de Janeiro: Oficina da Livraria Moderna, s/d; TINOCO, Godofredo. Motta Coqueiro: a 
grande incógnita. Livraria São José Ltda, 3ª Ed. Rio de Janeiro: 1966; FEYDIT, Julio. Subsídios para a 
história dos Campos dos Goytacazes desde os tempos coloniaes até a proclamação da república. 
Campos: J. Alvarenga & Companhia, 1900. PARADA, Antonio Alvarez. Coisas e gente da velha 
Macaé.  São Paulo: Edigraf, 1958. BORGES, Armando. O último enforcado. Macaé: Damadá, 2004.
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histórico. Da mesma forma, foi pela visita aquele túmulo que iniciei uma reflexão 

profícua sobre a morte e as sepulturas como elemento de construção da memória  

macaense. 

Ainda seguindo os rastros desta história, localizei no Serviço Notorial e 

Registral do RCPN - cartório do 5º Distrito de Macaé, onde se encontra o acervo 

custodiado dos cartórios de Sana e Glicério, o assento de óbito de Argêo Victor Hugo 

Brazil, com a descrição sumária do seu assassinato. Por não ser muito corriqueiro os 

assentos de óbitos dos registros civis trazerem essas respectivas descrições, o fato 

tornou-se ainda mais instigante, contribuindo assim, para um paço decisivo na 

investigação: a condução de uma busca aos acervos documentais de origem  privada. 

Disso decorreu, o contato com a coleção pertencente a família do jornalista macaense 

Osmar Sardenberg que, também em passagem pela sepultura de Argeo Victor Hugo 

Brazil, no ano de 1968, foi o primeiro escritor macaense a relatar o fato em seu diário.

Para além da inscrição desta lápide, o respectivo diário também foi 

responsável por outra reflexão a ser levado em conta o panorama político regional no 

inicio do período republicano brasileiro. Visto que esta jovem República na região, 

atualmente denominada como Norte-Fluminense, também buscava a sua legitimidade 

pela atuação e participação, no poder, de um pequeno grupo da sociedade. Na 

perspectiva de entender esta argumentação, fui buscar nos jornais locais pistas para 

apreender o contexto político local e de como a política regional refletia a conjuntura da 

política nacional. Assim sendo, foram extremamente importante a consulta aos 

periódicos macaenses O Lynce e O Regenerador no período de 1900-1911 e que 

pertencem aos acervos de Antonio Alvarez Parada e Dona Rosa Joaquina. As consultas 

a esses jornais não só puderam revelar a contextualização histórica deste período na 

região, mas também possibilitou varias leituras para a compreensão da constituição da 

memória macaense.

Outro ponto perseguido pela trajetória desta pesquisa processou-se com base 

na oralidade, a partir de entrevistas com moradores dos distritos macaenses em relação a 

ambos os acontecimentos.  Da mesma forma, esses testemunhos me conduziram para 

uma investigação relacionada à iconografia de um túmulo4 específico, localizado no 

cemitério da Irmandade de Santo Antonio – Óleo, em Glicério: a sepultura pertencente a 

                                                
4 Segundo Evelyne Patlagean a iconografia é uma testemunha mais evidente do imaginário das sociedades 

do passado, assim como os discursos ainda vivo da tradição oral e das práticas atuais. C.f. 
PATLAGEAN, Evelyne. Op.cit., p. 293.
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Honório Souza, morto pelas forças federais no mês seguinte ao assassinato de Argeo 

Brazil, tido como acusado de estar envolvido no assassinato de Argeo Brazil

No decorrer das entrevistas, uma narrativa mereceu destaque proporcionando a 

busca de mais uma rica fonte investigativa. Os depoentes relatam que os confrontos 

entre partidários de Nilo Peçanha e Alfredo Backer transformaram a praça principal de 

Glicério/Macaé em palco de uma grande guerra envolvendo o combate ao bando 

liderado por Honório Souza, suposto assassino de Argêo Victor Hugo Brasil e as forças 

do exército envidas por Nilo Peçanha que ocupou a presidência da República por 

ocasião da morte do presidente Afonso Pena(1909). Contam os entrevistados que no 

mês de junho de 1910, logo após a morte de Argeo Brazil, as tropas federais versus os 

policiais estaduais sob o comando de Honório Souza, em defesa do bakerismo, se 

confrontaram na praça da estação de Glicério. O confronte resultou na morte do líder 

Honório Souza que foi atingido por 15 tiros pelas costas. Os tiros que o matou estão 

representados pela iconografia silenciosa de uma sepultura no cemitério da Irmandade 

de Santo Antonio no óleo em Glicério, onde repousa anonimamente desde aquele dia. 

Foram entrevistados Adelaide Rangel Emerick, Pedro Loureiro, Jair Fernando 

Emmeriche de Souza, Nilton Abreu, Célio de Souza, Nilcenea Sardenberg, Robson 

Figueiredo de Aguiar e Joiciana Hotz de Souza.

Os assassinatos envolvendo Argêo Victor Hugo Brasil e Honório Souza vêm 

desde então, impulsionado a trajetória dessa pesquisa que, coincidentemente, inseriu-se 

como parte desse trabalho dissertativo. Ao tomar consciência da importância desta 

pesquisa para apreender sobre a história macaense, isso foi revelando uma variedade de 

obras de caráter teórico e documental, como: os Relatórios do Secretário Geral do 

Estado do Rio de Janeiro de 1907-1910, existentes no Arquivo Público do Estado do 

Rio de Janeiro (APERJ); documentos relacionados a José Caetano Carneiro da Silva 

(Visconde de Quissamã): Títulos nobiliárquicos, entre 1849-1888, pertencente ao 

Acervo da Casa de Cultura José Carlos Barcelos/Quissamã; os Processo Crime: Justiça 

x Honório Alves de Souza e outros (1897 e 1907). Essa documentação contribuiu para o 

estudo do confronto eleitoral que envolveu Nilo Peçanha e Alfredo Guimarães Backer.

Além disso, a visita aos cemitérios cujas sepulturas estão localizadas foi determinante 

para uma análise mais apurada sobre os objetos em questão neste capítulo.

Essa investigação centrou-se não só em reconstruir os rastros desses 

acontecimentos, mas também, em encontrar pistas que explicassem o ocorrido naquela 

manhã de 30 de abril de 1910. Trabalhando com questionamentos como: quem eram as 
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pessoas envolvidas? Quais os motivos que levaram o acometimento do supracitado 

assassinato, e qual o seu caráter? Por que o Partido Republicano de Macaé protestaria 

contra o seu maior representante no município (o então presidente do Estado do Rio de 

Janeiro o macaense Alfredo Backer)? Estas e outras questões foram sendo incorporadas 

ao longo da pesquisa que, além destas, procurava simultaneamente buscar respostas que 

pudessem refletir sobre o assassinato do militante político que, coincidentemente, 

pertencia ao mesmo partido do Presidente do Estado do Rio de Janeiro. Igualmente, 

busquei entender como essas duas sepulturas, localizadas geograficamente, em dois 

cemitérios distantes 25 km um do outro contribuíram para a afirmação e/ou 

esquecimento e o silêncio de determinadas memórias sobre a política regional nos 

primeiros anos da Republica em Macaé. No entanto, 99 anos depois, esse crime político, 

envolvendo dois distritos macaenses, juntamente com o caso em torno da morte de 

Motta Coqueiro, no período imperial, pode contribuir para a constatação de que em 

Macaé morte, cemitérios e sepulturas foram instrumentos de construção, projeção e 

reforço de várias memórias.
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Capítulo 1

ANTIGOS CEMITÉRIOS MACAENSES

“A tentativa de conhecer o passado é também uma viajem ao mundo dos mortos” 5

1.1. Ocupação e povoamento do Território Macaense 

Ao buscar apreender as práticas de enterramentos e as origens dos cemitérios 

macaenses, inicialmente é cabido traçar uma reflexão sobre o processo de ocupação das 

terras posteriormente denominadas de Macaé.

As primeiras tentativas de colonização desta área ocorreram por volta da 

segunda metade do século XVI, como forma de controlar o contrabando do pau-brasil.6

Ao incorporar a região ao seu projeto de colonização, a Coroa Portuguesa dava início à 

distribuição de sesmarias para as ordens religiosas e para particulares. O objetivo era, 

além de “estabelecer núcleos populacionais que pudessem desbaratar os contatos 

travados entre os estrangeiros e os indígenas”, conquistar os índios e torná-los súditos 

aliados da Coroa. 7

Devido a isso, e com base na análise de Amantino, pode-se constatar que a 

ocupação da Capitania da Paraíba do Sul, entre os séculos XVI, XVII e XVIII, se deu 

em meio à inúmeros conflitos em função do controle sobre as terras e as riquezas. 

Tensões estas causadas pelo contrabando de madeira realizado por estrangeiros, e 

também pela chamada “hostilidade” dos índios Guarulhos e pelo mal estar existente 

entre religiosos e colonos.  

 Nos primórdios de sua história, Macaé integrou a Capitania de São Tomé, 

mais tarde denominada de Capitania da Paraíba do Sul, cuja donataria fora concedida a 

Pero de Góis quando, em torno do ano de 1548, desistiu da capitania. Temendo ataques 

dos índios Goitacás, em 1619, seu filho Gil de Góis também renunciou à posse da 

                                                
5 GINZBURG, Carlo. História Noturna: decifrando o sabá. São Paulo: Companhia da Letras, 1991 Apud. 

KOK, Maria da Glória. Os vivos e os mortos na América portuguesa: da antropologia à água do 
batismo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2001.

6 AMANTINO, Márcia. Macaé nos séculos XVII e XVIII: ocupação e povoamento. I Encontro Macaé em 
Fontes Primárias, 2007 (mimeo), p.1.

7 Idem, p.4.
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capitania que, no inicio do século XVII, foi requerida pelos Sete Capitães8. Nela 

instalaram currais e choupanas e anos depois, lavoura da cana de açúcar, atividades que 

inaugurariam a ocupação colonial e o povoamento deste território.9 Em 1630, foi 

solicitada pelos padres da Companhia de Jesus a posse de uma sesmaria situada na 

região da Capitania da Paraíba do Sul, em terras localizadas entre os rios Macaé e 

Leripe, (atual Rio das Ostras) a qual constituiria futuramente a maior parte do território 

macaense.

Segundo Alberto Lamego, no século XVIII, os jesuítas criaram dois 

engenhos para lavoura de cana. Um próximo à foz do Rio Macaé, mais tarde 

denominado de Fazenda de Macaé ou de Santana (ver figura 1 abaixo), mais próximo 

ao litoral; e outro na Fazenda de Imboassica. O primeiro ficava em torno da capela de 

Santana e o da Fazenda de Imboassica também possuía um oratório10, delimitando as 

fazendas como estabelecimentos religiosos. 

Figura 1 – Mapa: Localização da Capela de Santana na Fazenda Macaé, concedida por Martin Correia 
ao reitor do Colégio Jesuíta do Rio, Francisco Fernandes, em 1º de agosto de 1630.
Fonte: SERAFIM LEITE. S. I. História da Companhia de Jesus no Brasil. Belo Horizonte: Instituto 
Nacional do Livro; Lisboa: Livraria Portugália, 1945, t. VI, livro 1, cap. p. 1, p. 130.

                                                
8 Os Sete Capitães eram nobres proprietários de terras no Recôncavo da Guanabara, que em 1627, lutaram 

junto à Coroa para expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Cf. FERREIRA, Ana Lúcia Nunes. O 
Município de Macaé: Fortunas Agrárias na Transição da Escravidão para o Trabalho Livre.
Universidade Federal Fluminense, 2001 (Dissertação, mestrado em História), pp. 16-21. Ver também 
FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em movimento. Fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

9 CARVALHO, Augusto de. Apontamentos para a História da Capitania de São Tomé. Campos: Typ. e 
Lith. de Silva, Carneiro & Companhia, 1888.

10 LAMEGO, Alberto. Macaé à luz de documentos inéditos. S/d, pp. 55-63.



23

Ao estudar o cotidiano dos homens que investiram na Capitania da Paraíba 

do Sul, no século XVIII, Sheila de Castro Faria constatou que este período foi o 

momento em que a citada região passou da atividade pecuária e da cultura de alimentos

– atividades destinadas ao abastecimento do mercado interno – para a exportação da 

cana de açúcar. 11

A proliferação acelerada de engenhos no Setecentos e, como resultado disso, 

o  crescimento demográfico da capitania aconteceu no contexto da decadência da 

produtividade do açúcar no Recôncavo da Guanabara e da transferência da capital de 

Salvador para o Rio de Janeiro, que provocaram uma maior dinamização da região. 

Somando-se a isto, a expulsão dos jesuítas, em 1759, também contribuiu para a 

transformação dos pastos em canaviais. 12

O processo de constituição das freguesias em Macaé teve início com a 

criação, em 1765, da Freguesia de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita do Sertão do 

Rio do Macaé.13 Esta freguesia servia de marco divisório entre as terras macaenses 

pertencentes à Vila de São Salvador dos Campos dos Goitacazes e às que possuíam 

termo na cidade de Cabo Frio. Segundo ele, esta era “a última Freguesia da Comarca 

(Cabeça) da Vila de São Salvador por ficar da parte do norte do Rio de Macaé onde se 

termina como já disse a mesma Comarca”.14

Monsenhor Pizarro e Araújo menciona a provisão real de 24 de dezembro de 

1765 como ato da criação da Freguesia de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita do 

Sertão do Rio Macaé. Ela foi constituída a partir de uma pequena capela pertencente à 

antiga Aldeia dos índios conhecidos na região como Sacurus, Saruçus, ou Guarulhos,

sob a denominação de Aldeia de Macaé, situada no Sertão e distante em um dia da 

barra do rio do mesmo nome (ver fig. 2 a seguir).15

Criada, em 174716, pelo missionário secular e presbítero, padre Antônio Vaz 

Pereira, a aldeia de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita do Sertão do Rio Macaé, 

                                                
11 FARIA, Sheila de Castro. Op. cit., pp. 21-25.
12 Idem, p.32.
13 ARAUJO, José de Souza Pizarro Azevedo e. Memórias Históricas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

INL, Imprensa Nacional, 1945. vol. 1 – p.125.
14 ARQUIVO DA CÚRIA METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO (Doravante ACMRJ) – Visitas 

Pastorais – VP 07, p 33.
15 ARAUJO, José de Souza Pizarro Azevedo e. Op.cit., p.125.
16 A presunção de que a aldeia foi criada em 1747 é decorrente da fala do próprio presbítero no preâmbulo 

de um texto dirigido ao rei, em 1757, quando mencionou que há dez anos vinha percorrendo 170 
léguas e convertendo 25 aldeias. Cf. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO 
(doravante IHGB). Arquivo Ultramarino. Exposição do padre Antônio Vaz Pereira acerca da 
degradação dos índios do Aldeamento de São Lourenço e de São Pedro. Queixas contra os padres 
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também chamada Aldeia de Macaé, destinava-se à catequese dos índios guarulhos, 

habitantes dos sertões dos rios São Pedro, Macaé e Macabu17.

Figura 2 - Mapa: Representação espacial da região da Freguesia de Nossa Senhora das 
Neves em 1798.18 – Mapa produzido pela Prefeitura de Macaé em 2007 - Acervo Gerson 
Nunes.

O missionário fazia parte do grupo de padres seculares que, desde fins do 

século XVII, se incorporaram à missão de catequizar índios juntamente com os demais 

religiosos, a exemplo de jesuítas, franciscanos, capuchinhos, dentre outros. Já na sua 

época, fora destacado pelas autoridades eclesiásticas como um dos maiores missionários 

de meados do século XVIII, não só por ter iniciado sua missão sem recursos humanos, 

mas também por ter conseguido converter 25 aldeias em cerca de dez anos de atividades 

nas matas situadas entre as capitanias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo19. 

                                                                                                                                              
José dos Reis e Manoel de Andrade da Companhia de Jesus. 1757 (Arq 1, 3, 8), p. 188. Provavelmente 
tendo como base este documento, Arlindo Rupert situa o início das atividades missionárias de Vaz 
Pereira “por volta de 1747 ou pouco antes”. Cf. RUPERT, Arlindo. A Igreja no Brasil: expansão 
territorial e absolutismo estatal (1700-1822). Rio Grande do Sul: Editora Pallotti, 1988, vol. III, p. 110.

17 ARAÚJO, José de Souza Pizarro e. Memórias históricas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1946, vol. 5, p.125. 

18 O referido mapa foi adaptado para a realidade espacial da Região de Macaé no final do século XVIII. 
Não está sendo considerado o traçado urbano presente nesta representação. Atualmente, a área que 
corresponde à antiga aldeia dos índios Guarulhos abrange os distritos serranos macaenses.

19 RUPERT, Arlindo. Op. cit., p. 110-111. Por ter se imiscuído nos conflitos por terras, colocando-se do 
lado de colonos e índios, enfrentou a hostilização de jesuítas instalados na região. Um exemplo disso 
foi a sua indisposição com o inaciano José dos Reis, um ano antes da expulsão da ordem do mundo 
português. Para maiores detalhes sobre este processo. Ver AMANTINO, Márcia. Op. cit., pp. 1-19.
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No terreno da aldeia, Vaz Pereira erguera uma capela dedicada a Nossa 

Senhora da Conceição da Santa Virgem (cuja imagem da época pode ser vista na figura 

3 a seguir), para esta obra solicitou, em 1757, ajuda de custo ao rei a fim de “dar com 

decência o pasto espiritual às ovelhas novamente convertidas, porque eram muito 

pobres”.20 Na resposta do rei ao governador, não há menção sobre o atendimento ao 

pedido do missionário21. Acredito que este não se deu tendo em vista as condições 

precárias que a igreja apresentava cerca de quarenta anos depois, segundo relato do 

visitador Francisco dos Santos Pinto na visita pastoral realizada em Macaé no ano de 

1799. Segundo este, o templo era “de pau a pique em varanda e [barreada] com 

sessenta palmos de comprimento, e vinte e seis de largura”, encontrando-se em estado 

de “ruína total”; não possuía sacrário e no lugar da pia batismal, utilizava-se uma bacia 

de louça22. A inexistência de uma pia batismal definitiva sugere que aquela ajuda não 

fora dada. O que também pode ser confirmado pelo comentário do monsenhor Pizarro e 

Araújo em suas Memórias históricas de que o templo foi levantado “com esmolas e 

adjutório dos fiéis”23.

Figura 3 - Imagem de Nossa Senhora da Conceição da Santa Virgem
Fonte: Capela de Nossa Senhora das Neves/ Córrego do Ouro24

                                                
20 IHGB. Arquivo Ultramarino. Exposição do padre Antônio Vaz Pereira acerca da degradação dos 

índios, p. 191.
21 IHGB. Arquivo Ultramarino. Carta de Thomé Joaquim da Costa Corte Real para José Antônio Freire 

de Andrade. 31/01/1758 (Arq 1, 3, 8), p. 186v.
22 ACMRJ. Visitas Pastorais ( VP 07 ) – Informações da visita do Norte, Visitador o padre Francisco dos 

Santos Pinto, Ano de 1799, Freguesia de Nossa Senhora das Neves da Aldeia de Macaé, p. 32v.
23 ARAÚJO, José de Souza Pizarro e. Op. cit., p.125. 
24 Escultura confeccionada em madeira, com o interior oco, de altura total de 96 cm (10 cm de base), 

largura de 49 cm. Classificada na categoria de imagem de vestir, por possuir articulações nos ombros e 
cotovelos. O rosto as mãos são áreas de carnação. Possui corpo definido anatomicamente, tendo um 
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A situação do templo parece ter permanecido a mesma ainda treze anos 

depois, quando outro visitador mencionou ser a igreja pequena e a primeira que vira de 

pau-a-pique e de barro, sem ser caiada por fora e por dentro, apesar de ter paramentos 

suficientes e roupa de altar. O batistério seria de pau e não possuía sacrário nem sino. 

Ao que tudo indica, havia intenção de se edificar um novo templo, com base na sua 

afirmação de que “no mesmo sítio, como mais central é que se devia edificar a nova, 

que querem fazer”25. 

Mas, se as condições estruturais da igreja, em 1812, pareciam permanecer as 

mesmas de 1799 e, deste modo, não muito diferentes das da época em que ainda era 

reconhecida como uma capela de aldeia, a sua natureza modificara bastante. Segundo 

Fernando Torres-Londoño, nos primórdios da colonização, as capelas antecediam as 

paróquias, constituindo-se no núcleo original dos povoados. Estabelecidas por grupos 

de colonos, constituíam-se em ermidas muito simples, igrejinhas de pau-a-pique com 

telhado de palha ou oratórios, erguidos e sustentados pelos moradores, que faziam 

referência a uma expressão de fé dos colonos e a necessidade de sacralizar o espaço 

ocupado com os signos católicos da cruz, do sino e do altar, recebendo os sacramentos 

das mãos de missionários ou capelães. Por trás de uma capela que vingava, estaria um 

grupo de colonos interessados em ser enterrados como cristãos, um senhor de engenhos 

preocupado com a salvação de sua alma ou um bandeirante que queria ter reconhecido o 

seu arraial junto às instâncias do poder colonial26. 

 Tanto no final do Setecentos como nas primeiras décadas do século 

seguinte, o templo já tinha se transformado em matriz da freguesia de Nossa Senhora 

das Neves e Santa Rita do Sertão do Rio Macaé, no processo de transformação das 

aldeias indígenas em paróquias – no contexto que culminou com a expulsão dos jesuítas 

                                                                                                                                              
corpete delineado com debrum dourado no bico e na gola e a saia em estilo godê, ambos pintados na 
cor azul celeste (que não é original). A saia, ornada com estrelas douradas, cobre-lhe os pés. A santa 
esta de pé sobre volutas em forma de nuvens, os quatros querubins que compõem esta imagem estão 
soltos. Sob elas parte do globo celeste pintado em azul. Está assentada em uma base de 10 cm de altura 
e 33 cm de largura, que em forma cônica, apresenta as faces escavadas e quinas chanfradas. A peça 
encontra-se com problemas estruturais graves, como rachaduras, trincas, falta do membro superior 
direito e dos quatros querubins que são presos a imagem por cravos. Sofre com ataques de cupins e 
brocas. A imagem não se encontra em exposição, necessitando com a máxima urgência de uma 
restauração. Cf. Projeto Novo Olhar, Nova História, Prefeitura de Macaé.

25 ACMRJ. Visitas Pastorais: VP 12: Apontamentos secretos sobre a visita de 1811 e 1812: Nossa 
Senhora das Neves de Macaé. O documento não cita o nome deste segundo visitador.

26 TORRES-LONDOÑO, Fernando. Paróquia e comunidade na representação do sagrado na colônia In: 
________ (org.). Paróquia e comunidade no Brasil: perspectiva histórica. São Paulo: Paulus, 1997, p. 
51-53.
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da América portuguesa, em 175927. Deste modo, a criação da freguesia de Nossa 

Senhora das Neves e Santa Rita do Sertão do Rio Macaé não resultou de um processo 

mais comum de crescimento de um arraial.

É possível que, pelo fato de a aldeia de Macaé já ser pastoreada por um 

membro do clero secular, aquelas instruções citadas na nota 27 não tenham sido 

cumpridas e, assim, não houve alteração nem de seu nome nem do sacerdote que a 

conduzia; permanecendo Vaz Pereira na função até 1765, quando a Provisão de 24 de 

dezembro nomeou o padre José das Neves Ribeiro como cura encomendado da antiga 

aldeia28. Segundo Arlindo Rupert, este permanecera na função por muitos anos, 

destacando-se pela dedicação aos nativos e tornando-se um benfeitor dos mesmos até, 

ao que tudo indica, em 179529, quando foi elevada à condição de igreja permanente pelo 

alvará de 22 de dezembro de 1795, que outorgava a sua transformação em uma paróquia 

colada.

Enquanto as capelas remetiam à presença e atuação dos leigos, as paróquias 

assinalavam a presença do Estado metropolitano através do padroado régio, que 

representava uma combinação de direitos, privilégios e deveres concedidos pelo papado 

à Coroa portuguesa para patrocinar as missões católicas e as instituições eclesiásticas no 

além-mar. Em troca de recolher o dízimo eclesiástico, a Coroa se obrigava a sustentar a 

propagação do catolicismo nas áreas de conquista e prover condições para o culto, 

podendo propor a criação de dioceses e paróquias, erigir ou permitir a construção de 

igrejas, apresentar bispos e demais cargos eclesiásticos (como a nomeação de 

sacerdotes) e recolher o dízimo. Representava, assim, a aliança estreita e, por muitos 

séculos, indissolúvel entre a Cruz e a Coroa, o trono e o altar, a fé e o império30.

As paróquias instituídas por intermédio da Coroa portuguesa, no âmbito do 

padroado régio, eram designadas de coladas; ou seja, mantidas pela Coroa em caráter 

vitalício. De modo geral, este tipo de paróquia indicava o reconhecimento por parte das 

                                                
27 Cerca de um ano antes da expulsão definitiva, o rei D. José I fizera baixar as instruções de 08/05/1758 

– determinando ao arcebispo da Bahia que substituísse os jesuítas por padres seculares e provisionasse 
diversos curas diocesanos para as aldeias indígenas – e de 28/09/1758 – mandando elevar as aldeias de 
índios à vilas, trocando-se inclusive o nome de algumas delas. Cf. RUPERT, Arlindo. Op. cit., p. 113.

28 ARAÚJO, José de Souza Pizarro e. Op. cit., p.125 e RUPERT, Arlindo. Op. cit., p. 126. 
29 No seu texto, Rupert parece se confundir ao afirmar que o padre Ribeiro permaneceu muitos anos como 

cura da aldeia de Macaé, encontrando-se em 1795 na aldeia de Santa Rita – depois chamada de Nossa 
Senhora das Neves. Como tudo leva a crer que, na verdade, se tratava da mesma aldeia, acredito que o 
monsenhor não tenha dado conta do fato.

30 BOXER, Charles R. A Igreja e a expansão Ibérica. Lisboa: Edições 70, 1989, p. 98-101; TORRES-
LONDOÑO, Fernando. Op. cit., p. 55;  SERRÃO, Joel e MARQUES, A. H. de Oliveira (dir.). SILVA, 
Maria Beatriz Nizza da. (coord.). Nova História da Expansão Portuguesa: O império Luso-Brasileiro 
(1750-1822). Lisboa: Editora Estampa, 1986, vol.VIII, p. 309.  
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autoridades coloniais e metropolitanas da consolidação de áreas de ocupação com certa 

representatividade econômica ou expressão política, que deveria se expressar na 

capacidade demonstrada pelos colonos para levantar uma igreja e aparelhá-la 

adequadamente ao culto, além do pagamento do dízimo por parte dos fregueses que, 

pelo direito do padroado, pertencia à Coroa. Em muitos casos, a formação das paróquias 

coladas se dava pela exigência e pressão dos fregueses, ávidos pelo reconhecimento de

sua condição por parte do Estado; o que lhes garantiria a existência de instituições 

permanentes de caráter vitalício, tais como a administração continuada dos sacramentos 

e a produção de registros assegurados legalmente (como os de batismos, casamentos e

óbitos), que seriam traduzidos em direitos, privilégios e prestígio propiciados pela 

estrutura eclesiástica31. 

Através da Mesa da Consciência e Ordens32, as paróquias coladas eram 

providas de padres vitalícios, que passavam a administrar uma paróquia, conforme as 

recomendações do Concílio de Trento de que este mecanismo dava maiores garantias ao 

sacerdote para exercer o seu ofício de conduzir as ovelhas33. Este processo de nomeação 

ocorria mediante concurso organizado pelo bispo, no qual os candidatos eram 

examinados acerca da doutrina e quanto a sua idoneidade. Escolhido o nome, o bispo o 

encaminhava ao Rei que, através da Mesa da Consciência e Ordens, deveria confirmá-

lo. Uma vez aprovado, o pároco recebia a paróquia em caráter vitalício e ascendia a um 

privilégio que o colocava numa situação de diferenciação social em relação aos demais 

padres do baixo clero (que não possuíam colocação fixa): por terem poderes e status na 

sociedade colonial, devido a autoridade que passavam a exercer nos planos religioso e 

civil; tornam-se, na prática, “funcionários da Coroa” e por terem poder de se sustentar 

através do recebimento de um benefício anual – a côngrua – pago trimestralmente pela 

Real Fazenda local34. 

                                                
31 TORRES-LONDOÑO, Fernando. Op. cit., p. 56-58. A este respeito, ver também CHAHON, Sérgio. 

Os convidados para a ceia do senhor: as missas e a vivência leiga do catolicismo na cidade do Rio de 
Janeiro e arredores (1750-1820). São Paulo: EDUSP, 2008, p. 132.

32 Instituição da administração portuguesa, criada no século XVI e responsável, entre outros assuntos, 
pela aplicação do Padroado aos territórios ultramarinos: examinando as indicações de sacerdotes para 
as paróquias e os cabildos das catedrais, as solicitações dos bispos para criação de uma nova freguesia 
e as queixas dos fiéis a respeito de um pároco considerado relapso. Cf. NEVES, Guilherme Pereira das. 
“Mesa de Consciência e Ordens” In: VAINFAS, Ronaldo (org.) Dicionário do Brasil Colonial. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2000, p. 393-394.

33 NEVES, Guilherme Pereira das. E receberá mercê: a Mesa de Consciência e Ordens e o clero secular 
no Brasil – 1808-1828. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997, p. 65; CHAHON, Sérgio. Op.cit.,, p. 
132-133.

34 NEVES, Guilherme Pereira das. E receberá mercê, p. 68-69.
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Além da côngrua, o pároco poderia acumular outras fontes de receita, que 

dependiam das condições da freguesia: as conhecenças – que se constituíam em uma 

remuneração a que os fiéis estavam obrigados, por ocasião da Quaresma, pelo 

cumprimento do preceito da confissão e comunhão pascal – e o pé-de-altar ou estola –

que significava uma taxação pelo pároco sobre batismos, casamentos e enterros, 

realizados no âmbito da paróquia cuja competência gerava freqüentes atritos com 

capelães ou regulares que desempenhassem estas funções nos demais templos da 

freguesia. A Coroa ainda pagava ao pároco os guisamentos ou ordinária, que consistia 

numa módica contribuição destinada à sustentação das atividades do templo, tal como a 

aquisição de cera e de vinho pertencentes à fábrica35 da igreja36. 

A criação de paróquias coladas, sobretudo no período colonial, se deu de 

forma lenta, não obedecendo necessariamente a razões pastorais, como afirma Londoño. 

Segundo ele, o demorado reconhecimento das paróquias coladas por parte do Rei

indicava o pouco interesse que o Estado tinha em abrir mão de “seu” dízimo, 

principalmente pelo direito que as autoridades tinham adquirido de poder utilizar o 

chamado resíduo que teoricamente restava da diferença entre a receita e a despesa. O 

que explicaria o fato de a Coroa não ter muito interesse em gastar com bispados, 

paróquias e côngruas, principalmente em locais que não se constituíssem em núcleos 

urbanos com população a quem se poderia cobrar dízimo.37 Situação que contribuía para 

o que Sérgio Chahon se refere como afrouxamento da malha paroquial, diante da 

relutância com que o padroado assumia a responsabilidade pelo sustento material do 

culto divino em terras ultramarinas, como indica a parcimônia com que os recursos da 

Fazenda Real eram geridos no que tange a tal finalidade38. 

Esta questão pode ser exemplificada pela referência a um caso ocorrido em 

1827 - já no Império - em uma localidade próxima à Macaé. Tratou-se do indeferimento 

do bispo capelão-mor do Rio de Janeiro à petição dos moradores das proximidades do 

Rio São João, na região de Campos dos Goitacazes, que pediram a ereção em freguesia 

da capela de Nossa Senhora do Amparo, que fora paramentada por eles com pia 

batismal, e que distava cerca de seis léguas da matriz de Nossa Senhora da Lapa de 
                                                
35 Era o organismo que administrava o patrimônio e os rendimentos de uma paróquia e zelava pela 

conservação dos seus bens móveis e imóveis, significando, assim, o patrimônio e a administração das 
igrejas matrizes. Cf. NEVES, Guilherme Pereira das. Op. cit., p. 227 e FRIDMAN, Fânia. Donos do 
Rio em nome do Rei: uma história fundiária da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar; 
Ed. Garamond, 1999, p. 55.

36 NEVES, Guilherme Pereira das. Op. cit., p. 68-69.
37 TORRES-LONDOÑO, Fernando. Op. cit., p. 58-59.
38 CHAHON, Sérgio. Op.cit.,, p. 138.
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Capivari. Segundo o bispo, não havia população suficiente para sustentar um pároco 

“com decência”, tendo em vista que os moradores circunvizinhos eram poucos e sem 

condições de sustentar um capelão e a capela estava erguida em um lugar solitário e 

deserto, não podendo admitir tabernáculo e o depósito do Santíssimo Sacramento39.

Pelo que se pode verificar na análise do processo de estabelecimento de 

paróquias de natureza colativas no período colonial, a freguesia de Nossa Senhora das 

Neves do Sertão de Macaé não parecia apresentar para a Coroa portuguesa as condições 

que permitissem a sua criação enquanto freguesia colada. Eximindo-se de arcar com o 

seu sustento e diante da necessidade de dar encaminhamento ao aldeamento após a 

expulsão dos inacianos, o Estado a transformou em freguesia encomendada, deixando 

que ela e seu pároco se sustentassem por seus próprios meios. Certamente, este seria o 

motivo para o precário estado da capela, mesmo após sua transformação em matriz, 

como vimos anteriormente. Assim, diferentemente das coladas, a freguesia que seria o 

núcleo a partir do qual se originaria a futura Macaé nascia, em 1765, como 

encomendada, sendo pastoreada pelo padre José das Neves Ribeiro.  

De modo geral, a Mesa da Consciência e Ordens não se envolvia em 

provimentos de benefícios que não fossem colados. Apesar de a freguesia encomendada 

de Nossa Senhora das Neves de Macaé ter sido erigida por determinação da Coroa, o 

estabelecimento das freguesias encomendadas era da alçada dos bispos, que o faziam, 

por exemplo, quando os moradores em torno de uma capela desejavam ter um padre 

próprio – fixando uma cota para o seu sustento e dirigindo ao bispo uma petição para 

que lhes fosse nomeado um sacerdote – ou, ainda, quando faltava um vigário em uma 

freguesia, levando-o a indicar um padre encomendado com as funções de um vigário 

interino para não deixar os fiéis desamparados. Sendo bastante comum que esta situação 

assim permanecesse por longos anos40.

Tais expedientes vinham responder às dificuldades suscitadas pela extensão 

desmensurada das paróquias, pela lonjura das matrizes e diante da impossibilidade de se 

fundar vigarias coladas no ritmo exigido pela demanda dos fiéis, sobretudo em 

localidades mais remotas e distantes dos núcleos urbanos, onde a sua extensão e 
                                                
39 NEVES, Guilherme Pereira das. E receberá mercê., p. 246.
40 A partir da nomeação do vigário temporário ou cura, encaminhava-se uma petição ao rei para que este 

fosse colado. Diante disto, a Mesa da Consciência e Ordens deveria dar parecer com relação à petição. 
Uma vez autorizado, o rei concedia a colação e determinava a côngrua. Com exceção das freguesias 
mais importantes e significativas para o Erário Régio, que levavam cerca de dois anos para ter o 
processo concluído, as demais freguesias levaram anos e até décadas para concretizar seus anseios. 
NEVES, Guilherme Pereira das. Op. cit., p. 68-69; TORRES-LONDOÑO, Fernando. Op. cit., p. 57; 
CHAHON, Sérgio. Op.cit.,, p. 135.
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distância eram maiores, como afirma Sérgio Chahon41. Além das freguesias 

encomendadas, outros recursos utilizados para suprir esta carência eram a criação das 

capelas curadas e dos curatos. 

Retornando à análise do caso de Macaé, seria somente na década de 1790 

que a freguesia de Nossa Senhora das Neves do Sertão de Macaé seria elevada à série 

das igrejas permanentes e, portanto, coladas (por determinação do Alvará de 22 de 

dezembro de 1795). É possível que isto tenha ocorrido devido ao afastamento do padre 

José das Neves Ribeiro, que já a paroquiava por cerca de trinta anos; indicando que, 

apesar de ser encomendado, exerceu suas atividades durante muito tempo, ganhando 

estabilidade. Mas, para além desta justificativa de caráter eclesiástico, acredito que 

outro fator contribuiu para a sua transformação na categoria das freguesias que 

passariam a ser sustentadas pelo padroado régio: o reconhecimento da projeção 

socioeconômica da região. 

1.2. Projeção socioeconômica da região

Em 1785, os Manuscritos de Manoel Martins do Couto Reis apresentam a 

freguesia como a mais moderna [no sentido de mais recente] dos Campos dos 

Goytacazes na época42, com pouco número de habitantes, que se encontravam dispersos 

e “pobríssimos”43. Segundo Sheila de Castro Faria, neste período, ela possuía “quarenta 

habitantes livres, 102 escravos, dois engenhos, produzia somente cem arrobas de açúcar 

por ano, uma pequena colheita de grãos e pouca criação de gado, distribuídos por 12 

unidades agrícolas” 44.

Quatorze anos depois, os relatos sobre a região descrevem uma situação 

bastante diferente. Segundo o padre Francisco dos Santos Pinto, na visita pastoral que 

realizou em 1799, a freguesia possuía cinco fazendas, apesar de ter descrito apenas 

quatro: a da Conceição dos Adoellas, localizada próximo ao rio São Pedro, propriedade 

de Dona Josefa de Figueiredo; a do Morro do Onça, de Bernardo José Ferreira Rabelo; a 

do Capitão Antônio José Lopes de Araújo e a de Manoel José da Costa Martingil. 

                                                
41 CHAHON, Sérgio. Op.cit.,, p. 133.
42 Lembramos que, até 1813, a freguesia de Nossa Senhora das Neves pertencia a Campos dos 

Goytacazes.
43 REYS, Manoel Martinz do Couto. Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys. Rio de Janeiro: 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 1997, Coleção Fluminense, p.51.
44 FARIA, Sheila de Castro. Op.Cit., p. 327.



32

Segundo ele, todas possuíam oratório de licença do bispo, considerados decentes e 

“separados do uso doméstico”, com exceção do da fazenda de Martingil, que foi 

interditado “pela indecência em que estava”45. 

Consultando o livro de registros de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora 

das Neves do Sertão do Rio Macaé referente ao período entre 1798 e 1807, entretanto, 

pude constatar a menção a outras duas fazendas nos anos de 1798 e 1799, tais como a da 

Atalaia, de Manoel Ferreira Maia; e a do Frade46. Podendo levar à conclusão de que os 

dados do visitador foram minorados; talvez em função da grande extensão do território 

da freguesia. Mas, para além desta divergência de dados, o que se pode perceber é o 

grande crescimento da região em comparação com o relato feito por Couto Reys para o 

período anterior.

É possível constatar este crescimento pela análise dos pedidos para 

constituição de oratórios particulares em algumas das fazendas da região. A existência 

destes oratórios indicava a projeção dos seus proprietários, posto que deveriam ser 

autorizados pela autoridade eclesiástica e que uma das justificativas que mais apareciam 

nos textos das aprovações era o viver “à maneira de nobres” ou “conforme as leis da 

nobreza”, como afirma Sérgio Chahon. Para pleitear a graça de possuir um altar 

doméstico, era indispensável a posse de certa parcela de cabedal e de poder; o que 

levava a que os solicitantes e autorizados a possuí-los estivessem incluídos nos círculos 

mais seletos da hierarquia social, que fossem ocupantes de cargos prestigiosos no 

aparelho administrativo e/ou possuíssem patrimônio e riqueza. Condições estas exigidas 

para que pudessem arcar “com os investimentos necessários ao preparo e instalação de 

seus altares, de maneira a assegurar que as celebrações eucarísticas e demais 

cerimônias oficiadas perante” os mesmos “transcorressem com a decência requerida 

pelas autoridades do clero”. O que, de certa forma, vinha suprir a demanda dos fiéis 

pela ereção de novas paróquias e igrejas matrizes, como vimos anteriormente, e a 

distância entre a localização das propriedades e as sedes das paróquias47.

No Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro é possível ter acesso 

a um destes processos envolvendo breve apostólico de oratório privado para a região de 

Macaé, no final do século XVIII. Tratou-se do referente às propriedades de Antônio 

                                                
45 ACMRJ. Visitas Pastorais: VP 07: Informações da visita do Norte, p. 32v e 33. 
46 ARQUIVO DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE ACERVO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE 

MACAÉ (doravante ASEMAPH). Livro de registros de óbitos de escravos e forros da Freguesia de 
Nossa Senhora das Neves e Santa Rita/Macaé (1798-1807).

47 CHAHON, Sérgio. Op.cit., pp. 61-63, 67, 81.
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José Lopes de Araújo e sua mulher Dona Mariana Vitória Dionísia de Araújo e 

Azambuja48. No processo iniciado em 1799 – e concluído em 1813 – os requerentes 

solicitaram ao Papa a permissão para possuir oratórios particulares em sua casa da 

Cidade do Rio de Janeiro e campo [sic], bem como para a Fazenda Nova, que tinham no 

Sertão do Rio Macaé, situada no Rio de São Pedro, alegando que viviam “a Lei de 

Nobreza no Bispado do Rio de Janeiro” e que o mesmo se achava “separado, e livre 

dos usos domésticos, e decentemente ornado com os paramentos necessários”, 

conforme se verificou na visitação feita por recomendação diocesana, em 1801. 

Segundo o proprietário impetrante, a “fazenda de engenho em Macaé” distava da 

paróquia em “mais de um dia”, havendo no “meio da mesma distância” dois rios 

caudalosos, que “não só os impedia e a sua família, como aos moradores vizinhos da 

mesma fazenda” de chegarem à igreja paroquial de Nossa Senhora das Neves e Santa 

Rita, “principalmente no inverno”49. 

No texto do Bispo, de 1813, que confirmava a autorização papal foi 

corroborado que o fazendeiro possuía todas as condições exigidas para receber a graça 

de possuir oratório particular. Os paramentos e alfaias listados indicam que o dito 

oratório era forrado, com portas, dossel e imagens, além dos seguintes ornamentos:

Uma casula branca e encarnada.
Uma dita verde e roxa cada uma com todos os seus pertences.
Quatro véus das quatro cores branca, vermelha, verde e roxa.
Dois cordões, um amito, uma alva, quatro toalhas, duas de Bretanha, 
uma dita de paninho, uma dita de pano de linho, uma pedra de ara, 
um cálice de prata com seus pertences, dois corporais com suas 
guardas, quatro sanguinhos, uma estante, um missal, seis castiçais, 
uma Imagem de Nosso Senhor Crucificado, uma dita de Nossa 
Senhora da Conceição, uma dita de Santo Antônio, um prato com 
duas galhetas de vidro, dois manustérgios [sic.], um ritual, uma mesa 
com uma gaveta onde se guardam os ditos ornamentos e mais alfaias 
pertencentes ao dito oratório, uma toalha de mãos, três sacras e nada 
mais.50

Tais ornamentos apontam para as condições materiais exigidas para a 

sustentação do oratório, comprovando a necessidade de posses para seguir as exigências 

das autoridades eclesiásticas e que, no caso do oratório da Fazenda Nova, de Antônio 

José Lopes de Araújo e sua mulher Dona Mariana Vitória Dionísia de Araújo e 

                                                
48 ACMRJ. Breve Apostólico, 321, 1799.
49 Idem.
50 Idem.
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Azambuja, era “decentemente ornado”. No despacho datado de 28 de março de 1813 

constam as situações nas quais o oratório poderia ser utilizado para a celebração de 

missas, desde que não afetassem os direitos paroquiais: 

[...] pela mesma Autoridade Apostólica que me foi concedida, o aprovo, e 
hei por aprovado, para que os ditos Impetrantes acima nomeados, e cada 
um deles de per si possam fazer celebrar uma só Missa cada dia, a exceção 
dos dias de Natal, Páscoa da Ressurreição, Pentecostes, e das outras festas 
mais solenes do ano, em que se não poderá celebrar Missa alguma. E 
poderão os ditos Impetrantes nos dias santos, e festas de guarda não 
excetuadas, satisfazerem ao preceito da Missa, assistindo a ela com todos os 
seus parentes por consangüinidade e afinidade seus hóspedes nobres, 
familiares, e criados, que com eles juntamente viverem, com tantos que os 
mesmos Impetrantes ou qualquer deles sejam presentes a celebração da 
Missa, e que os criados, que não forem atualmente necessários ao seu 
serviço a vão ouvir a qualquer Igreja pública para cumprirem o preceito.51

Estas referências permitem fazer duas inferências: primeiramente, a que 

aponta para a projeção econômica da região, expressa no crescimento do número de 

propriedades agrárias com condições de obter a graça de ter oratórios privados; em 

segundo lugar, que a estrutura eclesiástica representava um canal de confirmação de 

determinado status e prestígio social na Macaé escravista de fins do Setecentos. 

Estes indícios do crescimento da freguesia são confirmados por Sheila de 

Castro Faria. Ao analisar a atraente entrada de homens e capitais em toda a Capitania 

da Paraíba do Sul durante o século XVIII e tendo como base os dados de Manoel 

Martins do Couto Reis referentes aos mapeamentos da região para os anos de 1785 e 

1799, ela afirma que Neves “teve um aumento populacional excepcional” e que, 

quatorze anos depois, em 1799, sua situação havia-se transformado radicalmente: de 

quarenta habitantes passou a ter 1.691 (um aumento de 4.227,5%) e de 102 cativos, 

aumentou para 3.640 (em termos populacionais, a elevação foi de 3.568,6%).52 Outros 

dados significativos deste crescimento foi o aumento da população identificada por 

Couto Reis como “branca”, que saltou de 43%, em 1785, para 63%, em 179953, 

indicando o surpreendente aumento do número de proprietários na freguesia criando a 

demanda pelos oratórios particulares citados na visita pastoral deste ano de 1799, a 

exemplo do caso de Antônio José Lopes de Araújo e sua mulher. 

                                                
51 Idem.
52 FARIA, Sheila de Castro. Op.Cit., p. 327.
53 Idem, p. 128.
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Segundo Ana Lúcia Nunes Ferreira, no final do século XVIII, Neves 

despontava como área de atração populacional devido às convenientes condições à 

expansão das lavouras de alimentos, fazendo parte do circuito de produção para o 

abastecimento do mercado interno. Através do porto de Imbetiba ou de Macaé, eram 

escoadas as produções de açúcar e demais alimentos de Campos dos Goitacazes e do 

território macaense. Citando dados de João Fragoso54, Ferreira afirma que, somente em 

1791, doze embarcações contendo açúcar, originadas de Macaé, entraram no Porto do 

Rio de Janeiro. Segundo a autora,

A frequência de desembarques de alimentos como mel, feijão, toucinho, sal, 
cachaça, milho e peixes, oriundos de Parati, Ilha Grande, Campos, Macaé e 
Cabo Frio, entre outras localidades, mostraram a existência de uma extensa 
rede comercial intra e inter-regional, responsável pelos alimentos que 
abasteciam a Capitania do Rio de Janeiro e de lá seguiam também para 
outros portos. Através de inúmeros exemplos, João Fragoso mostrou que, na 
colônia, havia uma “necessidade estrutural da existência de unidades 
agropecuárias ligadas à produção mercantil para o abastecimento”, daí a 
importância do agro fluminense, no final do século XVIII e início do XIX, 
ligar-se ao abastecimento das áreas voltadas para a exportação, atuando 
como base de sustentação e de reiteração da plantation escravista.55

Deste modo, parece plausível pensar que a transformação da freguesia de 

Nossa Senhora das Neves e Santa Rita do Sertão do Rio Macaé de encomendada à 

colada se relacionou ao processo de inserção da localidade no conjunto das áreas 

produtoras de alimentos para o mercado interno, tendo como base a mão-de-obra 

escrava, a partir do final do século XVIII. Ou seja, comparativamente ao período 

anterior, a freguesia apresentava na última década do Setecentos uma população 

representativa aos olhos da Coroa que proporcionava retorno satisfatório da cobrança de 

dízimo e justificava, portanto, o sustento de um pároco vitalício. 

Se, da parte do Estado, a região se apresentava com condições de auferir 

mais dízimos devido ao desenvolvimento econômico, tal situação paradoxalmente ainda 

não transparecia de modo mais claro para os candidatos a pároco. Apesar de ter sido 

oferecida a concurso, em 1803, para ter lugar na série das igrejas permanentes –

conforme determinava o Alvará de 22 de dezembro de 1795 - a freguesia não teve 

                                                
54 FRAGOSO, João Luís. Homens de Grossa Aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do 

Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992, p. 103-105.
55 FERREIRA, Ana Lúcia Nunes. Op. cit. 
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opositor; aparecendo um candidato somente no novo concurso de 1812, no qual foi 

proposto o padre Manoel Valente de Rezende, que a paroquiava desde 180856. 

Segundo Guilherme Pereira das Neves, as paróquias criadas a partir de 

aldeamentos indígenas eram as mais carentes e quando se tratava de freguesias pobres, 

não havia opositores57. Com base nos já mencionados relatos de 1799 e de 1812 sobre a 

situação do templo que servia de matriz da freguesia de Nossa Senhora das Neves, 

analisados anteriormente, pode-se imaginar ter sido este um dos principais motivos de a 

paróquia atrair poucos opositores quando da oferta de concurso. Tanto que um ano após 

o concurso de 1812, o padre Manuel de Rezende desistiu da paróquia, levando a mesma 

a ser oferecida em novo concurso, em março de 1813, em decorrência do qual seu 

irmão, o padre João Bernardo da Costa Rezende, foi proposto em 181458.

Entretanto, quando Macaé foi transformada em vila, em 1813, a freguesia de 

Nossa Senhora das Neves e Santa Rita não foi cogitada para sede da nova circunscrição 

colonial que, provisoriamente, foi instalada na capela de Santana.

Situada no topo do morro de Santana – bem mais próxima do litoral do que 

a igreja de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita59 – a capela da mesma invocação era 

originária da ocupação jesuítica na região macaense desde cerca de 1630, servindo 

como sede da mencionada Fazenda de Macaé, a partir do século XVIII. No processo de 

seqüestro dos bens dos jesuítas na região, em decorrência da expulsão da ordem, as 
                                                
56 ANRJ. Mesa da Consciência e Ordens. Códice 26, vol. 1, no. 23: Consulta sobre a oposição da Igreja 

de Nossa Senhora das Neves do Rio Macaé deste Bispado e Códice 26, vol. 5, no. 332: Consulta da 
Igreja de Nossa Senhora das Neves do Rio Macaé deste Bispado. Ver também ARAÚJO, José de 
Souza Pizarro e. Op. cit., p.125-126. 

57 NEVES, Guilherme Pereira das. E receberá mercê, p. 66 e 220.
58 ANRJ. Mesa da Consciência e Ordens. Códice 26, vol. 1, no. 23: Op. cit. e Códice 26, vol. 5, no. 332: 

Op.cit. Segundo o padre visitador que esteve em Nossa Senhora das Neves, em 1812, o padre João 
Bernardo de Rezende foi denunciado por Custodio José, administrador e sócio do Engenho Atalaia, por 
concubinato com uma “certa Joana”, solteira. No entanto, o visitador deu o caso por justificado, tendo 
em vista que as testemunhas da freguesia abonaram o padre e porque, ao que parece, o romance teria 
terminado. Cf. ACMRJ. Visitas Pastorais: VP 12: Op. cit. Entre 1818 e 1821, o padre João Bernardo e 
seu irmão sofreriam um libelo da parte de Brás Diogo de Souza Bitencourt por terem invadido parte 
das suas terras, nas quais derrubaram madeira, construíram roçados e possuíam escravos neles 
trabalhando. Cf. ACMRJ. Libelo contra padre, Notação: 310, Embargante: Brás Diogo da Silva 
Bitencourt, Embargados: Reverendos Manoel Valente de Rezende e seu irmão João Bernardo da 
Costa e Rezende. 12/11/1818.

59 Uma idéia aproximada da distância entre a freguesia de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita do 
Sertão de Macaé e o litoral, segundo relatos da época, pode ser encontrada nos textos de visita pastoral 
à região. Na visita do padre Francisco dos Santos Pinto, em 1799, ele menciona que “pelo Rio Macaé 
acima um dia de viagem para o sertão está a aldeia chamada de Macaé”. Na visita de 1812, o padre que 
a redigiu informou ter embarcado “na Barra de Macaé as nove horas da noite, e fui pelo Rio acima 
deitado em uma cama até as dez horas da manhã do outro dia”, quando chegou à Igreja de Nossa 
Senhora das Neves. Ainda segundo o sacerdote, o caminho era estimado em torno de cinco ou seis 
léguas, apesar de ele ter contado sete ou oito devido às curvas do rio que, segundo ele, era um dos mais 
tortuosos e caudalosos que tinha visto. Cf. ACMRJ. Visitas Pastorais: VP 07: Informações da visita do 
Norte, p. 32v e 33 e VP 12: Op.cit.



37

terras da fazenda foram arrematadas, em 1776, por Gonçalo Marques de Oliveira –

mestre caldereiro, que morava na Rua dos Pescadores, na cidade do Rio de Janeiro60. 

Segundo Lamego, quando foi feito o seqüestro da Fazenda de Macaé, 

“constava existir na igreja de Santana uma irmandade, pia batismal, sacrário, Santos 

óleos e paramentos. No adro, em frente à mesma, havia um cemitério dos escravos”61. 

Do exposto, percebe-se que a capela de Santana representava um núcleo de vivência do 

catolicismo na localidade, ainda que não se constituísse em uma igreja paroquial. Talvez 

por esta representatividade – e é claro que com o objetivo de valorizar suas terras, 

Gonçalo Marques de Oliveira solicitou e obteve, em 13 de abril de 1778, o Breve papal 

que declarava privilegiado para sempre o altar de Santana, o qual foi mandado cumprir 

por sentença e edital no ano seguinte62.

Em decorrência de dívidas, em 1795, Gonçalo Oliveira vendeu metade da 

Fazenda de Macaé para o capitão Bento José Ferreira Rabelo, morador em Campos dos 

Goitacazes, onde vivia de engenho de açúcar. Na composição dos bens vendidos, estava 

incluída a capela de Santana, onde se “celebra[va] o santo sacrifício da missa”, em 

cuja área também estavam localizados o adro e o dito cemitério. Em 1812, segundo 

Alberto Lamego, os herdeiros dos bens do capitão Bento José Ferreira Rabelo cederam 

a capela para ser elevada a curato e servir, provisoriamente, de matriz; do mesmo modo 

que o terreno em volta do templo foi cedido para servir de adro.63

Também chamadas por Arlindo Rupert de “freguesias amovíveis” ou como 

“apenas de natureza eclesiástica”, as freguesias encomendadas tinham sede em igrejas 

de maior porte, que funcionavam a guisa de matrizes, sendo servidas por sacerdotes 

conhecidos pelo título de “vigários encomendados”. Como foi dito anteriormente, estes 

possuíam vínculos mais frouxos com o aparelho eclesiástico e o padroado do que os 

colados. No caso das capelas-curadas, seu funcionamento se dava no interior dos 

                                                
60 LAMEGO, Alberto. Op.cit., p. 58-59 e AMANTINO, Márcia. Op. cit..
61 LAMEGO, Alberto. Op.cit., p. 59-60, nota 97 e p. 87. Apesar de não indicar sua fonte de consultas, 

muito provavelmente esta referência de Lamego teve como base a lista dos bens seqüestrados aos 
jesuítas, em 1775. Em relação à afirmação de que o adro em frente à Capela era um cemitério de 
escravos, as evidências a este respeito que conseguimos encontrar são os registros paroquiais de óbitos 
da freguesia de Nossa Senhora das Neves, referentes ao período entre 1798 e 1807. Verificando os 
registros referentes aos sepultamentos na capela de Santana, constatamos que entre 1799 e 1806 foram 
mencionados 15 registros, dos quais apenas um se referiu a indivíduo livre, sendo os demais cativos. 
Quanto ao local de sepultamento, percebe-se que apenas dois escravos foram sepultados no adro da 
capela, sendo todos os demais inumados no interior do templo. Tais dados podem confirmar a 
afirmação de Lamego sobre a capela ser destinada a sepultamento dos escravos. Cf: ARQUIVO DA 
SEMAPH. Livro Misto – Freguesia de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita/Macaé, 1798-1807.

62 LAMEGO, Alberto. Op.cit., p. 87.
63 Idem.
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limites das paróquias, por iniciativa do respectivo vigário, “destinadas a complementar 

sua atuação nos lugares mais remotos de seu distrito”. Do mesmo modo que os vigários 

encomendados, o capelão-cura não dispunha de côngrua paga pelo Tesouro, 

sobrevivendo dos subsídios fornecidos pelos moradores ou ainda dos proventos 

recebidos das mãos dos párocos aos quais auxiliavam. Em termos do direito 

eclesiástico, os curatos consistiam num estabelecimento separado e independente de 

qualquer paróquia, onde o sacerdote ou cura possuía funções associadas ao ministério 

paroquial, cujo sustento também advinha dos moradores situados nas imediações da 

capela onde atuava. Como afirma Chahon, “a elevação de certa capela a curato 

destinava-se a garantir o provimento do pasto espiritual naquelas povoações cujo 

desenvolvimento, embora já reconhecido pelas autoridades, ainda não teria atingido 

proporções suficientes para justificar a criação de uma nova freguesia”64.      

De livre remoção por ordem do bispo, estes vigários encomendados, 

capelães-cura e curas não eram selecionados através de concurso e, apesar de ser 

exigida sua idoneidade, não eram examinados acerca da doutrina. Como não recebiam 

côngrua, deveriam ser sustentados pelos fregueses; o que era feito por meio da cobrança 

do pé-de-altar e das conhecenças, diante da precariedade dos auxílios financeiros. 

Muito embora muitos destes, principalmente os vigários encomendados, tenham 

permanecido anos ou décadas em uma freguesia, sua situação era instável. Por um lado, 

devido aos bispos atuarem com mais autonomia nas freguesias encomendadas, capelas-

curadas e curatos, mais distante da intervenção do Padroado, possibilitando-lhes 

remover os vigários considerados inconvenientes. Por outro, devido ao maior poder e 

controle dos fregueses sobre tais sacerdotes, que se tornavam de certa forma 

dependentes dos fiéis para a sua manutenção, para a construção e manutenção da igreja 

e para a sua estabilidade no cargo65. 

Esta elevação a curato se deu por ocasião da visita pastoral ocorrida na 

região, neste ano, quando o bispo capelão mor - como parte de suas atribuições para 

erigir paróquias curadas ou encomendadas, escolheu o padre José da Costa para capelão 

curado na mesma capela, com jurisdição e faculdades de vigário da vara66. Instituída 

como matriz provisória do novo curato, a capela de Santana também se tornaria a matriz 

                                                
64 CHAHON, Sérgio. Op.cit., p. 132-135.
65 TORRES-LONDOÑO, Fernando. Op. cit., p. 59.
66 ANRJ. Mesa da Consciência e Ordens. Códice 26, vol. 5, no. 393: Consulta da Câmara de São João 

Batista para a ereção da nova matriz na Capela de Santa Ana (1814).
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provisória da freguesia de São João Batista, que seria erigida no processo de criação da 

vila de Macaé, no ano seguinte, como veremos adiante.

1.3. A criação da Vila de São João de Macaé

Durante um longo período de tempo, a região que em 1813 passou a 

constituir o Município de Macaé esteve ligada à vila de Campos dos Goitacazes e à 

cidade de Cabo Frio. Neste ano, através do Alvará de 29 de julho, passou da condição 

de arraial para a de vila de São João de Macaé.67 Segundo Alberto Lamego a criação da 

vila de São João de Macaé se relacionou a intenção dos seus moradores 

em dissipar as inconveniências e vexames, que sofriam (...), por falta de 
pronta administração da justiça, pois quando dela necessitavam, uns eram 
obrigados a procurá-la na cidade de Cabo Frio e outros na vila de São 
Salvador, distanciadas 19 a 30 léguas respectivamente (...).68

 Fato que teria levado os seus moradores mais ilustres a efetuarem o pedido 

junto ao Príncipe Regente para a criação da Vila de Macaé. Segundo as memórias de 

José Carneiro da Silva, o Visconde de Araruama, a criação da vila teria sido 

influenciada pela proximidade do sargento-mor João Luis P. Vianna junto ao D. João e 

pelo seu interesse em valorizar as terras da antiga Fazenda Macaé. Tendo em vista seu 

parentesco com a família Ferreira Rebello, proprietária das terras da antiga Fazenda de 

Santana, o sargento-mor teria solicitado a fundação da vila e aquelas terras passariam a 

compor o núcleo urbano da cidade de Macaé69.

Em retribuição ao benefício, o nome escolhido para a nova vila foi uma 

forma de render homenagem ao Príncipe Regente D. João. Diante disso, é relevante 

reafirmar que em Macaé a elevação à condição de vila precedeu a criação da freguesia 

na cidade (litoral), num episódio singular no processo que determinava a formação de 

novas vilas naquela época, como já afirmara Paulo Knauss 70. O que, talvez, se explique 

pela ação do sargento-mor João Luis P. Vianna junto ao Príncipe Regente.

                                                
67 O Município de Macaé foi elevado à categoria de cidade em 1846. Ver KNAUSS, Paulo. Macaé: 

História e Memória. Macaé: Prefeitura Municipal de Macaé, Fundação Macaé de Cultura. 2001, p. 86.
68 LAMEGO, Alberto. Op.cit., p.66.
69 ACERVO COLLECÇÃO DONA ROSA JOAQUINA/MACAÉ (doravante ACDRJ/Macaé) –

Manuscrito do Visconde de Araruama (Cópia de Documento Inédito). Caderno I, período de 1788-
1811 (mimeo). 

70 KNAUSS, Paulo. Op. cit.,, p.86.
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 Mas, para além destes interesses privados, não se pode ignorar que tal 

promoção vinha responder ao crescimento econômico da região, como assinalamos 

anteriormente. Em sua passagem pela região de Macaé, em 1816, Saint Hilaire 

descreveu a formação urbana da recém criada vila, como um núcleo que “já 

apresentava um ar de vida raramente notado”, situado na barra do rio Macaé, que 

dividia a vila em duas partes desiguais: a margem direita ou lado sul e a margem 

esquerda ou lado norte.  Segundo Saint Hilaire, a nova vila era vista como uma área de 

pouca significação, podendo ser comparada senão a uma pequena “aldeia de França”, 

e que a sua passagem para cidade e sede de termo teria ocorrido em confiança do seu 

futuro desenvolvimento71. 

Com relação à paisagem urbana macaense, o naturalista francês verificou

um desenvolvimento crescente voltado para a margem direita do rio Macaé. Aí 

existiriam setenta ou oitenta casas com cobertura de colmos, pequenas e baixas, 

localizadas separadamente umas das outras. No lado sul da cidade podiam ser notadas 

numerosas casas comerciais e várias casas residenciais, “todas bem cuidadas” e “bem 

conservadas”, anunciando a “boa abastança” de seus proprietários. Existia ainda na 

margem direita uma grande praça em formação, onde foi erguido o marco da justiça 

que servia para classificar a cidade na ordem judiciária e administrativa. Este lado da 

vila estava localizado próximo à capela de Santana.72

Segundo Ana Lúcia Nunes Ferreira, estas observações do viajante 

sinalizavam para o início da expansão do café na vila de Macaé e arredores, que se 

verificaria em fins da década de 1820, antecipando a maior proporção que a cultura 

cafeeira teria entre o final do século XIX e o início do século seguinte 73:

Os colonos de São João da Barra e dos arredores de Macaé escolhiam, nas 
matas virgens, as madeiras que transformariam em tábuas para enviar 
diretamente para o Rio de Janeiro. Mas a maioria, principalmente os menos 
abastados, vendiam-na a comerciantes estabelecidos em Macaé mesmo. O 
autor ainda afirmava que a exploração de madeira (jacarandá, araribá, 
canela, vinhático, etc) não era a única ocupação dos cultivadores dos 
arredores de Macaé. Ao norte, entre a cidade e o porto de São João da 
Barra, contavam-se cerca de 20 léguas de engenhos de açúcar “...planta 
mais conveniente da região”, mas que deveria ser cortada no momento da 
maturação. Sabedores disso, afirmou, “vários colonos renunciaram então a 
seus engenhos e dedicam-se à cultura do cafeeiro, que dá menos trabalho 

                                                
71 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelo distrito dos diamantes e litoral do Brasil. São Paulo: 

EDUSP/Belo Horizonte; Itatiaia, 1974. p. 184.
72 Idem.
73 FERREIRA, Ana Lúcia Nunes. Op. cit., p. 27.
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que as da cona não exigindo tantas benfeitorias nem tantos escravos e que 
produz muito bem nas vertentes vizinhas de Macaé”.74

Tal contexto aponta para a expansão econômica que, conjugada a igual 

expansão do sertão, certamente contribuiu para a criação da vila. E um dado importante 

é que quando da formação do município de Macaé, houve a incorporação da freguesia 

de Quissamã – até então pertencente a Campos dos Goytacazes –, que agregou à nova 

vila importantes elementos da classe senhorial dedicados à produção açucareira. Desta 

produção agrícola, adviria a projeção econômica e política da futura nobreza macaense, 

a partir de meados do século XIX, principalmente a que esteve em torno do Primeiro 

Visconde de Araruama e seus descendentes, cujo poder e status confeririam à freguesia 

de Quissamã a proeminência sobre as demais freguesias do município de Macaé75.

Retomando a análise acerca da capela de Santana, é possível verificar que 

com a criação da vila de Macaé, o curato de Santana seria elevado à condição de 

freguesia colada de São João Batista. Processo este que também contou com a ação dos 

chamados “homens bons” junto à Mesa de Consciência e Ordens. Situação comum a 

outras regiões da colônia, nas quais os fiéis também tinham participação ativa na criação 

de novas igrejas matrizes76. Assim, por meio de uma representação em nome dos 

moradores da nova vila de São João de Macaé, em 18 de março de 1814, a Câmara 

solicitou que a capela de Santana fosse erigida em paróquia com a invocação de São 

João Batista de Macaé e que o padre José da Costa fosse constituído seu vigário colado. 

Muito embora a Mesa tenha acatado o pedido de criação da paróquia permanente, não 

autorizou a nomeação do sacerdote indicado para pároco, alegando ser necessário que o 

Bispo diocesano promovesse um concurso, segundo as normas vigentes.77

No entanto, o cumprimento da provisão de 6 de maio de 1815 na parte que 

determinava a realização de concurso para provimento de pároco demorou algum 

                                                
74 Idem.
75 Convém destacar que, apesar desta projeção açucareira de Quissamã, o restante da produção macaense 

continuou a se constituir de gêneros alimentícios destinados ao abastecimento interno; de modo que a 
produção açucareira nunca chegaria a suplantar as demais, seja de café, seja dos demais alimentos. 
FERREIRA, Ana Lúcia Nunes. Op. cit., p. 29, 34-40.

76 NEVES, Guilherme Pereira das. E receberá mercê, p. 268-270 e CHAHON, Sérgio. Op.cit., p. 142-
143.

77 ANRJ. Mesa da Consciência e Ordens. Códice 26, vol. 5, no. 393: Consulta da Câmara de São João 
Batista para a ereção da nova matriz na Capela de Santa Ana (1814).
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tempo.78 Somente após dois anos e meio apareceu um opositor, o padre Manuel José de 

Faria. Esta demora teria resultado num atrito entre a Mesa de Consciência e Ordens e o 

bispo Dom Caetano da Silva Coutinho79, pelo fato de o bispo ter estendido o prazo  para 

o aparecimento de um opositor, além de ter esperado mais seis meses para levar o nome 

proposto à Mesa; o que teria excedido em muito o prazo geralmente estabelecido pelo 

Alvará das Faculdades80 que era de trinta dias após a afixação do edital para que o 

bispo procedesse ao exame dos candidatos que tivessem se apresentados. Apesar do 

atrito, o nome indicado pelo bispo foi confirmado pela mesa e o padre Manuel José de 

Faria ocupou o cargo de pároco da freguesia de São João Batista em 181881.

 Com isso, a igreja de Santana funcionaria como matriz, sendo que em 

caráter provisório, até a construção de uma nova igreja “mais ampla e decente, e mais 

ao centro da povoação de Macaé”82. Esta situação provisória, no entanto, duraria 

alguns anos até que a construção da matriz definitiva fosse iniciada nas décadas de 1840

e 1850, na parte de baixo da freguesia. Ao que parece, os motivos que conduziriam à 

iniciativa de construção do templo paroquial definitivo estiveram relacionados ao estado 

de abandono da capela de Santana, entre as décadas de 1830 e 1840.

Já no início da década de 1820, o segundo pároco da freguesia de São João 

Batista, João Luiz Bezerra83, havia buscado auxílio do Estado, agora imperial, para a 

manutenção do templo. Num requerimento enviado ao Imperador, corroborado pelo 

bispo Dom Caetano da Silva Coutinho, tornou patente a inexistência de uma igreja que 

pudesse servir de matriz em uma vila “considerável pela sua população”, levando a 

que “todos os atos da religião [fossem realizados] em uma capela em ruínas ou em um 

oratório particular”. Ao que tudo indica, obteve sucesso, visto que foi concedida uma 

loteria em 20 de junho de 1823 para a construção da igreja matriz no valor de 

40:000$000 (quarenta contos de réis) “por uma só vez, administrada na mesma vila, 

                                                
78 A outra determinação desta provisão foi que o curato de Santana fosse erigido em “paróquia de 

natureza colativa e perpétua”. Cf. ANRJ. Mesa da Consciência e Ordens. Códice 26, vol. 7, no. 851, p. 
123v: Consulta da Igreja de São João Batista da nova Vila de Macaé, do Bispado do Rio de Janeiro

79 Sobre este processo, ver NEVES, Guilherme Pereira das. E receberá mercê, p. 151.   
80 Alvará de 14 de abril de 1781, que concedia ao bispo do Rio de Janeiro faculdade para propor 

candidatos aos cargos eclesiásticos. Para maiores detalhes desta normatização, ver NEVES, Guilherme 
Pereira das. E receberá mercê, p. 53-56.

81 NEVES, Guilherme Pereira das. E receberá mercê, p. 66 e 151; ANRJ. Mesa da Consciência e Ordens. 
Códice 26, vol. 7, n°. 851, p. 123v: Consulta da Igreja de São João Batista da nova Vila de Macaé, do 
Bispado do Rio de Janeiro.

82 ANRJ. Mesa da Consciência e Ordens. Códice 26, vol. 7, n°. 851, p. 123v: Op.cit., e ACMRJ. 
Associação Religiosa. Caixa 266, notação 398: Irmandade de Santana na Capela de São João Batista -
Macaé.

83 Segundo Monsenhor Pizarro e Araújo, ele assumiu a paróquia em 1821. Cf. ARAUJO, José de Souza 
Pizarro Azevedo e. Op.cit, p. 268.
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com intervenção do vigário, conforme o plano e as cautelas” que o intendente geral de 

polícia propusesse para merecer a aprovação imperial84. 

Não encontrei mais informações sobre o modo pelo qual se deu o 

cumprimento da medida imperial. Mas o fato é que neste ano de 1823, o mesmo pároco 

enviou outro requerimento à Mesa de Consciência e Ordens solicitando provimentos e 

alfaias para a igreja matriz. Alegando destinarem-se “para a decente administração dos 

sacramentos e celebração dos Ofícios Divinos na sua Igreja”, afirmou que isto era o 

mínimo que ele podia pedir e o que se deveria dar àquela “miserável paróquia” 85. 

Nesta ação, João Luiz Bezerra cumpria com uma das atribuições dos vigários, segundo 

as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia – como afirma Fernando Torres-

Londoño – que era o seu empenho na ereção, conservação e provimento dos templos 

das matrizes, dentre seus encargos no exercício da “cura das almas”.86

Em outubro do mesmo ano, o despacho da Mesa foi favorável, alegando que 

o vigário “não exigiu superfluidades, se contentando demasiadamente com os de

extrema precisão no uso do culto divino”. Segundo proposição do Desembargador da 

Coroa, Soberania e Fazenda Nacional dever-se-ia mandar fazer 

as necessárias alfaias e utensílios para o Culto Divino e decência do Altar, 
decoro da igreja, e edificação dos fiéis, do contrário esfriará o amor à 
Religião, o que se deve muito evitar, por ser esta o freio dos homens, e para 
maior segurança requeiro assim se consulte a S.M.I para que como Protetor 
nato da Igreja, assim o sancione87. 

Uma vez mantido o sistema de padroado régio, após a Independência, tal 

declaração demonstra o papel que o Estado imperial conferia ao consórcio com a Igreja 

a fim de manter a ordem social, não só em Macaé, mas no Império recém-criado. Daí a 

importância que a declaração dá à manutenção dos templos, muito embora se saiba que 

isto não implicou em uma efetiva e grande melhoria das condições das paróquias 

brasileiras, como várias análises já afirmaram.88

                                                
84 PARADA, Antonio Alvarez. Histórias Curtas e Antigas de Macaé. Rio de Janeiro: Artes Gráficas, 

1995.Vol. II, nº. 944, p. 264.
85 ANRJ. Mesa da Consciência e Ordens. Códice 26, vol. 9, no. 1271, p. 163: Consulta sobre o 

Requerimento do Padre João Luiz Bezerra, vigário da Freguesia de São João Batista Macaé pede 
provimentos e alfaias para aquela igreja.

86 TORRES-LONDOÑO, Fernando. Op. cit., p. 61 Apud CHAHON, Sérgio. Op.cit.,, p. 139-140. 
87 ANRJ. Mesa da Consciência e Ordens. Códice 26, vol. 9, no. 1271, p. 163(?): Op. cit.,
88 Sobre as relações entre Trono e Altar e sobre a religião como sustentáculo do Trono na Colônia e no 

Império, ver, respectivamente, dentre outros, CHAHON, Sérgio. Aos pés do Altar e do Trono: as 
irmandades e o poder régio no Brasil: 1808-1822. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FFLCH-USP, 
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Independente das ambigüidades e contradições que se possam verificar na 

ação do Estado imperial em relação ao provimento das paróquias, o importante aqui é 

perceber a preocupação do pároco com a manutenção da matriz de sua freguesia nos 

primórdios da nação recém-criada. Tais ações, entretanto, não evitariam que o templo 

do alto do morro de Santana passasse por situações difíceis. 

É possível que estas dificuldades devem ter se relacionado aos problemas

enfrentados pelo pároco João Luiz Bezerra que, em torno de 1825, parece ter se 

envolvido em conflitos na freguesia, que o levaram a solicitar à Mesa de Consciência e 

Ordens a permuta para outra paróquia. Neste citado ano ele alegou estar “sofrendo 

bastante incômodos na sua saúde, motivados pelo clima do lugar”. Sua pretensão foi 

deferida, em 20 de julho de 1825, tendo sido a Mesa de parecer que se deveria colocar a 

igreja de São João Batista a concurso.89 O que me leva a acreditar que ele enfrentou 

problemas na freguesia é o conteúdo do segundo requerimento que ele dirigiu à Mesa, 

em 1827, solicitando que a Mesa confirmasse a permuta já feita com o pároco da 

freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Guapimirim, João Antônio de Abreu Pereira, 

desde março do ano anterior, que já havia sido autorizada pelo Bispo. A justificativa 

dada por ambos os padres para a troca de paróquias era que este seria o “único meio [...] 

para por termo a mais cruel, e escandalosa intriga na qual os dois se viam enredados 

no meio de suas paróquias”90. 

Não consegui saber ainda quais foram os desdobramentos desta troca de 

párocos no cotidiano da freguesia macaense, mas o fato é que entre os anos de 1830 e 

1840 a capela de Santana entrou em ruínas e foi abandonada, apesar de seu cemitério ter 

continuado a servir de cemitério geral da vila. Até o momento, não encontrei

documentação com mais detalhes sobre como se deu este processo de abandono. Por 

enquanto, trabalho com a hipótese de que tal situação tenha sido deflagrada ou – o que 

parece mais provável – agravada devido ao deslocamento da matriz para a parte de 

                                                                                                                                              
1996 e AZZI, Riolando. O Altar unido ao Trono: um projeto conservador. São Paulo: Edições Paulinas, 
1992, p. 40-48. Sobre a contradição entre esta importância dada pela Coroa ao consórcio com a Igreja e 
as dificuldades práticas na criação e sustento de paróquias, ver, dentre outros, RUPERT, Arlindo. Op. 
Cit., vol. 1, p. 56, 162, 183-185; HOORNAERT, Eduardo (e outros). História da Igreja no Brasil: 
ensaio de interpretação a partir do povo. Petrópolis, Vozes, 1992, p. 172-174; NEVES, Guilherme 
Pereira das. E receberá mercê, p. 283; CHAHON, Sérgio. Op.cit., p. 132, 138.

89 ANRJ. Mesa da Consciência e Ordens. Códice 26, vol. 11, no. 1437: Consulta sobre o Requerimento 
do Padre João Luiz Bezerra, vigário da Freguesia de São João Batista da vila de Macaé, em que pede 
permuta para a de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Angra dos Reis da Ilha Grande.

90 Idem. Códice 26, vol. 13, no. 1637, p. 6: Consulta sobre o Requerimento dos padres João Antônio de 
Abreu Pereira, vig;ario colado da Igreja de Guapimirim e João Luiz Bezerra, vigário colado da igreja 
de São João Batista de Macaé em que pedem permutar de suas freguesias.



45

baixo da vila, por vários oratórios particulares, até que se iniciasse a construção de um 

templo próprio; apesar de que não se pode negar que este deslocamento também tenha 

sido motivado pelo próprio estado da igreja do alto do morro de Santana. O que me leva 

a cogitar isso é um relato do secretário da irmandade de Santana, segundo o qual o 

templo teria sido entregue “a corujas e aos morcegos” pelo pároco que esteve à frente 

da matriz até 1844, tendo-a abandonado91.

Ao que parece, após a saída do pároco, a capela de Santana ficaria 

abandonada até 1845, quando os devotos de Santana resolveram reedificar a sua igreja, 

consertando o prédio antigo e criar uma confraria. O que, segundo Lamego, foi feito no 

prazo de três anos, com o consentimento do vigário da freguesia, dos proprietários do 

terreno e de todos os habitantes do lugar. Assim, após a restauração, em 1848, 

procedeu-se à bênção da igreja, quando as imagens foram trasladadas solenemente e a 

confraria “de tudo tomou conta”, embora o adro e toda a chapada do morro tenham 

continuado a servir de cemitério público. Em 1852, a confraria cercou parte do terreno 

do adro com madeira, para sepultamento dos irmãos; divisão esta que não foi respeitada 

pelo pároco92. O que se percebe por estes fatos é que a reconstrução do templo que 

servira provisoriamente de igreja matriz se deu às custas de uma confraria e tão somente 

depois de aquela ter deixado de servir de matriz devido ao abandono e ao estado de 

ruína do prédio. Situação que conduziria a um embate muito interessante por 

demonstrar o conflito das relações entre a citada paróquia e a Câmara Municipal no que 

tange a administração de Campos Santos de caráter público.

Um rico e interessante documento encontrado no Arquivo da Cúria 

Metropolitana do Rio de Janeiro – o qual ainda retomarei neste capítulo – nos dá um 

relato sobre as desavenças que emergiram em torno deste caso, mostrando a disputa 

entre a confraria de Santana e o pároco José Antônio de Oliveira Paes Leitão – que 

assumira a freguesia desde 1844 – pelos direitos de sepultura e os respectivos 

rendimentos obtidos com as inumações realizadas e pelo controle do referido cemitério, 

ao longo da década de 1850. Enquanto o pároco alegaria que a Mesa da confraria estaria 

se apropriando do cemitério e da capela de Santana, os confrades argumentariam que 

tinham todo o direito sobre o cemitério, por terem reconstruído a capela e por ela ter 

                                                
91 Neste período foram responsáveis pela freguesia da cidade: o vigário encomendado João Gomes de 

Mello Tremendal de 1830 a 1839; vigário encomendado João Antonio de Sampaio em 1840; vigário 
encomendado João Gomes de Mello Tremendal 1840- 1844  que foi substituído pelo vigário José 
Antônio de Oliveira Paes Leitão. ARQUIVO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO JOÃO BATISTA/ 
MACAÉ. Livro nº 1 de Óbitos  de 1817-1844.

92 LAMEGO, Alberto. Macaé à luz de documentos inéditos, p.87.
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servido apenas provisoriamente de matriz e, portanto, não ser justo que o pároco e seu 

sacristão apontassem covas naquele cemitério, pelas quais cobrariam um preço abusivo. 

Segundo o secretário da confraria, ela tinha o direito de posse da capela, do adro e dos 

rendimentos do cemitério.93

1.4. O processo de urbanização da vila

A partir da segunda metade do século XIX, se deu um processo de expansão 

urbana da Vila de São João de Macaé, planejado e projetado pelo engenheiro Henrique 

Luiz Niemeyer Bellegarde. Segundo Paulo Knauss, o projeto urbano de Bellegarde 

apresentava

três grandes ruas paralelas que acompanhavam o sentido da foz do rio, junto 
ao mar, e que cortavam a área urbana de modo longitudinal. Estas três vias 
– a rua da Praia, junto à foz do rio; a rua principal chamada de Direita; e a 
rua Formosa, que se dirigia ao interior – eram cortadas por ruas 
transversais, formando as ligações do mar ou do rio com o interior. O 
projeto se completava ainda com a criação de duas praças colocadas nos 
extremos da área urbanizada: a praça da alegria, junto à foz do rio; e a 
praça da matriz.(...).94

Ainda para Knauss, o resultado da composição urbanística acima descrita 

formava uma imagem da “cidade em quadras, de espaço ordenado pela geometria”, 

conferindo ao espaço urbano “um sentido de regra, medida local da construção da 

ordem social”. 95 (ver no anexo 1 uma planta que permite identificar esta expansão).

De certo modo, o advento do processo urbanístico macaense se deve aos 

desdobramentos do desenvolvimento econômico iniciado na primeira metade do século 

XIX. Desde final do século XVIII, a economia macaense estava voltada para o 

comércio interno e a produção de alimentos. O adensamento demográfico da região foi 

impulsionado pela atração de população livre que buscava condições favoráveis à 

expansão das lavouras de alimentos.96 A agricultura cafeeira foi extremamente 

importante para a economia macaense durante todo o século XIX. 

                                                
93 A este respeito, ver ACMRJ. Associação Religiosa, caixa 266, notação 398: Irmandade de Santana na 

Capela de São João Batista – Macaé. 27/02/1857.
94 KNAUSS, Paulo. Op. cit., p.30
95 Idem.
96 FERREIRA, Ana Lúcia Nunes. Op. cit., pp. 14-31
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Em Macaé, após a criação da Vila em 1813, foi iniciado um processo de 

desmembramento de freguesias que foi se consolidando no decorrer do século XIX. Na 

freguesia de Nossa Senhora das Neves, o processo de desmembramento teve início a 

partir de 1855, através do decreto de nº. 812, que criava a Freguesia de Nossa Senhora

de Conceição de Macabu, e em 30 de outubro de 1872, foi desmembrado o último 

arraial, o do Frade, ereto sob o decreto nº. 1709 com o nome de Freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição do Frade.97

Já a Freguesia de Capivari, posteriormente chamada de Nossa Senhora do 

Desterro de Quissamã, foi anexada à Freguesia de São João Batista de Macaé a partir de 

1814, como parte do processo de expansão territorial. Teve o seu desmembramento 

consolidado em 1842, pela criação das Freguesias de Nossa Senhora de Conceição de 

Carapebus e a de São José do Barreto no ano de 1857,98 a partir de duas capelas filiais 

nelas existentes. Manoel Martins do Couto Reys, em passagem pela região em 1785, 

notabilizou considerações sobre a freguesia de Capivari como a mais significativa em 

extensão territorial, mas apresentava baixa demografia e pouca significação 

econômica.99 No entanto, em meados do século XIX, ela despontaria como a mais 

importante área de produção canavieira para exportação de açúcar da região, estando 

nela localizados os maiores produtores agrícolas, que, futuramente seriam agraciados 

com títulos de nobreza dados pelo Imperador D. Pedro II. Porém, a crise que antecedera 

a abolição definitiva da escravidão trouxe conseqüências desastrosas, em especial, para 

os proprietários de Quissamã e se estenderia pelas décadas que “marcaram a passagem

para um novo século e uma nova ordem política, a República”. 100

Devido a sua projeção sócio-econômica, Neves foi também elevada à 

categoria de vila em 21 de fevereiro de 1891, já no período republicano, através do 

Decreto nº 171, que criava o Município das Neves, com sede na mesma freguesia. O 

novo município fazia parte da Comarca de Macaé, com a qual se limitava pelo km 10; 

com Nova Friburgo pelo Peito de Pombo, e com Barra de São João, pela Estação de 

                                                
97 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Legislação sobre os municípios, comarcas e distritos: abrangendo o 

período de 6 de março de 1835 a 31 de dezembro de 1925. Org. por Desiderio Luiz de Oliveira Junior. 
Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do Comércio.

98 Idem. As terras pertencentes à freguesia de Capivari foram emancipadas no ano de 1810 e passou a 
integrar o território macaense. Com a criação da freguesia de S. João Batista, em 1814, a sua 
emancipação foi reiterada e suas terras anexadas à freguesia recém criada.

99 REYS, Manoel Martinz do Couto. Op.cit, 1997, p.51.
100 FERREIRA, Ana Lúcia Nunes. Op. cit., pp. 14-94.
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Califórnia. Compunham ainda o novo município, Jundiá (Purgatório e Pico Alto) e 

também toda a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Frade. 101

 O Município das Neves era dividido em duas freguesias, que por sua vez se 

subdividiam em distritos de paz. Permaneceu como município durante um período 

relativamente curto - apenas por um ano e quatro meses. Em abril de 1892, foi 

revogado o decreto que o criava, voltando à condição de distrito, o sexto de Macaé, e o 

Frade, o sétimo. Ainda neste mesmo ano, criou-se o distrito de Cachoeira de Macaé, 

com sede em Várzea Alta, que fazia parte da Freguesia de Nossa Senhora das Neves, 

passando assim o Frade para a condição de oitavo distrito, e, em 1902, foi criado o 

distrito do Sana.102 O distrito das Neves hoje já não existe mais. Quase toda a sua 

extensão geográfica, atualmente, recebe a denominação de Córrego do Ouro.

Como justificativa para explicar a curta duração da freguesia de Neves, 

Sheila de Castro Faria utiliza-se de dados comparativos entre os anos de 1799 e 1840. 

(...) “Em 1840, sua população somou 3.818 habitantes (66% escrava), menor do que a 

de 1799, de 5.331 (68% escrava)”.103 Quanto a tal estatística, pode-se argumentar que a 

partir da criação da Vila de São João de Macaé pode ter havido um deslocamento 

migratório da população livre para o centro urbano, o que não significou um aspecto 

que contribuiria para a curta duração desta freguesia, pois grandes proprietários, como 

Visconde de Mauá, produtor de café, sócio majoritário da fazenda Atalaia e proprietário 

com maior número de escravos na região no período de 1872, e o Barão da Povoa de 

Varzim (ao qual me referirei mais adiante), possuidor de inúmeras fazendas de café em 

Neves, são exemplos de grandes investidores nesta freguesia, mas que ali não residiam. 

A presente argumentação baseia-se no fato de constarem nos assentos de óbitos deste 

período um número maior de morte de escravos do que de livres na região, enquanto 

que na freguesia de São João Batista apresenta-se maior mortalidade entre a população 

livre, no mesmo período.104

Após contextualizar a região de Macaé e seus arredores, passo a analisar os 

espaços dos mortos, com o objetivo de mostrar como a morte se fazia presente entre os 

macaenses ao longo do período estudado.

                                                
101 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Legislação sobre os municípios
102  Idem.
103 FARIA, Sheila de Castro. Op. cit., p.327.
104 ARQUIVO DA PARÓQUIA DE Nossa Senhora DAS NEVES (Doravante APNSN). Livro nº 6 

(1870-1879), Livro nº 7 (1872-1888). ARQUIVO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO JOÃO BATISTA 
DE MACAÉ (Doravante AIMSJB). Livro s/nº (1870-1879), Livro 11(1872-1888). 
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1.5. O espaço dos mortos: gestos e ritos em torno da morte na antiga Macaé 

Amigo José Luis
Morreu a filha do nosso amigo Campos ontem e tem de ser sepultada hoje no 
cemitério de Santana, às 5 horas, consta-me que  ela era irmã de Santana, a ser 
irmã manda ordem já ao andador para ele mandar trazer tochas, opas, cruz e 
tudo o mais que é preciso para estes atos, e caso ela não seja irmã dá ordem ao 
mesmo  andador para mandar abrir cova e mandar vir 50 tochas, que eu pago 
tudo o que for, e mandarei a carroça buscar isto, deve ser já, e te peço para 
convidar os teus amigos para o enterro.

O teu amigo irmão. 
Ribeiro  

Em 27 de dezembro de 1871. 105                                                                                                            

A correspondência do Comendador Manoel Pinto Ribeiro de Castro, 

influente fazendeiro em Macaé, a José Luis Gonçalves, provedor da Confraria de 

Santana, para tratar do sepultamento da filha de Manoel Fernandes da Silva Campos, o 

Barão de Povoa do Varzim, é um exemplo oportuno para apresentar uma análise geral

da importância histórica da morte, de seus rituais, dos atos de enterramentos, sepulturas 

e cemitérios no passado macaense.

Igualmente, tenciona demonstrar que em Macaé as atitudes perante a morte, 

seus rituais e simbolismos foram resultado de uma construção sociocultural e religiosa, 

que, neste documento, diz respeito à elite macaense. Porém, vale ressaltar, que as 

atitudes acerca da morte nesta sociedade se configuram como o resultado da 

constituição de gestos e ritos imbuídos nas práticas e representações das diversas 

camadas sociais. As cerimônias de enterramentos eram prestimosas não só para a elite, 

mas a qualquer pessoa. No entanto, a opulência da cerimônia de acompanhamento para 

o préstito fúnebre era um ato auferido especialmente às camadas mais abastadas.

 Como podemos perceber na missiva do Comendador Manoel Ribeiro de 

Castro, as cerimônias e ritos fúnebres também expressavam um acontecimento social.

Como afirma Cláudia Rodrigues, naqueles tempos, em que pese as diferenciações na 

maneira pela qual se dava a realização das cerimônias de enterramento, em 

conseqüência das condições socio-econômicas do morto e de seus familiares, “os 

funerais e o momento da morte eram ocasiões que, dificilmente, passariam

despercebidos pelas pessoas.” 106

                                                
105 ACDRJ/Macaé. Ao transcrever o documento, minha opção foi pela atualização da grafia original. 
106 RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos Vivos: Op.cit., p.222.
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A realização dos ofícios fúnebres, dos cortejos noturnos sob a luz de tochas, 

do acompanhamento com cruzes, ou seja, da opulência dos funerais poderia ser 

expressa tanto na quantidade de pessoas a acompanhar o cortejo, como também nestes

aparatos e demais preparativos. “Mas até mesmo os funerais de um individuo comum, 

cuja morte fora comum, tinham um aparato festivo.” 107

A opulência de certos funerais da elite pode ser constatada a partir de outro 

exemplo. Trata-se do anúncio do jornal macaense, O Constitucional, para propagar a 

oficina do armador de enterros, Lucas Antonio de Lima Vieira, publicado no ano de 

1886:

Nos misteres de sua profissão com esmero e barateza.
Arma igreja, Eça, mausoléus, catacumbas e covas.Faz caixões para todos os 
preços e se presta aos serviços de funerais.
Incumbe-se de enterros perante as irmandades e o Reverendo Vigário.
Esta casa é a única que está em condições de armar igrejas com grande luxo 
e preparar funerais de primeira ordem, visto que possui grande material.108

É interessante observar neste anúncio o caráter socio-econômico que 

envolvia os preparativos e cortejos dos funerais em Macaé. Mesmo tendo que expressar 

toda pompa, a oferta de aparatos fúnebres tendia a satisfazer, além da elite, também as 

camadas menos abastadas.

A partir de evidências, como a referida acima, o pretenso aqui, é buscar nos 

espaços dedicados aos mortos e nas atitudes diante da morte, elementos para apreender 

as várias formas representativas de construção destes espaços. Elementos estes 

presentes nos aspectos simbólicos, no imaginário local, nos cemitérios e sepulturas que 

são contemplados na sua arte tumular, epigrafias, epitáfios, etc. Os mesmos são formas 

de representações que, certamente, são capazes de identificar uma íntima e profunda 

relação dos macaenses e também das demais localidades brasileiras da época, com a 

morte, seus gestos e ritos.109

Neste sentido, a correspondência enviada pelo Comendador Ribeiro de 

Castro ao Provedor da Irmandade de Santana e o anúncio de O Constitucional

                                                
107 Idem, p. 219.
108 ARQUIVO DA SEMAPH (Doravante ASEMAPH). Acervo do Centro de Memória Antônio Alvarez 

Parada. O Constitucional, 11/11/1886. [Grifo meu].
109 Ver a esse respeito: REIS, João José. Op. cit; RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade 

dos Vivos, e outros.
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explicitam a preocupação da sociedade macaense oitocentista com relação ao tratamento

dado à morte, aos rituais fúnebres e, principalmente, com o ato de sepultamento.

Em termos teóricos, o tratamento dado à morte, aos gestos e ritos de 

passagem para o além, na sociedade Ocidental – e aqui exemplificada no gesto do 

Comendador Ribeiro de Castro e no referido periódico –, segundo Michel Vovelle, é um

indicador de que ao longo do tempo a morte e as suas representações “estão imersas em 

um contexto ou em banho cultural que é propriamente o tecido da História.”.110

Também com relação à história da morte e suas representações, Mary Del Priore se 

aproxima de Vovelle ao afirmar que os “historiadores estimam que a evolução das

atitudes e representações frente à morte inscreve-se nas mutações gerais ideológicas, 

políticas e etc., das sociedades.” 111

Ainda na mesma perspectiva teórica, João José Reis, para entender as 

atitudes da sociedade baiana do século XIX com relação à morte e aos mortos, analisa o

episódio que ficou conhecido como revolta da Cemiterada, quando em 1836, uma 

multidão destruiu o cemitério do Campo Santo em Salvador. Inaugurado três dias antes, 

este cemitério fora construído por uma empresa privada que obtivera do governo baiano

o monopólio dos enterros na cidade. Até aquela data, as pessoas eram enterradas nas 

igrejas, costume considerado essencial para a salvação das almas. Ao se revoltarem

contra o monopólio do cemitério por empresários, se uniam em defesa de uma vida 

melhor no outro mundo, pois para eles o cemitério deveria ser administrado por uma 

instituição religiosa.112 Na perspectiva de João José Reis, as atitudes diante da morte 

representavam para aquela sociedade uma forma de vivência social e religiosa. 

Da mesma forma, Claudia Rodrigues, ao tentar identificar os traços gerais e 

a base estrutural das atitudes e representações diante da morte no Rio de Janeiro, 

apontou os elementos básicos que, desde a antiguidade tardia ao século XVIII, 

formaram as estruturas das práticas, representações e recomendações católicas diante da 

morte, do morrer e do além-túmulo. Na visão da autora, estas foram legadas à sociedade 

carioca como representação da “boa morte”. Partindo da constatação de que no Rio de 

Janeiro o controle do morrer nos séculos XVIII, e em parte do século XIX, era exercido 

pela Igreja, que utilizava a chamada “pedagogia do medo” para convencer os fieis a 

                                                
110 VOVELLE, Michel. Ideologia e mentalidades. São Paulo: Brasiliense, 2004, p.134.
111 PRIORE, Mary Del. Morte: vasto continente. Navegação de cabotagem faz ver diferentes paisagens, 

2006 (mimeo), p.6.
112 REIS, João José. Op.cit., p.49.
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seguirem os ensinamentos católicos, sob a ameaça da condenação eterna da alma, após a 

morte. 113

Assim sendo, ao longo da história da humanidade, a morte também, se

constituiu enquanto um fator sociocultural e religioso, presente em diversas sociedades 

no Ocidente, produzindo representações imateriais e materiais, gestos e ritos inseridos 

no tratamento dispensado a ela pelas sociedades ocidentais ao logo do tempo. Segundo 

Georges Duby, no período medieval, os gestos e rituais gerados acerca da morte eram 

compartilhados por todos e em grandes cerimônias públicas, os homens da Idade Média,

envolvidos pela subjetividade da morte “sabiam da sua chegada, pressentiam sua 

vinda, tinham visões que anunciavam sua morte.” 114

 Já em uma perspectiva antropológica, José Carlos Rodrigues caracteriza a 

vivência social em torno da morte como algo excludente de desigualdades, na sua 

concepção, “a morte iguala a todos, ricos e pobres, homens e mulheres. Para além dela 

o Além: ela é um mistério, uma incerteza, um tabu”.115 Ainda segundo este autor, para 

além dessa vivência social, “a consciência da morte é uma marca da humanidade”.116

Entretanto, para pôr à vista a questão da sociabilidade produzida pela morte 

e das atitudes humanas diante dela, é importante recorrer, mais uma vez, ao trabalho de 

João José Reis com relação à morte a aos mortos. O autor destaca o papel das 

irmandades na Bahia e a importância social destas instituições religiosas acerca da 

morte, como a assistência prestada aos defuntos enquanto uma forma de vivência social 

e religiosa. Contudo, por ser estabelecida em uma ordem escravocrata, no seu interior se 

teciam solidariedades fundadas em hierarquias sociais, onde a atuação dessas 

associações mesmo na assistência aos defuntos expressava diferenciações sociais na 

hora da morte.117

Com base nas concepções dos autores acima mencionados, pode-se verificar

que em Macaé, a construção de representações, a geração de gestos e ritos acerca da 

morte estiveram historicamente vinculadas ao desejo da pessoa de ter uma “boa morte”. 

Tal caráter se vinculava especialmente, ao momento da morte e ao local de 

enterramento dos mortos. Deste modo, neste capítulo pretendo identificar os antigos

cemitérios macaenses, suas origens e situá-los historicamente procurando abordar os 

                                                
113 RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de Janeiro (Séculos 

XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005, pp. 38-40.
114 Ver DUBY, Georges. O ano mil. Lisboa: Edições 70, 1986, pp.80-83.
115 RODRIGUES, José Carlos. Tabu da morte. Rio de Janeiro: Achiamé, 1983, pp. 80-83. 
116 Idem, p.19.
117 REIS, João José. Op. cit., pp. 51-53.
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cemitérios existentes no sertão e no litoral. O objetivo é situar, dentre os diferentes 

locais de sepulturas, aqueles que servirão de base para a análise dos capítulos seguintes, 

a saber: no sertão, os Cemitérios da Barra do Sana e o da Irmandade de Santo Antonio. 

No litoral o Cemitério de Santana.

1.6. Em torno dos cemitérios da antiga Macaé

A) Sepulturas e túmulos como objetos de investigação histórica

Desde simples oratórios privados, ermidas ou capela aos primeiros núcleos 

de povoamento, as vilas e cidades foram locais que marcaram o processo de ocupação 

portuguesa em diferentes regiões na colônia brasileira. E, assim, durante o período 

colonial, as capelas foram lugares destinados às orações diárias, ladainhas, novenas e 

festas devocionais; ou seja, constituíam espaços para celebração dos sacramentos. 

Casamentos, batismos e exéquias deveriam ser realizados no templo e ser registrados 

nos livros das paróquias. Para isso, necessitavam da presença de um sacerdote que 

dependia, principalmente, da capacidade dos colonos para sustentá-lo estando reunidos 

em torno dos senhores de engenhos e de terras com mais possibilidades para tal fim.118

Por outro lado, os colonos estabelecidos na América Portuguesa 

demonstravam um enorme cuidado com a morte devido à preocupação com o 

enterramento cristão e com a salvação da alma. Deste modo, atrás de uma capela que 

vingava estava um grupo de colonos interessados em serem enterrados como cristãos, 

um senhor de engenho preocupado com a salvação de sua alma, ou um bandeirante que 

queria ter reconhecido o seu arraial junto às instâncias do poder temporal. Havia uma 

relação entre a constituição de capelas, as doações de terras e as obrigações de missas 

para o seu fundador. 119

 No processo de ocupação da terra, no período colonial, o cuidado com o 

“bem morrer” e a proximidade das relações entre vivos e mortos foram elementos que 

contribuíram para o assentamento de colonos e o início da expansão urbana em várias 

regiões. A preparação para a morte significava para os católicos “acertar as contas com 

Deus para que, no momento do Juízo, não houvesse empecilho à salvação de sua 

                                                
118 TORRES-LONDONO, F. Op. cit., p.53 e NEVES, Guilherme Pereira das. Op.cit.
119 TORRES-LONDONO, F. Op. cit., p.53.
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alma.”120 Sendo este o sentido da redação do testamento contendo os pedidos de 

intercessão, os arrependimentos das faltas cometidas, os pedidos de sufrágios em 

intenção da alma, o estabelecimentos de esmolas e legados pios e orientações sobre os 

funerais (mortalhas, missas de corpo presente, local de sepultura, etc) e, após a morte, 

da realização de ritos apropriados à ocasião (alguns deles em cumprimento às 

solicitações testamentárias), tais como: administração dos “últimos sacramentos”, 

vestimenta da mortalha, encomendação da alma, cortejo fúnebre e sepultamento em 

campo santo.121

Renato Cymbalista acredita que se procurarmos buscar “as origens das 

relações entre vivos e mortos nas cidades paulistas, não podemos sequer afirmar que 

os vivos chegaram antes”. Para ele, a fundação das cidades de Itu, Campinas e Limeira

servem de exemplos para mostrar “que na colonial São Paulo mortos e vivos podem ter 

trabalhado em conjunto para que a urbanização se viabilizasse.” Apesar de trabalhar 

com a idéia de que a cidade de Campinas surgiu da rogativa de  homens simples e

anônimos “que evocam a presença dos mortos como argumento para  que, sobre o 

cemitério bento já existente, se instalasse a capela de que tanto precisavam”, sob o 

argumento de livrá-los do pecado, ele também considera que erigir uma freguesia 

significava a possibilidade de crescimento e desenvolvimento urbano. Para o autor, a 

crença destes homens era de que “juntamente com o pároco e as missas, viriam os 

encontros, as trocas, a possibilidade de instalação de casas, comércio e serviços no 

patrimônio da capela solicitada.” 122

Os elementos fornecidos por Cymbalista, mesmo sendo referentes à

fundação das cidades paulistas, podem nos fornecer dados para a compreensão do início 

da expansão urbana em várias regiões brasileiras, durante o século XIX. No final deste

mesmo século, devido às transformações urbanísticas, os cemitérios passaram a se 

constituir como “um objeto arquitetônico e urbanístico” que transformaria a inclusão

dos mortos nas cidades dos vivos,123 provocando mudanças de comportamento dos 

vivos com relação aos mortos.

 Para além da importância dos cemitérios enquanto objeto arquitetônico e 

urbanístico, a sepultura também se cristalizou como uma forma de bem morrer. Isso 

                                                
120 RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além, pp. 41-42.
121 REIS, João José. Op.cit, pp.89-228; RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos, 

pp.173-254; dentre outros.
122 CYMBALISTA, Renato. Op.cit., pp.27-28.
123 Idem, pp.27-28.
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pode ser verificado na expressão literária do “memento” 124 por ocasião do falecimento 

do autor destes versos:

A agonia final não me amedronta,
Preço será da eterna liberdade!
A morte é um grande dia que desponta,
E a Campa é a porta da immortalidade! 125

Tais versos se referem à J. Xavier da Silveira Junior, que foi poeta, escritor e 

militante da campanha abolicionista, nascido em São Paulo no ano de 1864 e tendo 

falecido no Rio de Janeiro em 1912.126 Escritos na primeira década do século XX,

demonstram uma especial atenção com o ato de enterramento. Ainda que “o show dos 

funerais estivesse no cortejo e não na inumação propriamente dita”127, suas palavras 

indicam que a sepultura era vista como “a porta da imortalidade.”

Segundo Philippe Ariès, desde a Roma antiga “cada indivíduo, às vezes

mesmo um escravo, tinha um local de sepultura (loculus) e que este local era 

freqüentemente marcado por inscrições.” 128 No início da era cristã, túmulo e inscrição 

marcariam o desejo de individualizar, perpetuar e preservar a memória do morto. Entre 

o século V e a primeira metade da Idade Média, os cemitérios eram “um acúmulo de 

sarcófagos de pedra, às vezes esculpidos e quase sempre anônimos. Nesse período, com 

o fim das inscrições e ornamentos, as sepulturas perderiam o caráter de 

individualização. Entretanto, a partir do século XII, as inscrições reapareceriam sobre as 

sepulturas de “personagens ilustres (santos ou similares).”A partir de então, as 

inscrições e os ornamentos tumulares passariam a expressar sentimento e evocação

religiosa, uma evolução que daria à arte funerária “uma maior personalização até o 

início do século XVII e o defunto pôde ser, então, duplamente representado sobre o 

túmulo: jazendo e orando”. 129

                                                
124  Memento é o nome dado à invocação de orações por interseção aos mortos. “Oração latina, que 

começa por esta palavra, a qual significa lembra-te; diz-se pelos defuntos.” Cf. SILVA, Antônio 
Morais e. Dicionário da língua portuguesa recopilado por vocabulários impressos até agora, e nesta 
edição novamente emendado, e muito acrescentado. Lisboa: Tip. Lacerdina,1813.

125 ACDRJ/Macaé - Versos de autoria de J. Xavier da Silveira Junior. Memento impresso com a 
lembrança para orações pelo seu falecimento, enviado à família do amigo macaense o Barão da Povoa 
de Varzim. [grifo meu].

126 ANDRADE, Edson de Andrade. Gente que é Dinheiro. Ventura Cultural. nº 39, ano 2002.
127 RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos Vivos, p.220.
128 ARIÈS, Phillipe. História da Morte no Ocidente. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003, p.59.
129 Idem.
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Placas e murais, que traduziam um desejo freqüente de cada vez mais 

individualizar o morto, foram muito freqüentes nos séculos XVI, XVII e XVIII, 

revestindo quase todas as igrejas no Ocidente cristão. Estas, na concepção de Áries, 

eram expressões que traduziam a vontade de individualizar o lugar da sepultura e de 

perpetuar nela a memória do morto. Após o século XVIII, as inscrições tumulares foram 

cada vez mais numerosas, especialmente nas cidades, onde a elite da época empenhava-

se, “por sua vez em sair do anonimato e em conservar a sua identidade após a morte.”

Mesmo não sendo este o único meio de perpetuar a “lembrança do morto”, as

inscrições e placas tumulares serviam para “evocação da identidade do defunto e não 

para o reconhecimento do lugar exato da colocação do corpo.” 130

Como expresso nos versos de J. Xavier da Silveira Junior, as sepulturas 

representavam o cuidado com o corpo morto associado à preocupação com o destino da 

alma após a morte, ou com uma boa passagem para o além. Para isso, era necessário que 

o corpo defunto estivesse preservado à espera do Juízo Final, ou seja; as sepulturas 

eram, igualmente, uma forma de “bem morrer”. No Ocidente cristão, essa crença foi

responsável pelos sepultamentos intramuros ou ad sanctos, próximos aos altares dos 

mártires e santos católicos.

 Assim sendo, é possível considerar que a transferência dos enterramentos 

para o adro das igrejas – uma vez que no seu interior não havia monumentos fúnebres 

erguidos (ou sinais exteriores sobre a sepultura) – possibilitou o aparecimento dos 

túmulos (no sentido de monumentos), destinados a perpetuação, conservação e 

evocação da lembrança do defunto e de sua identidade. A partir de então, os cemitérios 

e seus túmulos tornaram-se espaços de construção da memória e instituíram-se como

guardiães de um rico acervo de arte, memória e história.

Em Macaé, os elementos que nos fornecem artefatos funerários existentes 

nos cemitérios revelam a sua importância como instrumento de interpretação da história.

A arquitetura dos cemitérios macaenses reserva informações sobre a ocupação 

portuguesa de fins do século XVIII, sobre os movimentos de imigração suíça, alemã e 

italiana durante o século XIX e dos japoneses nos primeiros anos do século XX (ver 

figura 4).131 Lapides, epígrafes e iconografias destes cemitérios são representações que 

                                                
130  Idem, pp.59-63
131 A história dos imigrantes japoneses em Macaé data de 1906 e é anterior à vinda do Kasato Maru em  

1908 (o Kasato Maru é considerado como o navio que trouxe a primeira leva de imigrantes japoneses 
para o Brasil). “Embora não tenham permanecido nas atividades agrícolas, por aqui deixaram as 
marcas e suas histórias fazem parte deste Município.” Apud INOUE, Mariléia Franco Marinho. No 
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foram produzidas e reproduzidas nas diversas dimensões do cotidiano dos macaenses, 

ao longo do tempo. Portanto, o universo funerário existente nestes cemitérios são 

elementos significativos para uma investigação histórica, pois são espaços agregadores 

da cultura material e imaterial capazes de perpetuar, manter, recuperar e preservar um 

acervo representativo da memória e da história desta sociedade.

Figura 4- Túmulo de Yamagata e esposa - Cemitério da Confraria de Santana
Fonte: Fotografia digital/ ASEMAPH

Fontes manuscritas, impressas, inscrições em lápides e demais elementos 

decorativos dos cemitérios existentes na cidade e na zona rural de Macaé trazem novas 

possibilidades para uma releitura do contexto histórico e das diferentes relações 

estabelecidas no seio da sociedade macaense entre o último quartel do século XVIII e o 

início do século XX, como se pode identificar na figura abaixo.

A iconografia da sepultura representada na figura 5, localizada no cemitério 

da Irmandade de Santo Antônio, pertence ao glicerense Honório Souza, morto pelas 

forças do exército em 1910. Acusado pelo assassinato do jovem militante político Argeo 

Victor Hugo Brazil, morador do distrito do Sana, foi vítima de uma emboscada das 

tropas federais, após a derrocada do governo de Backer. Honório morreu após levar 

                                                                                                                                              
outro Lado Nasce o Sol: a História dos japoneses e seus descendentes no Estado do Rio de Janeiro 
(tese de doutoramento defendida no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo), 
novembro de 2002. 
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quinze tiros, os quais estão representados pela iconografia gritante desta sepultura 

através das quinze incrustações no túmulo onde repousa anonimamente132.  Caso este 

que será aprofundado no capítulo 3.

Figura 5 – Sepultura de Honório Souza - Cemitério da Irmandade de Santo Antonio 
Foto: Cláudia Barreto 

B) Cemitérios e sepulturas na Antiga Macaé

Na Macaé do período colonial, ainda prevalecia o costume de enterrar os 

mortos no âmbito das igrejas. No final do século XVIII, os sepultamentos eram 

realizados no interior e no adro da igreja matriz da Freguesia de Nossa Senhora das 

Neves, da capela de Santana da antiga Fazenda dos Jesuítas e também da capela de São 

José do Barreto e também nos cemitérios privados localizados nas fazendas. Estas 

igrejas e seus entornos representaram os primeiros locais de sepultamento no território 

macaense.

                                                
132 A observação sobre o anonimato se deve ao fato de não haver qualquer tipo de inscrição sobre seu 

túmulo que identifique sua sepultura. Apenas soube de quem se tratava pela tradição oral e ao buscar 
informações nos jornais da época. Tratando-se, ao meu ver, de mais um exemplo – juntamente com o 
caso de Motta Coqueiro – de uma memória que se procurou – e conseguiu – esquecer. 
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No período que vai de 1798 a 1807133, por exemplo, com base em dados 

disponíveis nos assentos de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora das Neves, percebe-

se que 82,2% dos sepultamentos eram feitos dentro e no adro da Matriz de Neves, 

enquanto que no interior e no adro da Capela de Santana ocorreram somente 4,85% dos 

sepultamentos. Dados estes que confirmam a projeção do interior/sertão sobre o litoral 

até a criação da vila de São João de Macaé.

TABELA 1 – Freqüência dos locais de sepultura entre 1798-1807 na Freguesia de 
Nossa Senhora das Neves do Sertão do Rio Macaé

NEVES SANTANA

Interior Adro Interior Adro
OUTRA S/REF. TOTAL

Ano Nº % Nº % Nª % Nº % Nº % Nº % Nº %
1798 - - 9 100% - - - - - - - - 9 100%
1799 2 8.7% 17 74.0% - - 1 4.3% - - 3 13.0% 23 100%
1800 3 10.7% 24 85.7% - - - - - 1 3.6% 28 100%
1801 1 5.9% 14 82.3% - - 1 5.9% - - 1 5.9% 17 100%
1802 1 1.9% 30 56.6% 6 11.3% - - - - 16 30.2% 53 100%
1803 1 2.1% 40 85.1% 1 2.1% - - 1 2.1% 4 8.5% 47 100%
1804 - - 23 100% - - - - - - - - 23 100%
1805 7 29.2% 16 66.7% - - - - - 1 4.2% 24 100%
1806 1 3.4% 27 93.1% 1 3.4% - - - - - - 29 100%
1807 2 5.7% 24 68.6% 4 11.4% - - - - 5 14.3% 35 100%

Total 18 224 12 02 1 30 288

Fonte: SEMAPH – Livro de Registros de óbitos de escravos e forros da freguesia de N.S. das 
Neves e Santa Rita/Macaé, RJ: 1798 – 1807.

É importante frisar que os índices referentes ao número de sepultamentos 

ocorridos na região de Macaé contidos nos óbitos de Neves, entre os anos de 1798 a 

1807, referem-se aos enterramentos ocorridos no sertão e no litoral. Se os registros 

fazem referência aos sepultamentos ocorridos na capela de Santana é porque, neste 

período, ela era filial da freguesia de Nossa Senhora das Neves, como analisei 

anteriormente.

Os dados expostos na tabela 1 não só podem confirmar aquela conjectura de

Sheila de Castro Faria sobre o aumento da população livre e de cativos na região da 

freguesia de Nossa Senhora das Neves, em fins do século XVIII, como nos levar a

presumir que neste período esta freguesia apresentava um índice populacional superior

ao da planície litorânea, onde posteriormente, seria fundada a Vila de São João de 

Macaé. É interessante, entretanto, ressaltar que dados como estes, além de atestarem o 

                                                
133 Estes dados servem apenas para uma verificação dos momentos que antecederam à criação da vila de 

São João Batista de Macaé e para a comparação dos sepultamentos no interior e na cidade/litoral. 
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fim do ciclo da vida, representando a imobilidade dos mortos perante os vivos, também

são capazes de fornecer informações sobre a mobilidade dos vivos, contribuindo para 

estudos de natureza demográfica.

Passo a seguir a apresentar os locais de sepultamentos da freguesia de Nossa 

Senhora das Neves.

C) Sepulturas e sepultamentos do sertão

Até o ano de 1853, os assentos de óbitos indicam que os sepultamentos 

ocorridos na freguesia de Nossa Senhora das Neves do Sertão do Rio Macaé foram

feitos no interior ou em torno da matriz paroquial. A partir desta data, aparecem 

referências a outros cemitérios, em sua maioria, particulares localizados 

majoritariamente em fazendas. O fato de aparecerem estas referências não implica na 

existência de cemitérios públicos extramuros naquele período. Estes só começaram a ser 

referidos a partir de 1865. Até esta década, as transformações urbanas iniciadas na 

capital do Império a partir de 1830 – causadas pela difusão da campanha médica 

higienista que introduziu novos hábitos na condição de enterrar os mortos134 – parece 

não ter tido influência sobre o Sertão do Rio Macaé até a década de 1860.

Talvez isso se deva ao fato de que a reforma cemiterial ou a criação de 

cemitérios extramuros tenha ocorrido predominantemente em situação de urbanização, 

de crescimento demográfico e conjunturas epidêmicas, a partir das análises de Cláudia 

Rodrigues e João José Reis.135 Ao que tudo indica, apesar de não terem existido 

cemitérios públicos extramuros no sertão de Macaé até a década de 1860, as referências 

ao termo “particular” diziam muito mais respeito a uma condição de cemitério privado 

das fazendas do que a uma necrópole de natureza pública e extramuros.

A primeira referência a um cemitério particular, anterior ao período de 1853, 

foi explicitada na narrativa do Bispo do Rio de Janeiro de então, por ocasião da visita

pastoral ao sertão do rio Macaé no ano de 1812: “(...) deixei Provisão para Pia 

batismal, e Cemitério no Oratório do Capitão Antônio José Lopes no distrito do Rio de 

São Pedro, 136 Vid. o Livro da Visita.” 137 Entretanto, os óbitos não fazem menção a este 

                                                
134 Ver REIS, João José. Op. cit. e RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos Vivos.
135 Ver REIS, João José. Op. cit. e RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos Vivos, 

especialmente a Parte I.
136 A localização do distrito do Rio de São Pedro, possivelmente, é uma referência ao local que 

atualmente recebe a denominação de Glicério. O rio São Pedro é o maior afluente do Macaé. Nasce 
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cemitério. O primeiro cemitério particular a ser mencionado nos assentos de óbitos desta 

freguesia é o da fazenda de José Domingues de Oliveira Maia, exatamente, no ano de 

1853.

Além de fornecerem dados sobre o cemitério da igreja matriz de Nossa 

Senhora das Neves, os registros de óbitos também trazem informações sobre o 

estabelecimento de novos locais de sepultamentos na região. Entre os anos de 1853 a 

1889, eles já somavam 19 cemitérios. Estes novos locais de sepultamento, mesmo 

pertencentes às fazendas, ainda eram tidos como campos santos, segundo a doutrina 

católica, por estarem sob a jurisdição da Igreja católica e necessitava de bênção da 

autoridade eclesiástica da região para entrar em funcionamento. A partir de 1873, alguns 

destes cemitérios passaram a ser identificados como públicos e submetidos à gerência e 

controle da Câmara Macaense, responsável pela manutenção e limpeza destes cemitérios

(ver quadro 1 mais adiante).

A Câmara de Macaé, por sua vez contratava serviços de terceiros para os 

cuidados com os cemitérios sob a sua responsabilidade, conforme atesta o recibo 

passado pelo pagamento de despesa com o cemitério identificado como “de Neves” e 

assinado pelo Sr. José Gomes Barreto: 

Recebi do Sr. João de Almeida Silva Procurador da Câmara Municipal a 
quantia de 56$000 importância das despesas que fiz com o cemitério de 
Neves a meu cargo nos meses de outubro, novembro e dezembro no quarto 
trimestre de 1875. Macaé, 1 de fevereiro de 1876.138

   

O texto não deixa claro de qual cemitério se tratava, indicando apenas a sua 

localização no sertão. Ao contrário dos cemitérios localizados na planície litorânea, 

majoritariamente propriedades de irmandades religiosas, como analisarei adiante, no 

sertão de Macaé somente dois foram mencionados como pertencentes a associações 

religiosas, a saber: o Cemitério do Santíssimo Sacramento de Cachoeiros de Macaé, na 

Freguesia de Neves, e o de Santo Antônio, em Glicério. Este último, edificado já no 

período republicano (1899), como mencionarei mais adiante.

                                                                                                                                              
pelo encontro de vários riachos com nascentes na serra de Crubixais, em Glicério (4º distrito de 
Macaé).

137 ACMRJ . Visitas Pastorais – VP. 12. Op. cit.
138 ASEMAPH Acervo da Câmara Municipal de Macaé. Livro de Escritura Diversas 1876.



62

Quadro 1 – Relação dos cemitérios existentes sertão macaense
entre os anos de 1853 e 1900

CEMITÉRIOS LOCAL DATA IDENTIFICAÇÃO
Major José Domingues de Oliveira 
Maia Cachoeiros 1853 Particular

Faz. de João Lourenço Sardenberg Cachoeiros 1859 Particular

Faz. do Lírio Cachoeiros 1859 Particular
Charrex  de João José Charrex e 
irmãos Serro Frio 1862 Particular

Serro Frio Serro Frio 1865 Público

Joao de Oliveira Pratis Sana 1869 Particular - em 1871/ público

Maximianno José da Costa Bicuda Pequena 1872 Particular- em 1875/público

Frade Frade 1872 Público

Irmandade do Santíssimo Sacramento Cachoeiros 1872 Irmandade do S. Sacramento

Carreira Comprida Córrego do Ouro 1873 Particular

Faz. da Bertioga Macabu 1873 Particular

Manoel José Nogueira Cachoeiros 1873 Particular

Cachoeiros Cachoeiros 1875 Público

Francisco Dias Cachoeiros 1779 Particular

Vargem Alta Goiabal 1879 Público

Henrique Stutz Sana 1881 Público

Duas Barras Glicério 1884 Público

Shueller Sana 1885 Público

Bom Sucesso Sem informação 1886 Sem informação

 Pimentas Sem informação 1886 Sem informação

Santo Antonio Glicério 1899 Particular

Barra do Sana Sana 1900 Público
 Este cemitério, inicialmente aparece nos óbitos como particular, a partir de 1871 passou a ser identificado 
como público.
 Este cemitério, inicialmente aparece nos óbitos como particular, a partir de 1875 passou a ser identificado 
como público
Fontes: ARQUIVO DA PARÓQUIA DE Nª.  Sª.  DAS NEVES (Doravante APNSN) - Livro
Óbito nº 2 (1847- 1859), Livro Óbito nº 3 (1859-1862), Livro Óbito nº 4 (1862- 1864), Livro Óbito 
nº 5 (1864- 1870), Livro Óbito nº 6 (1870 – 1879) Livro Óbito nº 7 (1872-1888); ASEMAPH –
Livro do Relatório dos Trabalhos Municipais durante a vigência de 1900. 

O referido cemitério da irmandade do Santíssimo Sacramento foi edificado 

pelos membros da Mesa Administrativa em exercício no ano de 1872. Através do 

requerimento disposto no artigo 85 do seu Compromisso, solicitavam ao Bispo da 

Província do Rio de Janeiro a licença para construir cemitério próprio em terreno doado 

por Vicente José Gomes da Silva, membro desta associação. O pedido foi em virtude do 
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“péssimo e deploradíssimo” estado em que se encontrava, na época, o cemitério público 

ali existente.139

Rmo Sr Vigário da freguezia de N.S. das Neves

Os abaixo assignados membros da Mesa Administrativa em exercício da 
Irmandade do S.S. Sacramento d’esta freguezia, precizão que V.Sª ateste ao 
pé d’ este:
1º se o terreno offerecido pelo irmão Vicente José Gomes da Silva tem as 
proporções necessárias para nelle ser edificado o cemitério da mesma 
Irmandade;
2º qual a distancia que há da sede da freguesia ao referido terreno;
3º se é ou não de palpitante necessidade a edificação do sobre dicto 
cemitério.
Pelo que // E.R.Mce.
Freguesia de N.S. das Neves, em 24 de julho de 1871. 140

Após vinte dias, o vigário Manoel da Silva, em resposta à Mesa 

Administrativa da irmandade, certificou as boas condições do terreno e a urgente 

necessidade da edificação de um local para sepultura dos irmãos do Santíssimo 

Sacramento em Neves.141 Entretanto, o certificado não menciona a distância entre a sede 

da freguesia e o local do terreno oferecido pelo irmão Vicente José Gomes da Silva, o 

que poderia facilitar a sua localização. Devido à falta de documentação sobre esta 

associação religiosa, e também de referências para reconhecer o local exato da sua 

edificação, a sua identificação foi baseada na imagem do Divino Espírito Santo,

esculpida no retábulo de uma única sepultura ali preservada (ver figura 6 na página 

seguinte). Através de levantamento biográfico sobre parte dos irmãos associados, 

também foi possível constatar que a Mesa Administrativa era formada por membros da 

elite latifundiária da freguesia de Nossa Senhora das Neves. 

Outro cemitério da freguesia de Nossa Senhora das Neves que merece ser 

destacado é o de propriedade da irmandade de Santo Antônio em Glicério. A sua 

edificação foi iniciada já na República, em 1899, quando se reuniram pela primeira vez 

os moradores daquele distrito para primeira eleição da Mesa Administrativa que iria 

funcionar junto à capela que estava sendo construída, ficando acertado entre os irmãos 

que esta teria a responsabilidade de construir e cuidar do cemitério do recém criado 

                                                
139 ACMRJ. Associação Religiosa – Notação 359. Requerimento de licença para a edificação do 

cemitério da Irmandade do Santíssimo Sacramento em Neves, 1871-1872
140 Idem
141 Idem.
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povoado.142 Este cemitério servia para enterramento dos irmãos de Santo Antônio. 

Porém, dezessete anos depois a irmandade resolveu estender esse privilégio aos devotos 

de Nossa Senhora da Conceição. 

É importante destacar que o período Republicano marcou uma grande 

diferença em termos da jurisdição sobre os cemitérios brasileiros, devido a implantação 

da secularização dos cemitérios, logo no início do período republicano, através do 

decreto n° 789, de 27 de setembro de 1890. Com este decreto, a Igreja católica perdia a 

jurisdição sobre os cemitérios públicos. O que não impediu, entretanto, a manutenção 

dos cemitérios particulares de associações religiosas até então existentes; proibindo-se, 

doravante, a construção de novos cemitérios particulares.143 Porém, o que podemos 

verificar para o caso de Macaé é que nas regiões distante da capital da República e das 

demais capitais brasileiras e, portanto, mais afastadas da urbe, alguns cemitérios de 

associações religiosas continuaram a ser criados, a exemplo do Cemitério da Irmandade 

de Santo Antônio, em Glicério, cuja criação foi de 1894. A única diferença é que, em 

seu terreno, era cedido um espaço para o sepultamento dos não-católicos e indigentes. O 

que, por si só, já era contrário à própria Lei de Secularização dos cemitérios, por relegar 

estes lugares a um espaço marginalizado dentro da necrópole.

                                                
142 ARQUIVO DA USINA HIDRELETRICA MACABU/FRADE, MACAÉ. (Doravante AUHM/F) 

Acervo de Augusto Campos – Arquivista da CERJ. Circular da Usina de Glicério – Circ, Fl.02, de 
01/03/1993 - mimeo. Glicério, entre as últimas décadas do século XIX e início do século XX, era um 
dos povoados que surgiram em torno da Estação Ferroviária de Crubixais, no distrito da Freguesia de 
N. S. da Conceição do Frade. A partir de então tornou-se um  importante  centro comercial com um 
intenso tráfego para escoamento da produção agrícola de toda serra macaense. Nesta época, a 
principal atividade econômica da região era a cultura cafeeira.

143 RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além, p.296-297.
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Figura 6 – ASEMAPH - Retábulo do altar da catacumba central - ruínas do cemitério da Irmandade 
do Santíssimo Sacramento da matriz de Nossa Senhora das Neves, situado no distrito de Cachoeiros de 
Macaé. Datado de 1872. Essas ruínas, infelizmente, já não existem mais.144

Além dos locais de sepultamentos descritos até aqui, é importante dar relevo 

também ao cemitério da Barra do Sana, localizado no lugar denominado Sana,145 que 

neste período integrava o 8º distrito (Frade). Criado em virtude do Art. 38, através da 

resolução nº 97, de 24 de maio de 1900, passou a funcionar em 1901 como um 

cemitério também de responsabilidade administrativa da Câmara Municipal.146

Infelizmente, até o momento não pude localizar uma documentação mais detalhada e

anterior a esse período sobre este cemitério.

É importante frisar que, dos cemitérios existentes no sertão de Macaé, o de 

Santo Antônio e o da Barra do Sana merecerão especial atenção neste trabalho, pois 

abarcam os assuntos discutidos nos capítulos 3 e 4 desta dissertação. A partir da 

identificação do túmulo de Argeo Victor Hugo Brasil, situado no cemitério da Barra do 

Sana e o de Honório Souza localizado no cemitério de Santo Antônio, ambos datados no 

período da Primeira República (1910), buscarei discutir os cemitérios como “lugar de 

memória” na sociedade macaense.

No próximo tópico, passarei à apresentação dos cemitérios situados na área 

urbana de Macaé.

D) Sepulturas e sepultamentos do litoral

Até 1813, os sepultamentos na planície litorânea eram realizados no interior 

e em torno da capela curada de Santana e na capela de S. José do Barreto pertencente à 

freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Quissamã. Esta última situada próximo à 

capela de Santana, foi anexada à freguesia de São João Batista em 1814, sendo elevada 

à condição de freguesia de São José do Barreto.

                                                
144 O reconhecimento deste cemitério do Santíssimo Sacramento de Neves está sendo feita pela 

identificação da gravura do Divino Espírito Santo, existente no retábulo de uma catacumba solitária 
que encontrei em um cemitério cortado por uma estrada em Cachoeiros de Macaé, cujo símbolo era a 
representação da pomba sagrada. Sobre o símbolo litúrgico que representa a terceira pessoa da 
Santíssima Trindade, o Espírito Santo, ver ABREU, Marta. O Império do Divino: festas religiosas e 
cultura popular no Rio de Janeiro, 1830-1900. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: São Paulo: FAPESP, 
1999. pp.42-47.

145 O distrito do Sana só foi criado em 31 de outubro de 1902 pela Lei de nº 554. Formando o 9º distrito, 
limitava-se com o 8º (Frade), passando pelas vertentes do Frade e as do Sana, até encontrar o rio 
Macaé. Tinha limites também com o 6º e 7º distritos e com os municípios de Indayassú (Casimiro de 
Abreu) e Friburgo.

146 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Legislação sobre os municípios, Coleção de Leis de 1902, 1903.
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 A história do cemitério de Santana está ligada à presença dos inacianos na 

antiga Fazenda de Macaé, como já foi mencionado anteriormente. Com relação aos bens 

dos jesuítas e a existência já naquela época de um cemitério no adro da capela de 

Santana, embora seja citado por Lamego, ainda não foi encontrado documento que 

possa comprovar o arrolamento de bens como “Irmandade, pia batismal, sacrário, 

Santos Olhos e paramentos”, bem como a existência de um cemitério de escravos, 

naquele período (1776). É também oportuno esclarecer que a ordem de seqüestro dos 

bens dos jesuítas se referia apenas aos bens imóveis. Nos inventários, era listado apenas 

o que havia nas igrejas, que não era passível de ser seqüestrado. 147 Cabe ainda 

acrescentar que nos autos de arrematação dos bens dos Jesuítas não consta nenhum item 

relativo àquela igreja ou ao seu cemitério.

Segundo tradição oral, junto à antiga Igreja, existe uma sepultura com os 

restos mortais de um padre jesuíta (ver figura 7 abaixo), que seria o único vestígio do 

período dos padres da Companhia de Jesus no local. Assim, o cemitério de Santana 

seria o mais antigo do litoral, sendo até mesmo anterior à criação da vila. Após o ano de 

1846, data da elevação da Vila de São João de Macaé à condição de cidade, podemos 

identificar o aparecimento de novos locais de sepultamentos. 

Figura 7 - Provável sepultura com restos mortais de um padre jesuíta. 
Fonte: ASEMAPH/Macaé, RJ - Fotografia/2007.

                                                
147 ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (Doravante AGCRJ). Códice: 40, 2, 21A. 

Cópia dos autos de seqüestro da fazenda de Macaé dos padres jesuítas da Capitania do Rio de Janeiro 
– 1759.
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Entre 1812-1845 apesar de o adro da Capela de Santana não ser murado, 

continuava a servir de cemitério até que a Câmara Municipal macaense ordenou a 

organização de planta para a instalação de um novo cemitério público, em 1845.148

Apesar de esta pesquisa não ter como objetivo analisar a atuação das irmandades 

religiosas em Macaé e os respectivos conflitos existentes no seio destas agremiações, é 

pertinente tecer algumas considerações sobre as tensões entre a confraria de Santana, o 

pároco da freguesia de São João Batista e as autoridades municipais em torno deste 

cemitério.

 Com sua origem ligada ao processo de expansão da urbe macaense em 

meados do século XIX, a história da Confraria de Santana teve início pela aprovação do 

seu Compromisso em 29 de Agosto de 1846. Desde então, foram deflagrados alguns 

conflitos, ora envolvendo a confraria e o pároco da freguesia, ora envolvendo a 

confraria e as autoridades municipais.

Segundo Caio César Boschi, a proliferação destas associações acontece no 

contexto da expansão urbana. Para o autor, “pode-se dizer que o desenvolvimento e a 

consolidação dos povoados estiveram estreita e diretamente vinculados ao incremento 

do comércio de abastecimento, da vida administrativa, artística cultural e religiosa.”

Ainda segundo Boschi, a história das irmandades no Brasil é repleta de conflitos.149

Para tentar apreender o contexto do conflito envolvendo a irmandade e o pároco da 

Freguesia de São João Batista de Macaé, passo a analisar alguns trechos do documento 

redigido por Manoel José Pereira de Serqueira, secretário da confraria de Santana, em 

1857, em resposta ao ofício do padre Leitão José Antônio de Oliveira Paes, pároco desta 

freguesia.

 O texto de Manoel José Pereira Serqueira retrata a deliberação da Mesa 

Administrativa da Confraria de Santana que, em sessão no dia 14 de fevereiro de 1857,  

decidiu encaminhar ao pároco Leitão José um pedido para que não mais autorizasse 

enterramentos na parte do cemitério que “pertencesse” à confraria. Pos trás deste 

pedido, pode-se perceber que o cemitério de Santana era utilizado ao mesmo tempo 

como cemitério da irmandade e da freguesia. Neste último caso, isto ocorria devido ao 

fato de, até aquele momento, a igreja de Santana servir como matriz provisória – desde 

                                                
148 PARADA, Antonio Alvarez. Op. cit., p.143
149 BOSCHI, Caio César. Os leigos e o poder: irmandades leigas e política colonizadora em Minas Gerais. 

São Paulo: Ática, 1986, pp. 30-70. 
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a criação da vila, em 1813, como analisamos anteriormente – enquanto não fosse criado

um templo específico para sede da vila. Como em toda igreja matriz existia uma 

irmandade do Santíssimo Sacramento, a situação do cemitério de Santana se 

complicava, pois também deveria servir de cemitério de mais esta irmandade. Assim 

sendo, aquele cemitério que não tinha muros – apenas uma cerca delimitando o espaço 

da confraria, segundo o secretário de Santana – era utilizado por três diferentes 

coletividades: as duas irmandades e a paróquia; ou seja, toda a população do litoral.

Alegando ter a propriedade do cemitério, o secretário da confraria acusava o 

pároco de desinteresse para com a irmandade e de lhe dar tratamento desigual ao dado 

aos irmãos do Santíssimo Sacramento. Mas, além desta, o secretário fazia outra queixa, 

que era exorbitante aumento do preço cobrado pelo pároco pelas covas da fábrica150: 

(...) me referi pois a fatos abusivos, que talvez se tenham dado, e que 
segundo se viu ainda a poucos dias se deu um, mas sem conhecimento da 
Irmandade, refiro-me aqueles que se foram com o = sepulte-se = Paroquial 
e pelos quais o Sacristão recebia 160 de apontar a cova no tempo do 
antecessor de V. Sa., 320 até o princípio do ano passado, e pelo que hoje 
recebe 640 (...). 151

De acordo com o secretário, neste caso havia um abuso “revoltante e 

escandaloso” que deveria ser contido para que se respeitasse a propriedade alheia, 

ainda que esta se achasse aberta.152 Ao longo de seu texto, ele procura remontar o 

histórico da relação entre a confraria e o cemitério. Segundo ele, desde a criação da vila 

até aquele ano de 1857, quando a capela de Santana fora elevada à condição de matriz 

provisória, o cemitério não teria recebido os devidos cuidados, entrando em estado de 

ruína. Diante disto, a câmara municipal “atentando para a disposição de vergonhoso 

abandono do cemitério , e ao perigo de continuar a encontrar ali cadáveres sem ordem 

e sem método algum (...)”, ordenou, neste mesmo ano, a organização de uma planta 

para a elevação de um cemitério público. 

A partir de então, os devotos de Santana resolveram limpar o adro para 

funcionamento do cemitério e, em 1845, temendo pelo abandono do cemitério, 

reuniram-se para se constituir em uma confraria a fim de reedificar a capela e organizar 

o cemitério ali existente. No ano de 1849 foi aprovada uma verba de 6$400, para 

                                                
150 As covas da fábrica pertenciam à administração paroquial, sendo seus rendimentos revertidos à fábrica 

– espécie de secretaria – da matriz.
151 ACMRJ - Associação Religiosa - Caixa 266 - Notação 398. Documento sobre a Irmandade de Santana 

na Capela de São João Batista – Macaé.
152 Idem.
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limpeza do adro e do cemitério. Neste mesmo ano a irmandade iniciou a reconstrução 

da sua capela e também a limpeza no cemitério que seria destinado ao enterramento dos 

confrades. Ainda neste período, a Mesa Administrativa solicitou às autoridades 

municipais licença para o funcionamento do cemitério ao lado da igreja. Em março de 

1852, a Confraria de Santana decidiu cercar com grade de madeira e reorganizar o 

cemitério.153 Por este motivo, alegavam a propriedade do campo santo:

(...) tanto a Capela como o adro pertencem à Irmandade de Santana, a quem 
a lei garante o direito de posse, e por isso atendendo as precisas, e boas 
intenções da Irmandade, que deseja organizar o seu Cemitério, a fim de 
obter dele algum rendimento, e não pôr em perigo a saúde pública quando 
estamos de novo ameaçados da febre amarela; e a formosear a chapada do 
morro em que se acha colocada a nossa Capela, principiando-se poder 
cercá-la em volta, para não continuar o adro e cemitério a servir de imundo 
pasto aos animais, e nada podendo fazer-se sem que cessem ali os 
enterramentos contra a nossa vontade, a Mesa espera que V. Sa.  como bom 
irmão e por comum acordo com a mesma Mesa, que deseja viver na mais 
cordial inteligência com V. Sa., se dignará concorrer para este fim 
ordenando ao seu Sacristão que não aponte ali mais cova alguma, seja 
condescendente coadjuvação a Mesa entenda que em nada ofende a 
dignidade e jurisdição Paroquial e para a alcançar resolveu oficiar-se a V. 
Sa. e sendo necessário as Autoridades a cargo de quem está a polícia dos 
Cemitérios(...) 154

Com base nesta exposição do secretário da confraria de Santana, pode-se 

afirmar que, em Macaé, os conflitos entre a confraria de Santana e o pároco da cidade 

tiveram como pano de fundo as disputas pelos rendimentos daquele cemitério. Este 

conflito demonstra que devido ao adensamento populacional intensificado com a 

fundação da Vila, tornava-se cada vez mais necessária a criação de novos locais de 

sepultamentos na área urbana de Macaé. Afinal, o cemitério da capela de Santana estava 

sendo disputado pelo pároco e pela confraria de Santana.

Simultaneamente a esses fatos, em 1857, a presidência da Câmara 

Municipal intimou a confraria a apresentar a disposição que lhe autorizasse a ter 

cemitério próprio. Por não ter conseguido convencer a administração do município deste 

direito, a confraria solicitou ao bispo do Rio de Janeiro autorização para continuar 

mantendo o seu campo santo. A referida solicitação foi atendida em abril de 1859.155

                                                
153 Idem.
154 Idem.
155 PARADA, Antonio Alvarez. Op.cit., p.143.
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Entretanto, em 1881, foram restabelecidas as tensões entre o poder 

municipal e a confraria pelo direito desta em continuar mantendo o seu Cemitério. Desta 

vez, a Câmara ordenou à associação religiosa que fechasse o cemitério por dois 

motivos. O primeiro, por sua proximidade com a igreja, a qual poderia ser nociva à 

saúde pública. O segundo argumento fazia referência à sua proximidade com os “poços 

de serventia pública e privada”, 156 pois naquela localidade fora instalada a estação para 

distribuição da água que vinha da fazenda Atalaia, na Freguesia de Nossa Senhora das 

Neves, para abastecimento da cidade (vide figuras 8 e 9 a seguir). Esse fato deflagrou 

uma longa disputa entre o poder municipal e a referida irmandade.

Figura 8 – O Cemitério de Santana no início do século XX. S/d. 
Fonte: Fotografia pertencente ao Acervo do Centro de Memória Antônio Alvarez Parada/SEMAPH, 
Prefeitura de Macaé.

Apesar de ter vencido esta pendenga e continuar mantendo o seu campo 

santo, as disputas entre a irmandade de Santana e a Câmara Municipal parecem ter 

avançado pelos idos dos anos de 1890, data da aprovação pela mesa administrativa do 

Regulamento daquele Cemitério. Este Regulamento do Cemitério da Confraria de 

Santana continha quarenta e dois artigos, assim distribuídos: os artigos de 1º até o 30º, 

eram dedicados ao tratamento do cemitério, organização espacial, serviços, disposição 

de enterramentos, custos, arquitetura, etc.; os artigos do 31º ao 36º eram relacionados à 

                                                
156 Idem.

Estação 
tratamento 

de água
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administração do campo santo; do 36º ao 42º estabeleciam-se as atribuições do irmão 

secretário.157 O artigo 25 estabelecia a construção de um muro de tijolos para substituir 

as grades de madeira que cercavam o cemitério até aquela data.158

Figura 9 – Condições atuais do Cemitério de Santana /2007
Foto: Cláudia Barreto 

As figuras de nº 8 e 9 também procuram mostrar o reordenamento e a 

evolução do cemitério da irmandade de Santana trinta e sete anos após a criação do seu 

regulamento, e os contrastes produzidos entre as duas primeiras décadas do século XX e 

os primeiros sete anos do século XXI. Na figura 8 é possível identificar na parte 

destacada como a estação de distribuição das águas estava bem próxima da área do 

cemitério.

Como se pode perceber, tornava-se necessária, cada vez mais, a criação de 

outros locais de sepultamentos no perímetro urbano macaense. Certamente, por este 

motivo as irmandades do Santíssimo Sacramento da Matriz de São João Batista e do 

Rosário envidaram esforços neste sentido.

A primeira referência nos assentos de óbitos da freguesia de São João Batista 

e no livro de registro de sepulturas dos irmãos da irmandade do Santíssimo Sacramento 

                                                
157 ASEMAPH Regulamento do Cemitério da Confraria de Santana em Macaé. Rio de Janeiro: Typ. 

V.Montenegro – Rua da Quitanda, 3/1890.
158 Idem.
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da Matriz ao cemitério de propriedade desta associação religiosa é atribuída ao ano de 

1846. Surgida junto com a criação da freguesia de São João Batista, a irmandade do 

Santíssimo Sacramento se constituiu como uma das primeiras associações religiosas na 

cidade de Macaé. Em 1818, atendendo à representação dos irmãos desta confraria, o 

príncipe regente D. João, concedeu licença para revalidar e legitimar a permanência da 

Irmandade na vila, tendo em vista que ela fora erigida sem licença do Reino. O efeito de 

validade da provisão real era para mais de um ano, tendo a referida irmandade pago 

pelos novos direitos a quantia de 5$400 e aos oficiais do paço 1:400$20. 159

Antonio Alvarez Parada considera a confraria como a mais representativa 

associação religiosa macaense, pois “além de haver erigido, como capela sua, o templo 

que ampliado transformou-se na Igreja Matriz de São João Batista de Macaé, também 

construiu o campo santo (...): o cemitério do Santíssimo Sacramento.”160 A sua 

administração ficava a cargo da mesa diretora composta por membros da elite da cidade, 

representada pelas autoridades públicas, profissionais liberais e integrantes de famílias 

abastadas e de prestígio na região.161 Anderson José Machado de Oliveira defende a 

hipótese de que os irmãos do santíssimo sacramento tenham  criado a irmandade por 

volta de 1814, época da edificação da vila e criação da freguesia de São João Batista. 

Para Oliveira a instituição da paróquia implicava na guarda do santíssimo e 

provavelmente os “homens bons” da povoação tenham fundado a associação para 

coadjuvar o pároco da freguesia neste propósito e também com intuito de ajudar a 

municipalidade na realização da festa de Corpus Christi.162

Ainda com relação à irmandade do Santíssimo Sacramento da matriz de São 

João Batista, existem dados documentais que comprovam a sua atividade até 

aproximadamente o ano de 1896, data da aprovação da tabela para cobrança de jóias, 

anuidades, sepulturas. A referida tabela, segundo Parada, era composta por quatro 

artigos e dezoito parágrafos que tratavam de decisões sobre os rendimentos do cemitério 

e cobrança de sepultamentos dos associados, tais como as do artigo 3º, parágrafo 10 que 

determinava que o irmão falecido tinha direito à sepultura gratuita “e se houvesse

alguma catacumba aberta ou em estado de ser aberta, o irmão falecido seria nela 
                                                
159 ACMRJ. Associação Religiosa – Notação 124. Provisão do Reino em atendimento a representação dos 

irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento ereta na Matriz da Vila de S. João de Macahé. Envio 
datado em 18 de julho de 1818.

160 Certamente isso se deve ao fato de serem as irmandades do Santíssimo Sacramento responsáveis por 
congregarem as elites locais.

161 PARADA, Antonio Alvarez. Op.cit., p.43.
162 OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção e hierarquias sociais: irmandades e elite macaense 

no oitocentos. I Encontro Macaé em Fontes Primárias, 2007 (mimeo), p.5.
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sepultado”, e a do parágrafo 13º do mesmo artigo, que dispunha por concessão perpétua 

quatro palmos em quadro para colocar urna ou mausoléu pelos quais seriam cobrados 

400$000 (quatrocentos mil réis).163 As sepulturas do cemitério do Santíssimo eram 

divididas em térrea, catacumbas e carneiras, cuja cobrança de taxa para sepultamento 

está disposta no quadro 2 abaixo.

Quadro 2 – Cobrança de taxas para sepultamentos no Cemitério da Irmandade 
do Santíssimo Sacramento da Matriz de São João Batista (Ano de 1896)

Estilo de Sepultura Custos

Térreas para irmãos...............................................................................
(período de 3 anos prorrogados por mais 3 anos)

20 mil reis 

Catacumbas............................................................................................
(período de 4 anos prorrogados por mais 4 anos)

80 mil reis

Térreas perpetuas para não irmão.......................................................... 500 mil reis

Fonte: PARADA, Antônio Alvarez. Histórias Curtas e Antigas de Macaé. Rio de Janeiro: Artes 
Gráficas, 1995. V.I, nº 495, p.267.

Com base nos dados pesquisados, também é possível identificar a conjuntura 

que influenciou o aparecimento de novos locais de sepultamento na freguesia da cidade 

de Macaé. Antonio Alvarez Parada menciona que a Câmara macaense, no final dos anos 

de 1830, já preocupada com o crescimento urbano, dirigiu apelo às autoridades 

provinciais sobre a necessidade de obras de arruamento da vila. Foi quando em 1837, o 

engenheiro Henrique Luiz de Niemeyer Bellegarde projetou o traçado urbano da parte 

central da cidade, assim como o projeto de limites do município e de suas freguesias. 

Para Knauss, “o urbanismo vai constituir outra imagem da terra de Macaé.”164

Além de firmar uma nova imagem para Macaé, o crescimento urbano 

iniciado a partir de então explicaria a necessidade de se criar novos locais de 

sepultamentos na cidade. Ainda segundo Parada, em 1864, os cemitérios existentes já 

não atendiam às necessidades da urbe macaense. 165

A urbanização também foi capaz de aproximar as irmandades com altar na 

matriz de S. João Batista. Assim sendo, em 1862, um contrato firmado entre  a 

irmandade do Santíssimo Sacramento e a do Rosário, no qual a primeira concedia 

gratuitamente à segunda autorização para a construção de um cemitério contíguo ao seu.  

                                                
163 Idem.
164 KNAUSS, Paulo. Op.cit., p.30.
165 PARADA, Antonio Alvarez. Op.cit. V.I , pp.72, 91,154 e 193.
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Ficou acertado entre as partes que, em retribuição, a irmandade do Rosário teria que 

manter sempre “limpa, caiada e rebocada a face do mesmo muro do Santíssimo 

Sacramento e a não realização de obras junto ao muro sem antes fazer uma parede 

frontal de tijolo, para junto a ela edificar catacumbas ou outra qualquer obra.” O 

cemitério do Rosário foi inaugurado em 1864.166

Figura 10 – Túmulo da Família Silva Senna                        Figura 11 – Túmulo da Família Silva Senna 
Fotografia Avulsa/ACDRJ - Macaé, RJ                              Fotografia Avulsa /ACDRJ – Macaé,RJ 

No cemitério da irmandade de Nossa Senhora do Rosário, o túmulo que

mais se destaca é o pertencente à Família Silva Senna construído em memória de 

Margarida da Roza da Silva Senna. Falecida em 1858, aos oito anos de idade, de uma 

enfermidade ignorada, foi inicialmente sepultada no interior da Matriz de São João 

Batista. Após a fundação do cemitério da Irmandade do Rosário, o seu corpo foi 

transladado para aquele local de sepultamento em 1866. 167

Apesar da falta de documentação para um maior aprofundamento sobre a 

irmandade do Rosário, ainda é possível verificar, através das representações expostas 

nas figuras nº 10 e 11 referentes à suntuosidade da arquitetura funerária deste pórtico 

em memória da menina Margarida da Roza da Silva Senna, a situação de abastança dos 

irmãos associados a esta confraria. Desta forma, parece não ter se tratado de uma 

irmandade de negros.

                                                
166 Idem, nº 222, p 111.
167  Dados baseados na pesquisa realizada em 10/02/2003, por Ariana Miliosi e Vilcson Gavinho.
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 Além destes, há informações ainda esparsas sobre a existência de um 

cemitério público na freguesia de São João Batista. A partir de 1871, os registros 

paroquiais de óbitos fazem referência a sepultamentos que até o momento não sei se são 

os mesmos: “cemitério da Câmara” e “cemitério “público”168. Neste momento da 

pesquisa, estes dados me permitem apenas a identificação da existência na cidade de um 

cemitério público situado na chamada Rua do Cemitério e que, provavelmente169, ficava 

próximo aos das Irmandades do Santíssimo Sacramento e do Rosário. A antiga Rua do 

Cemitério, ainda no século XIX, passou a se chamar Rua da Igualdade, permanecendo 

assim até os dias atuais. Uma ironia ou a constatação de que a morte iguala a todos? 

Infelizmente, a discussão deste assunto não cabe nesta dissertação, merecendo uma 

maior atenção em um outro estudo específico sobre a temática dos cemitérios 

macaenses no espaço urbano, no contexto da laicização da sociedade. 

                                                
168  AIMSJB.  Livro s/nº (1870-1879), Livro 11(1872-1888).
169 Digo provavelmente devido à existência, hoje em dia, de um cemitério naquele local – chamado de 

São João Batista – sobre o qual ainda não consegui encontrar informações documentais relativas ao 
seu período de criação. 
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Capítulo 2 

MOTTA COQUEIRO: ENTRE VARIAS MEMÓRIAS

“O presente pode inverter radicalmente o valor original de um objeto passado.”170

2.1. Sua sepultura como lugar de reprodução simbólica do imaginário social 
macaense

Em 1950, ao registrar fatos alusivos ao período de um século de história da 

Macaé antiga em forma de crônicas, Cezar José de Souza Mello foi impulsionado pelas 

lembranças melancólicas de Dona Vitalina Antão, uma centenária senhora que, nascida 

em 13 de junho 1831, contava à época com cerca de 120 anos. Segundo o cronista, 

Dona Vitalina tinha 24 anos quando presenciou o enforcamento de Motta Coqueiro, 

conforme a narrativa de Mello:

(...) recolhido preso na detenção da Corte, [veio] para esta cidade escoltado 
por grande força policial, a fim de ser executado, e foi aqui recolhido à 
cadeia pública, que era naquele grande prédio da rua da Boa Vista, esquina 
da rua Visconde de Quissamã, fundos da fábrica de malas. Dali partiu o 
lúgubre cortejo, acompanhado de autoridades, soldados e os batedores à 
frente. O juiz da época morava na casa onde hoje habita o Manoel Tatagiba. 
O infortunado Motta Coqueiro, sempre de cabeça baixa, caminhava 
silencioso e com dificuldades; suas longas barbas caídas sobre o magro 
peito, mal escondiam a corda do suplício, que ele trazia [atada] à cintura. As 
famílias da cidade, em sinal de pesado luto, cerraram as suas portas. Por 
toda parte dominava uma consternação geral. O desgraçado inocente, 
assistido pelo padre Freitas e acompanhado do carrasco - um negro 
hercúleo, espadaúdo, forte e mal encarado - subia ao patíbulo no dia 6 de 
Março de 1855, e padeceu o suplício da corda, do alto de um tablado 
erguido naquela praça. O [trágico] espetáculo foi pavoroso e horrível! O 
corpo de Motta Coqueiro foi, depois, piedosamente enterrado no [nosso]
cemitério publico.171

  Com base em tais relatos, o cronista construiu a sua narrativa sobre a morte 

de Manoel da Motta Coqueiro e a cova que abrigava seus restos mortais, quando 

afirmou que:
                                                
170 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A História cativa da memória? Para um mapeamento da memória 

no Campo das Ciências Sociais. Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, 34:9-24, 1992.
171 ASEMAPH. Acervo do Centro de Memória Antônio Alvarez Parada. Apontamentos de Macaé Antigo. 

Manuscrito de Cezar José de Souza Mello, registrado em crônicas e publicado no jornal macaense O 
Rebate, na década de 1950, pp. 109-110. [grifo meu]
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Da silenciosa Campa de Motta Coqueiro, no nosso cemitério público, há de 
surgir um dia, o fogo-fatuo, [desenhado no espaço] simbolizando duas mãos 
postas – em atitude de gratidão, iluminando a consciência [sempre terna]
d’aqueles que jamais duvidaram de sua inocência.172

Segundo Mello, ao completar seus 120 anos, Dona Vitalina Antão ainda 

residindo em Macaé, na Rua da Boa Vista, na companhia de seus netos e bisnetos, 

alguns dos quais com 60 e 70 anos, foi entrevistada por ele enquanto possuía um bom 

estado de saúde:

(...) mantendo-se em gozo de suas plenas faculdades mentais sem 
discrepâncias [e claudicações] e revelando perfeita lucidez em todos os seus 
atos. Tem boa visão, não usa óculos e ainda se ocupa de pequenos serviços 
domésticos, costurando e remendando as suas roupas. De um extremo a outro 
da cidade, isto é:- da Rua da Boa Vista, [onde reside], ao bairro dos 
Cajueiros, ela caminha [a pé], sozinha, quando se dispõe a visitar e passar 
uns dias com uma sua neta, que mora perto do “Salão Reis” (...) 173.

Gozando de plena saúde física e mental. Dona Vitalina pôde descrever 

meticulosamente as suas lembranças vividas quanto tinha 24 anos e Manoel da Motta 

Coqueiro foi levado à forca, permitindo a Mello reconstruir as lembranças acerca do 

episódio que envolveu um dos casos de morte mais célebres de Macaé e, poderia 

arriscar a dizer, do Império Brasileiro. Recordações essas que foram por Mello 

descritas para que o cadáver ali depositado pudesse avivar a recordação dos antigos 

moradores e ulterior deleite da memória que, certamente segundo ele, serviria de julgo 

para gerações futuras.174 Neste sentido, o cronista foi um dos que do presente – como 

afirma Ulpiano de Menezes175 –, buscou construir a sua narrativa acerca de um famoso 

caso de morte e sentenciamento do passado.

Para demonstrar esse sentido da reconstituição das lembranças Ecléa Bosi 

considera que “lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens 

e idéias de hoje, as experiências do passado.” Segundo Bosi, a lembrança é uma 

imagem construída no presente.176 Le Goff também observa que a essência da memória

coletiva é mítica, deformadora, anacrônica, mas capaz de proporcionar uma 

                                                
172 Idem, p.94. [Grifo meu].
173 Idem, p.86.
174 Idem.
175 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Op. cit..
176 BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 1987, p. 17.
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reconstituição do vivido através da relação passado/presente. Para isso, o propósito da 

história é esclarecer a memória e suas contradições, assim como, ajudá-la a corrigir os 

seus erros177 e eu acrescentaria: ou o que se acredita que tenham sido “erros”.

O que não podemos deixar de observar nesta narrativa de Mello é a 

intrínseca relação que ele estabelece entre a sepultura e a memória construída em torno 

da morte de Motta Coqueiro. Neste sentido, vale ressaltar o pressuposto de Fernando 

Catroga que utiliza a idéia de que os cemitérios devem ser percebidos como um lugar 

por excelência de reprodução simbólica do universo social.178 Portanto, um depositário 

social de reminiscências e recordações, onde a sepultura se constitui como um vestígio, 

uma lembrança, um sinal de vários tipos de memórias. 

Dessa forma, os cemitérios podem ser analisados no contexto de uma 

dinâmica cultural e de transformações sociais, podendo ser vistos como espaços 

agregadores da memória179 e de história. Espaços funerários que se encontram

fortemente ligados a um processo de identificação e de pertencimento social. Apreender 

essas questões é algo que passa pela verificação da complexa relação existente entre 

Identidade, Memória e História. 

De acordo com Michael Pollack, um fator importante para a compreensão 

dos aspectos sociais que compõem a memória é a abordagem sobre a função da 

memória coletiva e a sua ligação com a identidade social. Para ele “a memória também 

é um elemento constituinte do sentimento de identidade”.180 Assim, a memória coletiva 

tem ainda a função de contribuir para o sentimento de perseverança na vivência do 

grupo. Neste aspecto, Jacques Le Goff, também considera a memória um elemento 

essencial na constituição da identidade individual e coletiva, afirmando que a cultura 

histórica não depende somente das relações memória-história e presente-passado; já 

que também está ligada às diferentes concepções do tempo. Segundo ele, “é na 

memória que cresce a história, que por sua vez se alimenta da mesma, procurando 

salvar o passado para servir o presente e o futuro”.181

                                                
177 LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas, São Paulo: Editora da UNICAMP, 2003, p. 29.
178 CATROGA, Fernando. O Céu da Memória: cemitério romântico e culto cívico dos mortos em 

Portugal, 1756-1911. Coimbra: Livraria Minerva Editora, 1999, p.13.
179 LIMA, Tânia Andrade. De morcegos e caveiras a cruzes e livros: a representação da morte nos 

cemitérios cariocas do século XIX (estudo de identidade e mobilidade sociais). Anais do Museu 
Paulista. São Paulo. N. Ser. V.2, 1994, p. 87.

180 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. In: Estudos Históricos, 2 (3). Rio de Janeiro, 
1989, p. 3-15.

181 LE GOFF, Jacques. Op. cit., pp. 469-471.
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Em vista disso, acredito que cemitérios, sepulturas e demais artefatos 

funerários podem ser vistos no tempo como espaços originários da constituição da 

memória e da sua ligação com a identidade individual ou coletiva. Com efeito, é a partir 

da conjectura construída no silêncio da sepultura182 de Manoel da Motta Coqueiro que, 

neste capítulo, pretendo analisar o modo pelo qual a sua condenação, morte e

enterramento contribuíram para a formação de elementos de constituição de 

determinadas memórias, lembranças e ou/esquecimentos, ao longo da história de 

Macaé. Da mesma forma, buscarei entender como a sociedade macaense formou e se 

relacionou com as várias memórias (re) criadas em torno do mito de Motta Coqueiro, 

que, a meu ver, estão diretamente relacionadas à sua morte e sepultamento. 

A sua morte foi responsável pela propagação da crença de que o fim da pena 

de morte no Brasil aconteceu após o seu enforcamento183 e também originou uma forte 

crença popular, segundo a qual, ao proclamar a sua inocência no patíbulo, Manoel da 

Motta Coqueiro, teria dirigido à cidade de Macaé as seguintes palavras em forma de 

praga: “Macaé durante cem anos não terá progresso”.184 Se essa crença se efetivou ou 

não, esta é uma questão que não pretendo tratar aqui, mas o fato é que os presságios do 

povo sobre a maldição de Coqueiro, foram doravante usados “para justificar todos os 

problemas e insucessos” ocorridos na urbe macaense durante cem anos após a sua 

morte.185 Um exemplo de como a memória é um elemento essencial de constituição da 

identidade individual e coletiva e da própria história, segundo Le Goff186, conforme 

analisei anteriormente.

Após sua morte, o imaginário tecido acerca da figura de Manoel da Motta 

Coqueiro, inicialmente determinou uma projeção negativa da sua memória, expressa no 

gesto de uma perturbação moral produzida por sua desonra, levando seus familiares a 

desvincularem-se dos laços parentais com ele. De acordo com Marchi, “os filhos de 

Coqueiro e Úrsula das Virgens, que nunca tinham usado o cognome Coqueiro, também 

                                                
182 A sepultura de Manoel da Motta Coqueiro, segundo a crença popular, se encontra depositada no lado 

de fora do muro no cemitério de Santana, que na época do seu enterramento era tido como cemitério 
público.

183 Na verdade Coqueiro não foi o último homem livre sentenciado e executado na época do Império.  
Com base nos estudos de João Luiz de Araújo Ribeiro, pode-se afirmar que a última execução de um 
homem livre pela justiça civil brasileira não foi a de Coqueiro, como veremos em seguida. Cf. 
RIBEIRO, João Luiz de Araújo. Violência homicida diante do tribunal do Júri da Corte Imperial do 
Rio de Janeiro (1833-1885). Rio de Janeiro, tese (doutorado) – UFRJ/IFCS/ Programa de Pós 
Graduação em História Social, 2008.

184 PARADA, Antonio Alvarez. Histórias Curtas e Antigas de Macaé, Vol. I, nº 438, p. 233.
185 MARCHI, Carlos. Op.cit., p. 298.
186 LE GOFF, Jacques. Op. cit., p. 29.
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abandonaram o sobrenome Motta, não por raiva do pai, mas para escapar da 

inexorável desonra”.187

 Por outro lado, cem anos depois, e para além do efeito da praga 

excomungada no patíbulo por Coqueiro, começou a ser esboçada, como demonstra a 

narrativa de Cezar de Souza Mello, uma projeção positiva de sua memória consolidada 

nas lembranças afetivas de Dona Vitalina Antão e na perspectiva das obras narrativas, 

memórias sobre o caso que ainda serão tratadas ao longo deste capítulo, no contexto do 

crescimento da cidade a partir de meados do século XX. Passemos, então, ao início de 

toda esta história.

Manoel da Motta Coqueiro foi incriminado como mandante da chacina que 

vitimou a família do colono Francisco Benedito da Silva, em Macabu, que na época era 

Freguesia de Nossa Senhora da Neves.188 No ano de 1853, Coqueiro foi julgado por 

duas vezes e condenado à pena capital, tendo sido executado por enforcamento em 

1855.189 A imprensa regional, através do Monitor Campista, documentou amplamente o 

caso acompanhando todas as etapas da “reprovada transgressão moral”, atribuindo ao 

acusado por grande moção popular e pela imprensa de Campos dos Goitacazes, a

alcunha de “Fera de Macabu”.190

Os acontecimentos que circunscrevem o crime cometido contra Francisco 

Benedito, sua mulher e cinco filhos, ocorridos em Macabu no ano de 1852, sem dúvida, 

é parte de uma trama que integrou a História de uma região do Norte do Estado do Rio 

de Janeiro, na segunda metade do século XIX. O assassinato dessa família foi 

exteriorizado na constituição de um imaginário regional, concebendo a projeção de 

memórias passadas e presentes, com uma repercussão ao alcance do século XXI. As 

representações construídas em torno da imagem acerca do julgamento, enforcamento e 

sepultamento de Manoel da Motta Coqueiro, acusado de ter sido mandante das referidas 

mortes, foram responsáveis pela figuração de um pequeno município do interior da 

Província do Rio de Janeiro no cenário da História Nacional.

Mesmo não me propondo a responder o que levou à condenação de 

Coqueiro, trabalharei com as questões que possibilitem a identificação dos diversos 

tipos de memória construídos em torno desse acontecimento. Para tal, buscarei as

                                                
187 MARCHI, Carlos. Op. cit., p. 333
188 Atualmente Município de Conceição de Macabu.
189 ANRJ. Autos do Processo de Manoel da Motta Coqueiro, Florentino da Silva, Faustino Pereira da 

Silva e o escravo Domingos Cabinda, 1844-1855. 
190 ARQUIVO DO JORNAL MONITOR CAMPISTA/ CAMPOS DOS GOITACAZES, RJ. (Doravante 

AJMCC). Jornal Monitor Campista. Captura da fera de Macabu. Ano XV, 26/10/1852, nº 120, p.2. 
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motivações que impulsionaram as diferentes projeções em torno da construção da sua 

memória, no intuito de tecer possíveis relações entre a morte, a história e a memória na 

sociedade macaense. 

Considerando-se tal indagação, pretendo trabalhar com o pressuposto de que 

a condenação, morte e sepultamento (segundo se diz: “no lado de fora do cemitério de 

Santana, devido ao fato de ter sido enforcado”) de Manoel da Motta Coqueiro foi um 

elemento significativo para a construção de uma dada memória macaense: inicialmente,

a constituição de uma lembrança que se quis apagar/esquecer e que acabou gerando uma 

lenda (o da praga sobre a cidade de Macaé)191, que reforçou uma idéia negativa sobre 

ele. Por outro lado, também foi construída posteriormente, uma projeção positiva de sua 

memória, instituindo o mito da sua inocência. É este processo de transformação que 

passo a analisar.

2.2. Manoel da Motta Coqueiro: o prefácio de uma memória

 Manoel da Motta Coqueiro nasceu na Freguesia de São Gonçalo, em 

Campos dos Goitacazes, no ano de 1802. Filho de Manoel José da Motta e de Anna 

Francisca Nascimento, dos quais, segundo tradição oral, não herdara o sobrenome 

Coqueiro, que seria originário da propriedade onde nascera, denominada Fazenda 

Coqueiro. Casado pela segunda vez com Úrsula Maria das Virgens Cabral, natural da 

Freguesia de São Salvador de Campos dos Goitacazes, morreu por enforcamento no dia 

6 de março de 1855, na Praça do Rocio. O seu corpo foi amortalhado em pano branco, 

encomendado pelo padre José Antônio d’ Oliveira Pereira Leitão e depositado no 

cemitério de Macaé. Como se verifica no seu registro de óbito:

Aos seis dias de março de mil oitocentos e cincoenta e cinco nesta freguesia 
de São João de Macahe faleceu justiçado Manoel da Motta Coqueiro, com 
sessenta e cinco anos de idade, com todos os sacramentos, casado com 
Ursula Maria das Virgens; com testamento foi amortalhado em pano branco, 
encomendado por mim e  sepultado no cemitério.

Vigário José Antonio de Oliveira Paes Leitão.192

                                                
191 PARADA, Antonio Alvarez. Histórias Curtas e Antigas de Macaé, Vol. I, nº 438, p. 233.
192 AIMSJB. Livro 2 (1849-1858). Assento de óbito de Manoel da Motta Coqueiro, p.56. Vale lembrar 

que apesar de o assento de óbito constar a idade de 65 anos, no auto de qualificação, realizado três 
anos antes do seu enforcamento, Motta Coqueiro declarou ter apenas cinqüenta e três anos. [grifo 
meu]
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A análise de seu registro de óbito deixa a dúvida sobre se seu sepultamento 

foi realmente localizado do lado de fora do cemitério de Santana, tendo em vista que o 

vigário mencionou que ele recebeu todos os sacramentos. Ritual este que implicava na 

confissão/penitência, eucaristia/comunhão e extrema-unção. Ora, se Coqueiro se 

confessou e recebeu a penitência, além de ter feito testamento – atendendo as exigências 

básicas da Igreja Católica no que diz respeito a preparação para a morte, conforme 

analisa Cláudia Rodrigues, e segundo as Constituições Primeiras do Arcebispado da 

Bahia –, ele não deveria ser sepultado do lado de fora do cemitério.193  

No traslado dos autos do processo de Motta Coqueiro, no seu auto de 

qualificação, quando interrogado sobre a sua profissão, o próprio Coqueiro se declarou 

lavrador e que possuía uma fazenda no sertão do distrito de Macabu há mais de um ano. 

Contudo, entre 1844 e 1855, data do seu enforcamento, no relatório do Presidente da 

Província do Rio de Janeiro consta que Manoel da Motta Coqueiro e a sua mulher, 

Úrsula Maria das Virgens, eram lavradores de café na Freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição de Carapebus. Úrsula possuía, ainda neste período, uma fazenda de açúcar na 

Freguesia de São Salvador dos Campos dos Goitacazes. Motta Coqueiro também 

aparece como fabricante de açúcar e aguardente na Freguesia de Santa Rita da Lagoa de 

Cima, onde era morador, na cidade de Campos dos Goitacazes.194 Nestes termos, ele 

não parecia ser um remediado fazendeiro, como deixa a entender.

Entretanto, não há registro no relatório do Presidente da Província do Rio de 

Janeiro sobre a propriedade de Coqueiro no distrito de Macabu, que naquele período 

integrava a Freguesia de Nossa Senhora das Neves, e nem foi encontrada nenhuma 

referência documental que possa comprovar isso. No que tange à ausência de registros 

nos apontamentos dos relatórios do Presidente da Província do Rio de Janeiro, indica-se 

a possibilidade de que, naquela descrição verbal, se dê preferências à relação das 

propriedades com um número superior a 10 escravos e que pode assinalar a fazenda de 

Coqueiro, localizada em Macabu, como uma propriedade possuidora de um pequeno 

número de escravos. O que pode explicar suas declarações no interrogatório.

                                                
193 Para maiores detalhes sobre as orientações eclesiásticas para a preparação da morte na Colônia e no 

Império, ver RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além. Sobre as normas eclesiásticas dos 
registros de óbitos e das condições para sepultamentos eclesiástico no Brasil desta época, ver IHGB. 
VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do arcebispado da Bahia, feitas, e ordenadas 
pelo ilustríssimo e reverendíssimo senhor Sebastião Monteiro da Vide, arcebispo do dito arcebispado, 
e do Conselho de Sua Majestade, propostas e aceitas no sínodo diocesano, que o dito senhor celebrou 
em 12 de junho de 1707. Coimbra: Real Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1720.

194 Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro, 1884 -1889. 
Disponível no site: http://www.crl.edu/content.asp?
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Não obstante, cabe ressaltar que a referida fazenda situada no distrito de 

Macabu fora herdada por Coqueiro em 1825, como parte do legado do espólio do 

Comendador Manuel Antônio da Motta, seu tio-avô, proprietário de uma sesmaria no 

curato de Santa Catarina, em Macabu, e falecido no ano de 1824.195 Segundo Carlos 

Marchi, o Comendador Manuel Antônio da Motta, ao morrer, deixou-a como herança 

para Motta Coqueiro e mais doze sobrinhos. Coqueiro denominou a porção de terra que 

lhe coube de Fazenda Bananal.196

Ainda segundo Marchi, além desta propriedade, Coqueiro possuía mais uma 

fazenda em Macabu, a antiga fazenda localizada no Brejo dos Patos. Seria uma sesmaria 

pertencente aos padres beneditinos do Rio de Janeiro. O seu direito de posse teria sido 

adquirido por compra no ano de 1839. A esta propriedade ele deu o nome de fazenda 

Carrapato.197 Todavia, no seu auto de qualificação, em 1852, ele declarou apenas a 

existência de uma só propriedade em Macabu, e a data para obtenção dessas terras foi o 

período de aproximadamente um ano, ou seja, em 1851.198

Considerando a trajetória de Manoel da Motta Coqueiro e a partir da análise 

dos autos do processo de Coqueiro e dos co-réus, pode-se afirmar que a pendenga entre 

o fazendeiro e o seu colono, ocorrida nas terras situadas no curato de Santa Catarina, em 

Macabu, local onde ocorrera o crime do qual ele foi imputado, foi determinante para o 

desfecho deste episódio. As mortes na família Benedito da Silva foram o fundamento 

principal para condução das narrativas históricas e lendárias em torno do mito 

construído acerca de Coqueiro. Entrementes, uma primeira questão a ser levada em 

conta, no que diz respeito à discussão que antecede à construção e à idealização popular 

de múltiplas projeções da memória acerca do mito Coqueiro, é a associação inicial entre 

o crime cometido contra o colono e sua família e o fazendeiro do sertão de Macabu, 

Manoel da Motta Coqueiro.  

 Passemos então ao referido crime: os assassinatos do colono de Coqueiro e 

da sua família ocorreram no dia 12 de setembro de 1852, no distrito de Macabu. A 

chacina aconteceu na residência do colono e foram vítimas, além dele e sua mulher, 

duas filhas maiores de quatorze anos, duas ditas menores de sete, e uma menor de três 

anos. Os corpos das vítimas foram encontrados amontoados em estado avançado de 

“putrefação”. Um dos corpos, o de uma menina maior de quatorze anos, estava com o 

                                                
195 MARCHI, Carlos. Op. cit.,  p.54-55
196 Idem
197 Idem, p. 71.
198 ANRJ. Autos do Processo de Manoel da Motta Coqueiro, 5º doc. de  fls. 9-245.
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braço quebrado. Além disso, alguns foram queimados. Após o crime, os peritos que 

visitaram o local, disseram que o fogo teria sido ateado para esconder o “bárbaro”

assassinato.199

Com base nos depoimentos das testemunhas e principalmente em 

informações dos escravos da fazenda onde ocorreram as mortes, Manoel da Motta 

Coqueiro foi levado a julgamento sob a acusação de ter sido o mandante do crime, 

sendo os executores Faustino Pereira da Silva, Florentino da Silva e o preto Domingos, 

escravo de Coqueiro. A alegação, em juízo, das testemunhas sobre o motivo que levou 

Coqueiro a cometer estes assassinatos, foi o fato de Francisco Benedito da Silva ter se 

recusado a deixar as terras do fazendeiro em Macabu, sem antes receber os valores 

investidos por ele em benfeitorias naquela propriedade. Nos autos do processo não é 

possível identificar as motivações para que Motta Coqueiro desejasse a saída de 

Francisco Benedito das suas terras. Também, podemos perceber em outros momentos 

nos autos, que teria havido uma interferência da mulher de Coqueiro (Úrsula das 

Virgens) que, motivada por ciúmes, teria incentivado o marido a cometer as referidas 

mortes.200Ainda assim, tais motivos serão diferentemente abordados por cada um 

daqueles que se dedicaram ao tema da morte de Coqueiro – como veremos adiante.

A testemunha mais notável e decisiva no processo acusatório contra 

Coqueiro foi a escrava Balbina, de nação Cabinda, com 38 anos, que dizia ser cativa do 

enteado de Coqueiro, Manoel Joaquim Batista Cabral, filho de Úrsula Maria das 

Virgens Cabral, mas que prestava serviço na fazenda de Coqueiro, em Macabu. Em 

todos os depoimentos que deu, Balbina afirmou que sabia que Coqueiro mandara os 

escravos Carlos (crioulo), Alexandre (de nação), Domingos (congo) e Fidélis (crioulo), 

matarem Francisco Benedito e toda a sua família. E que ouvira o acusado perguntar aos 

escravos, no corredor da casa, se já teriam matado a Francisco Benedito da Silva e todos 

os da sua família. E acrescentou ainda que

 as mortes foram perpetradas no domingo à  tarde, e que o dito Coqueiro 
estava em Campos, e chegara no sábado à noite, e no domingo, mandou os 
escravos fazerem as mortes, e na segunda feira de madrugada mandou 
atacar fogo na casa.201

                                                
199 Idem, 1º doc. de  fls. 1-5.
200 Idem.
201 Idem, 2º e 5º doc. de fls. 12, 19-23.
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  Segundo Balbina, para cumprir as ordens do senhor na execução de 

Francisco Benedito e sua família, os escravos também foram acompanhados de pessoas 

forras. Por certo, estava se referindo à participação dos também acusados Florentino da 

Silva e Faustino Pereira da Silva. O primeiro era natural da Freguesia de São Gonçalo 

de Campos dos Goitacazes, com trinta anos de idade. No inquérito policial, ao ser 

interrogado sobre a sua profissão, dissera ser jornaleiro.202 Já Faustino Pereira, era 

lavrador, tinha quarenta anos de idade e natural de Quissamã, residente no local 

denominado de Paciência, no município de Campos dos Goitacazes.203

Constam ainda no traslado dos autos do processo de Motta Coqueiro os 

seguintes interrogatórios: o preto Fernando, a preta Carolina e a escrava Thereza mina, 

todos cativos de Coqueiro. Acrescidos a estes, também os depoimentos de Lúcio 

Francisco Junior Ribeiro, Joaquim Dunga, José de Souza Mariano, Sebastião Correia 

Batista e Manoel João de Souza, este feitor da fazenda Bananal.

 Com relação aos acusados, interrogados e testemunhas, há de se atentar para 

o fato de que todos os envolvidos são naturais ou oriundos de Campos dos Goitacazes. 

Outra coisa que deverá ser levada em conta é o testemunho de Sebastião Correia Batista 

da Freguesia de São Gonçalo (Campos dos Goitacazes), pardo, residente no local,

conhecido como “Olho D’água” em Quissamã. Em seu depoimento ao delegado de 

Carapebus, indicou Úrsula das Virgens Cabral, esposa de Coqueiro, como suspeita de 

ter exigido que o marido mandasse dar termo à vida de Francisco Benedito da Silva  e  

sua família por ciúmes de uma das filhas do colono. Segundo ele, a dona Úrsula não 

ficaria satisfeita enquanto não visse a cabeça de uma das filhas da vítima, afilhada dela e 

do fazendeiro. A referida testemunha também menciona a existência de um filho mais 

velho de Francisco Benedito da Silva como uma das vítimas do crime, mas que não fora 

encontrado.204 Da mesma forma, outra testemunha, Manoel João de Souza, levantou a 

suspeita de que o crime ocorrera pelo fato de Coqueiro há muito desejar uma das filhas 

de Francisco Benedito, mas também por querer vê-lo fora das suas terras.205 A leitura 

dos autos do processo não permitem identificar explicitamente os motivos para este 

ultimo desejo.

                                                
202 Jornaleiro no século XIX, segundo Bluteau, era “aquele que trabalha por jornal”; ou seja, aquele que 

recebe por um dia de trabalho. Cf. BLUTEAU, Raphael. Vocabulário Português e Latino (1712). São 
Paulo: USP. Disponível no site: http://www.ieb.usp.br/online/index.asp.  Acesso em 9 de Nov. 2008.

203 ANRJ. Op. cit., 5º doc. de fls. 9-245.
204 Idem, 11º e 12º doc. de fls 267 e 268.
205 Idem.
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Com base nestes dois depoimentos, podemos aventar a hipótese de que 

possivelmente Motta Coqueiro tivesse tido (ou tentado ter) um romance com uma das 

filhas do seu colono e que, por causa disso, sua esposa possa ter sido responsável por 

encomendar os assassinatos ou por influenciar Motta Coqueiro a praticá-los. Não temos 

como saber substancialmente o que ocorreu, mas a forma como este possível romance 

foi explorado por aqueles que buscaram reconstruir a história e, portanto, influíram na 

criação de outra memória sobre a morte de Coqueiro, nos leva a cogitar e compreender 

porque para alguns, como Carlos Marchi, Coqueiro teria sido um mártir, como veremos 

mais adiante, por assumir um crime que não teria sido seu, mas cometido por sua 

esposa. Entretanto, estas são apenas conjecturas, mas que não são de menor importância 

neste trabalho, na medida em que ajudou a compor uma determinada memória que 

atribuiu inocência a Motta Coqueiro e à crença de que a sua morte tenha sido injusta e 

cruel.206 Sobre isso, vale reiterar as considerações de Bosi sobre a reconstituição das 

lembranças, quando afirma que, lembrar o passado no presente, “exclui a identidade 

entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de 

vista.”207

Independentemente de sabermos a causa efetiva do assassinato e quem, 

afinal de contas, foi o criminoso ou mandante do crime, o fato é que desde os 

assassinatos, Motta Coqueiro ficou foragido por cerca de um mês e dez dias, tendo sido 

capturado em 23 de outubro de 1852. Em 19 de janeiro de 1853 foi realizada a sessão de

seu julgamento e dos considerados co-réus Faustino Pereira da Silva, Florentino da 

Silva e do preto Domingos. Quanto aos escravos Carlos, Alexandre e Fidélis, 

igualmente acusados de terem cometido o mesmo crime, não há referência nos autos do 

processo que os mesmos tenham sido julgados ou até mesmo detidos. A sentença 

condenatória, neste julgamento, foi a pena de morte para todos os envolvidos. Porém, os 

réus entraram com protesto para a realização de um novo julgamento, que ocorreu em 

28 de março de 1853. 

Levado novamente a júri popular, Manoel da Motta Coqueiro recebeu a 

confirmação da pena máxima por enforcamento. Em 29 de março do mesmo ano, 

aconteceu o julgamento do escravo Domingos, reafirmando a sentença de pena máxima, 

e no dia 30 de março realizou-se o segundo julgamento de Florentino Pereira da Silva e 

Faustino da Silva. Ambos receberam igualmente a condenação de pena de 

                                                
206 Um exemplo dessa constatação pode ser visto em MARCHI, Carlos. Op. cit.
207 BOSI, Ecléa. Op. cit., p. 17.
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morte.208Assim sendo, foram sentenciados à pena capital Manoel da Motta Coqueiro, 

como mandante, Faustino Pereira da Silva, Florentino da Silva e o preto Domingos 

como cúmplices do réu pela chacina que vitimou Francisco Benedito da Silva e a sua 

família.

De qualquer modo, à vinculação imediata do assassinato ocorrido na 

Fazenda Bananal e Motta Coqueiro, sobre o qual incidia a acusação de ser o mandante 

do massacre sobrevieram novos eventos que foram amplamente divulgados na imprensa 

escrita. A fuga, prisão, condenação, enforcamento e enterramento de Coqueiro 

acabaram contribuindo para a criação do mito em torno da sua figura. Em virtude disso, 

e para tentar compreender a maneira pela qual foram concebidos esses acontecimentos, 

passo a apresentar o discurso dos jornais de Campos dos Goitacazes e da Corte que 

atuaram como principais veículos para divulgação da “matança” acometida sobre aquela 

família. 

2.3. A gênese de um mito: lê-se nos jornais

Uma vez conhecendo os aspectos básicos dos acontecimentos, vejamos, 

agora, como eles foram nomeados pela imprensa da época.

A) Caso Horroroso

A matéria de primeira página publicada pelo Jornal do Comércio do Rio de 

Janeiro, em 29 de setembro de 1852, dizia o seguinte:

No dia 18 do corrente, pelas 3 horas da tarde, o Sr delegado de polícia 
procedeu com o Sr. escrivão Franco a uma busca na chácara em que reside 
o Sr. Manoel da Motta Coqueiro, na entrada que do Saco vai dar às Covas 
da Área. Consta que o motivo da busca fora capturar-se o Sr Manoel da 
Motta Coqueiro à requisição da autoridade policial da cidade de Macaé, por 
se haver descoberto ser este com seus escravos que assassinaram uma 
família inteira, composta de marido, mulher e seis ou oito filhos entre 
maiores e menores dos quais um de dois anos, lançando por fim fogo à casa 
de que habitavam: diz-se igualmente que o procedimento atroz do Sr. 
Coqueiro fora motivado por ter o chefe da família há pouco tempo dado, no 
dito Sr. Coqueiro uma sova de pau. Descobriu este fato horroroso porque os 
cães e aves carnívoras [ilegível] a se alimentar dos corpos que [ilegível] 

                                                
208 Idem.
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sobre a terra mutilados a golpe de foice. Aguardamos mais positivas 
informações para as levarmos a conhecimento publico.209

 Figurava no enunciado acima a primeira de uma série de notícias 

compiladas dos jornais da cidade de Campos dos Goitacazes pela imprensa da Corte. 

Um fato novo para quem analisa o caso é a motivação – que não encontrei nos autos –

para a possível reação de Coqueiro: ter levado uma surra de pau de seu colono. O que 

pode explicar porque o proprietário poderia ter desejado que Francisco Benedito e sua 

família saíssem de suas terras. A exposição relativa à saga de um fazendeiro, residente 

no interior da província fluminense, tomava parte nos principais jornais da época e, a 

partir de então, inauguraria a construção histórica e lendária das várias representações 

em torno de Motta Coqueiro no período relativo a 150 anos da história de Macaé . Com 

certeza, a fala da imprensa sobre a fuga e a prisão de Motta Coqueiro foi o fator 

categórico para uma construção subjetiva e de reforço do imaginário local, ao longo de 

todo esse processo histórico.

 Os jornais da Corte continuaram anunciando o fato a partir do que havia 

sido publicado nos jornais campistas. O Diário do Rio de Janeiro de 13 de outubro de 

1852 também reeditava a matéria do Monitor Campista, retratando a busca e a captura 

dos responsáveis pelas mortes de Francisco Benedito e família no sertão de Macabu. 

Por carta vinda de Carapebus, de pessoa fidedigna, consta que a polícia 
daquele distrito, no dia 16 de setembro findo, perseguindo os assassinos do 
infeliz Francisco Benedito e sua família, prendera um escravo de Manuel da 
Mota Coqueiro, e um que diz ser do Sr coletor Cabral. E esses escravos 
declararam que as mortes foram feitas por ordem daquele Motta Coqueiro, 
por quatro escravos deste e dois homens forros, um de nome Faustino, e 
outro denominado Flor. No dia 24 do mesmo mês deu a polícia novamente 
busca em casa do dito Motta Coqueiro, e lá foi encontrada, em uma senzala 
dos escravos do mesmo, a roupa das infelizes vítimas, e sabendo que os 
indigitados assassinos Faustino e Flor estavam do outro lado do rio, foi em 
seguimento deles e pode capturar o denominado Flor, podendo evadir-se o 
Faustino na ocasião em que era perseguido. Louvores sejam dados à
autoridade policial daquele distrito, e preza a Deus que os monstros e 
malvados assassinos sejam todos presos para exemplo e desagravo da 
sociedade.210

                                                
209 BIBLIOTECA NACIONAL/RIO DE JANEIRO (Doravante BNRJ). Jornal do Comércio do Rio de 

Janeiro. Caso horroroso. 29/09/1852. Ano XVII, nº 269, p.1.
210 BNRJ. O Diário do Rio de Janeiro. Notícias Diversas. 13/10/1852, p.2. [grifo meu].
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A fala exposta no Diário do Rio de Janeiro demonstra que a imprensa se 

constituiu em um forte instrumento para o fortalecimento da vinculação entre o crime 

praticado contra Francisco Benedito e sua família e o Fazendeiro Manoel da Motta 

Coqueiro. Igualmente, fica evidente que a retórica utilizada nestas matérias, ajudaria a 

delinear a construção simbólica de Motta Coqueiro como a “Fera de Macabu” e o 

imaginário social macaense acerca do ocorrido. 

B) capturada a “Fera de Macabu”

 As idéias proferidas pela imprensa campista acerca da captura de Motta 

Coqueiro e dos demais acusados aparecem anunciadas em 26 de outubro de 1852 no 

Monitor Campista, da seguinte forma:

Graças às energias providenciais do digno delegado de polícia o Sr. Dr. 
Antônio Francisco Barbosa, deve a esta hora achar-se já nas mãos da 
justiça de Macaé o façanhoso Manoel da Motta Coqueiro, indiciado autor 
da mais bárbara carnificina de que há notícias em toda Província do Rio 
de Janeiro.211

Além disso, é possível verificar um discurso voltado para projeção da 

comoção pública e de glorificação conferida às autoridades policiais, o que referenda 

também o caráter político presente nos anúncios dos jornais da Corte e verificável no 

enunciado a seguir, publicado na primeira página pelo Jornal do Comércio, no dia 30 de 

outubro de 1852.

Acaba de ter lugar na província do Rio de Janeiro uma importantíssima 
diligência policial. A população desta corte soube com horror dos 
bárbaros assassinatos perpetrados no termo da cidade de Macaé, de que 
resultou na extinção de uma família inteira e o incêndio da casa que ela 
habitava. Em uma província de tanta ilustração e moralidade, um fato 
desta ordem era para causar espanto, e a expectação pública aguardava 
ansiosa que os autores de semelhantes atrocidades fossem apreendidos 
pelas autoridades policiais, quaisquer que fossem os esforços e fadigas 
que devessem arrostar. 212

Segundo a notícia, depois de o delegado da polícia campista, Dr. Antônio 

Francisco de Almeida Barbosa, ter seguido a pista de Coqueiro, este foi encontrado 

porque teve a inditosa idéia de pedir um agasalho justamente na casa do inspetor de 

                                                
211 AJMCC. Jornal Monitor Campista. Captura da fera de Macabu. Ano XV, 26/10/1852, nº 120, p.2. 
212 BNRJ. Jornal do Comércio, no dia 30 de outubro de 1852, p.1.
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quarteirão de Guarulhos, segundo distrito de Campos dos Goitacazes, Francisco José 

Diniz, que de imediato suspeitou que aquele “desafortunado” era, na verdade, o 

fazendeiro foragido depois de ter sido acusado de haver praticado os já mencionados 

crimes em Macaé. Após efetuar a prisão de Coqueiro, o inspetor conduziu-o até o 

subdelegado de polícia daquela cidade. Depois de capturado, no dia 23 de outubro de 

1852, Manoel da Motta Coqueiro foi conduzido até a cadeia de Campos dos Goitacazes, 

em meio a uma perturbação e curiosidade popular. Ali permaneceu preso até ser 

conduzido para Macaé. A chegada a Macaé aconteceu por volta de 

cinco horas da tarde, (...) o povo, que não esperava tão grande criminoso, 
corria de todas as partes para o ponto onde se achava a escolta e o preso, 
exprimindo em altas vozes o horror do que era possuído na presença do autor 
das mortes de tantas vítimas inocentes!(...).213

Além de narrar minuciosamente a captura de Coqueiro, a notícia historiava 

passo a passo a viagem de regresso do acusado até Macaé. Mais adiante, a notificava a 

atuação e esforços empregados pela polícia de Campos que, segundo jornal, “desde os 

primeiros dias da perpetração do negro atentado de Macabu, não cessaria de 

providenciar para a captura dos malvados perpetradores do crime.” E encerrava com o 

seguinte pedido: “Honra e justiça lhes sejam tributadas!”214 Mais um exemplo de que 

esses anúncios estimulavam a comoção pública e a exaltação das autoridades policiais.

A manchete acrescenta ainda o roteiro da viagem que conduzia Coqueiro 

para a delegacia de Macaé, no dia 23 de outubro 1852, sob a escolta de um forte aparato 

policial. Neste mesmo dia chegaram a Quissamã. Todavia, próximo à cidade de Macaé 

uniu-se à escolta cerca de 60 pessoas que, expressando grande satisfação pela captura do 

acusado, celebraram o feito com fogos de artifícios. Neste mesmo dia o preso foi levado 

até a casa do delegado de polícia de Macaé para depoimento. Diante da autoridade 

policial, segundo o jornal, respondeu as suas inquirições com “expressão de frialdade”, 

foi recolhido à cadeia e posto a ferros. O Monitor Campista termina a referida matéria 

felicitando o delegado de Macaé pelo resultado da diligência que capturou o acusado e 

também pela disponibilidade das autoridades em autorizar que o referido periódico 

utilizasse os documentos da polícia para escrever as suas matérias.215

                                                
213 AJMCC. Monitor Campista.  Noticias diversas. 26 /10/1852. Ano XV, nº 120, p.2.
214 Idem.
215 Idem.
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Os jornais da época também publicavam as transcrições dos ofícios e as 

solicitações das autoridades policiais que buscavam incessantemente capturar os 

considerados criminosos. Na citação a seguir, o Monitor Campista, em 30 de outubro 

publicou o oficio do delegado de polícia da cidade de Campos dos Goitacazes para o 

subdelegado da freguesia da cidade.

Ilmo. Sr. – cumpre que V.Sa. por si, e pelos inspetores de quarteirão do seu 
distrito, faça apreender a Manoel da Motta Coqueiro, alto, magro, corado, 
de sobrancelhas muito salientes e espessas, com uma grande mancha no 
rosto, casado e maior de 50 anos; e bem assim os escravos, que 
acompanharem, pois são eles perpetradores de algumas mortes em 
Carapebus, segundo me comunicou o subdelegado de polícia deste lugar.
Deus guarda a V. Sa. Campos, 19 de setembro de 1852.
Ilmo. Sr. Subdelegado de polícia da freguesia da cidade
O delegado de polícia. Dr. Antonio Francisco d’ Almeida Barbosa.216

O Monitor Campista continuava pormenorizando o ato de captura de Manoel 

da Motta Coqueiro. O supracitado jornal da Cidade de Campos dos Goitacazes segue a 

sua narrativa, adjetivando Motta Coqueiro e apontando-o como culpado do mencionado 

crime. 

A atuação da imprensa na divulgação do crime, envolvendo principalmente a 

prisão e a condenação de um abastado fazendeiro no interior do Norte Fluminense 

causaria uma grande repercussão na sociedade da Província do Rio de Janeiro. A 

imprensa brasileira, na segunda metade do século XIX, afirmava-se como “lentes da 

política.” Imprensa e política “estavam a serviço dos partidos políticos, conservador ou 

liberal.” Neste período, o jornalismo também passou a conjugar imprensa e literatura. 

Na década de 1850, ocorreu uma mudança no formato dos jornais, de quatro folhas estes 

passam para oito páginas e começaram a florescer os grandes jornais, sendo também 

criada a profissão de jornalista.217 Aproveitando-se do bom êxito da propagação do caso 

Motta Coqueiro, algumas autoridades locais tiraram proveito do acontecimento, usando 

os jornais como meio de disputas e projeção política. 

 Este foi o caso das discussões entre o então juiz de Campos dos Goitacazes, 

Francisco de Paula Negreiros de Sayão Lobato, e o delegado campista, Antonio 

Francisco d’Almeida Barbosa. Por ocasião da captura de Motta Coqueiro, o juiz fez 

severas críticas ao delegado colocando em dúvida os seus procedimentos utilizados para 

                                                
216 Idem. Captura da fera de Macabu. 30 /10/ 1852. Ano XV, nº 122, p.2
217 MARTINS. Ana Luiza. Imprensa em tempos de Império. In: MARTINS. Ana Luiza. e LUCA Tânia 

Regina de. (Organizadoras). História da imprensa no Brasil. São Paulo. 2008, p. 48.
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a prisão de Coqueiro. Assim, o citado delegado Barbosa, em carta publicada no dia 8 de 

janeiro de 1853, três meses depois da prisão do acusado, respondeu ao referido juiz que 

o acusava de não ter tomado as devidas providências para aquela captura, por não ter 

procedido ao Auto de Qualificação e ao interrogatório do acusado. Devido à grande 

repercussão da prisão de Coqueiro nos jornais da Corte, o juiz Sayão Lobato queria que 

este fosse interrogado para que fossem declarados também os seus co-réus.218

Em réplica à tais acusações, o delegado campista acusava o juiz de estar se 

aproveitando da repercussão deste caso para fins eleitorais por ocupar cargos políticos. 

Para o delegado, aquela acusação lhe era indevida, pois ele estava cumprindo a 

determinação do seu superior, o chefe de polícia de Campos dos Goitacazes, que através 

do ofício de 27 de setembro de 1852, determinou que, tão logo capturado, o acusado 

fosse de imediato enviado e encaminhado para o delegado de polícia de Macaé ou de 

Niterói (capital da província do Rio de Janeiro). Alegava ainda, que pelo cumprimento 

de tais determinações, recebera louvores sem restrições, até mesmo, do conselheiro 

presidente da Província do Rio de Janeiro. Enfim, argumentava que o seu grande afã na 

condução do preso, era para manter a ordem pública que estava sendo alterada com 

manifestações de grande “clamor popular” pela permanência de Coqueiro na cidade de 

Campos. O supracitado delegado alegava que,

(...) como que como primeira autoridade policial do lugar tinha de velar pelo 
sossego público que estava sendo alterado com foguetes, vociferações e 
pedradas pela presença do preso, como S. Sa. saberia, e veria de sua casa 
da praça se ai estivesse (...). 219

A alegação do delegado Barbosa também permite identificar a clamorosa e 

violenta reação do povo campista contra Coqueiro (possivelmente motivadas pela 

noticias dos jornais), chegando, até mesmo, a ameaçar a ordem pública, tamanha era a 

mobilização popular pela captura e prisão do acusado e pelo anseio de justiça para as 

vítimas daquele episódio. 

Ainda com relação à altercação entre o delegado Antonio Francisco 

d’Almeida Barbosa e o Juiz de Direito de Campos dos Goitacazes, vale a seguinte 

ressalva: ambos ocupavam cargos eletivos. O Dr. Barbosa exercia simultaneamente as 

funções de delegado e vereador na cidade de Campos, enquanto que o juiz Sayão 

                                                
218 AJMCC. Monitor Campista. Publicações pedidas. 08/01/1853, Ano XVI, nº 2.
219 Idem.
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Lobado foi deputado geral por quatro mandatos, entre 1852 e 1868. Ainda foi senador 

no Império do Brasil no período de 1869 a 1884, tendo sido agraciado, em 1872, com o 

título de Visconde de Niterói.220

Ainda sobre a atuação da imprensa no século XIX, é importante também 

ressaltar o trabalho de Andréa Santos da Silva Pessanha que, ao analisar os discursos 

sobre a abolição e os negros na imprensa republicana do Rio de Janeiro, pôde verificar 

que o jornalismo não se limitava à verificação do fato, possuindo também a capacidade 

de reconstruí-lo, criando expectativas, produzindo e influenciando na constituição de 

opiniões em torno do mesmo.221

Voltemos ao julgamento de Motta Coqueiro. Na ocasião do segundo 

julgamentodo fazendeiro de Macabu e seus parceiros, o Monitor Campista anunciava, 

em 5 de abril de 1853,  a confirmação da sentença do júri macaense contra o réu e co-

réus, todos sentenciados, à pena capital pelas mortes ocorridas no dia 11 para 12 de 

setembro de 1852, no distrito de Macabu em Macaé.222

Com a proximidade da execução dos condenados, o Monitor Campista

reproduzia a notícia do Jornal do Comércio notificando o embarque de Motta Coqueiro 

para Macaé. Ele viajou a bordo do navio de guerra D. Pedro II e foi escoltado por 50 

homens do corpo permanente da Marinha de Guerra sob o comando Capitão Castrioto. 

Segundo o assento de óbito que foi localizado no arquivo da igreja matriz de São João 

Batista, em Macaé, Motta Coqueiro foi executado no dia seis de março de 1855. 

Todavia, o Monitor Campista ao compilar esta mesma notícia, acrescenta que, de 

acordo com informações obtidas, o cumprimento da sentença de Coqueiro ocorreu na 

quarta-feira, dia sete e não no dia seis de março de 1855. O jornal campista também 

desconhecia a sorte dos co-réus que deveriam ser levados à forca um dia antes do réu. 

Vejamos a referida notícia na integra:

Ontem às 9 horas da manhã chegou ao arsenal da Marinha o réu Manoel da 
Motta Coqueiro, condenado à pena última pelo bárbaro assassinato de uma 
família inteira, e embarcou logo para o vapor de guerra Pedro II, que 
imediatamente seguiu barra a fora para conduzir o réu a Macaé, onde tem 
de ser executado no dia 6 do corrente. Vai escoltado por uma força de 50 

                                                
220 SENADO FEDERAL. Senadores Períodos Históricos. http://www.senado.gov.br
221 PESSANHA, Andréa Santos da Silva. O Paiz e a Gazeta Nacional: Imprensa republicana e abolição. 

Rio de Janeiro, 1884-1888. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2006 (tese de doutorado), p.32.
222AJMCC. Monitor Campista. Campos. 05/04/1953, Ano XVI, nº 37, p.2.



94

homens do corpo de permanentes, comandada pelo Sr. Capitão Castrioto, a 
qual só se retirará depois de cumprida a sentença.223

E assim, finalizava o periódico campista:

De fonte fidedigna, chegada a pouco da cidade de Macaé, sabe-se que fora
efetivamente cumprida a sentença de forca pelo assassino Motta Coqueiro, 
sendo justiçado na 4ª feira 7 do corrente.
Ignora-se por enquanto a sorte dos dois co-réus, que parece, deveriam 
proceder o infeliz Coqueiro, e este pela sua parte, devia testemunhar 
segunda vez o horrível espetáculo de uma carnificina.224

Enfim, a trajetória e saga que viveu Manoel da Motta Coqueiro foram 

intensamente divulgadas nos periódicos da Corte e da cidade de Campos dos 

Goitacazes. Nas páginas destes jornais podem-se verificar os vários discursos tácitos de 

representações capazes de marcar a sua constituição lendária. Tal qual, acredito que isso 

foi determinante para a formação da opinião pública, na segunda metade do século XIX, 

em torno da memória que se procurou esquecer. Mas também para (re)construção do 

imaginário social que circunscreve a sua figura até os dias atuais.  Assim sendo, é 

importante enfatizar a ulterior mudança de ponto de vista desta mesma imprensa, 

introduzidas no contexto das discussões sobre a pena de morte, que surgiram nas 

décadas posteriores. 

Não disponho de referências bibliográficas para estabelecer uma discussão 

sobre a pena de morte no século XIX, mas é possível tecer algumas considerações 

acerca de estudos recentes que discutem a concepção de que Motta Coqueiro teria sido o 

último homem livre enforcado no Brasil. João Luiz de Araújo Ribeiro revela que, desde 

os anos de 1850, o Imperador Pedro II, “procurava comutar ao máximo as sentenças”

de pena de morte, mas a última execução de um homem livre, por crime civil, foi 

aplicada a José Pereira de Souza, em 30 de outubro de 1861, no Estado de Goiás.225

Da mesma forma, Renato Cesar Möller, em sua tese de doutoramento, 

considera que a noção de o “último condenado” à pena de morte no Brasil, concedida a 

Coqueiro, não se sustenta “quando confrontadas com evidências históricas”.  Möller 

demonstra que essa ideia foi fruto da organização da memória acerca do episódio 

                                                
223 Idem. 13/03/1955, Ano XVIII, nº 29, p.2.
224 Idem.
225 REIBEIRO João Luiz de Araújo. A violência homicida diante do Tribunal do Júri da Corte Imperial 

do Rio de Janeiro (1833-1885).Tese de Doutoramento, UFRJ, 2008, p. 279.
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envolvendo Coqueiro. Para ele, a população macaense, tomada por um sentimento de 

“culpa coletiva gerada pelo reconhecimento da injustiça cometida contra o 

condenado”, precisava atribuir algum significado positivo a esse equívoco histórico.226  

 Na primeira discussão encontrada nos periódicos sobre a pena de morte no 

século XIX, em 31 de janeiro de 1863, o Monitor Campista compilava a matéria do 

Diário do Rio de Janeiro, que transcrevia um artigo de Victor Hugo,227 sob o título de A 

Pena de Morte. Neste artigo, o autor – com a eloqüência que lhe era peculiar – se 

posicionava a favor do fim da pena de morte. Escrevia em resposta à solicitação do 

intelectual e membro da Igreja de Genebra Augusto Bosi, que pedia a sua interferência 

nos debates que visavam uma reforma constitucional na Suíça e que, dentre outras 

determinações, pleiteavam a abolição da pena de morte naquele país. A matéria 

subseguia com a seguinte evocação: “Victor Hugo acaba de elevar ainda uma vez a sua 

eloqüentíssima voz em prol da abolição dessa terrível pena, que desde Beccaria até 

hoje tem tido contra si os maiores e mais inspirados pensadores.”228 A partir dessas 

considerações, pode-se perceber que, como Cesare Beccaria na sua obra escrita acerca 

“Dos delitos e das penas abriu caminho para a reforma penal do século XVIII”,229

Victor Hugo abriria novas concepções no pensamento ocidental para a luta em prol da 

abolição da pena capital, na segunda metade do século XIX. É notória a sua influência 

no pensamento intelectual brasileiro daquele período. 

No ano de 1877, ou vinte e dois anos depois da morte de Manoel da Motta 

Coqueiro, e quatorze anos após a matéria de Victor Hugo, os jornais da Corte 

retomaram a retórica sobre o episódio de Macabu e principalmente o discurso 

envolvendo o seu principal personagem. A partir de então, a mesma imprensa que havia 

apontado Coqueiro como culpado daquele crime, inseria nas suas páginas, como 

folhetim, uma nova construção simbólica a seu respeito.

Naquela ocasião, no Folhetim da Gazeta de Noticias, José do Patrocínio 

iniciava a publicação do capitulo um do seu primeiro romance. Sob o título de Motta 

Coqueiro. A Pena de Morte, Patrocínio buscava fugir da imagem construída pela 

                                                
226 MÖLLER, Renato Cesar. A fera de Macabu: memórias de um crime, uma pena de morte e uma 

maldição. Tese de doutoramento UERJ. Psicologia Social Rio. 2007.
227 Escritor (poeta, romancista e dramaturgo), pintor, desenhista, arquiteto e político, nasceu na França em 

1802 e morreu em 1885. O corcunda de Notre-Dame, lançado em 1831, foi sua obra mais conhecida 
no Brasil. Intelectual revolucionário lutou ativamente a favor da abolição da pena de morte. Ver: 
ROBB, Graham. Victor Hugo: uma biografia. Rio de Janeiro: Record, 2000. pp. 110-116. 

228 AJMCC. Monitor Campista. 31 de janeiro de 1863.
229 SILVA, Mozart Linhares da. O império dos bacharéis: o pensamento jurídico e a organização do 

Estado-nação no Brasil. Curitiba: Juruá Editora, 2004, p. 155.
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imprensa acerca do enforcado, criando uma nova imagem sobre a figura de Coqueiro. 

Neste capítulo, ele já explicitava a motivação para a sua escrita: argumentar sobre a 

abolição da pena de morte através da inocência de Manoel da Motta Coqueiro. Ao 

construir uma nova imagem de Motta Coqueiro, pode-se argumentar que estava 

realizando uma “manipulação da memória”, a se considerar a análise de Paul Ricoeur. 

Para este, a memória manipulada na sua concepção e estrutura tem sua origem na 

narrativa e a sua produção depende da relação memória e identidade, isto é, “no plano 

mais profundo, o das mediações simbólicas da ação, a memória é incorporada à 

constituição da identidade por meio da função narrativa. É por meio dessas construções 

identitárias que personagens de uma história tem a sua trajetória projetada na trama da 

narrativa.230 Diante dessa proposição de Ricoeur, pode-se afirmar que através da 

manipulação da memória, Patrocínio exprimiu uma nova conotação à história de 

Coqueiro, ao criar no romance uma narrativa em torno dos acontecimentos ocorridos no 

dia do sentenciamento de Motta Coqueiro:

Desanimado e entristecido por não encontrar na compacta massa de povo 
uma pessoa só que concordasse consigo, plenamente, na inocentação de 
Coqueiro, Martins atravessava rapidamente o beco do Caneca, quando foi 
detido por uma vigorosa mão. 
- Com que o Sr. Martins veio também assistir ao enforcamento da Fera de 
Macabu?
Estas últimas palavras foram, porém, proferidas com acento tão repassado 

de tristeza, que o Sr. Martins, sorrindo, abriu os braços e neles estreitou o 
seu interlocutor, exclamando: 
- Até que, enfim, encontro um homem que pensa comigo!
 E os peitos daqueles dois homens deixaram que perto batessem por longo 
espaço os corações, que palpitavam por um sentimento bem diverso do que 
animava a maioria da cidade. Quando separaram-se ambos tinham os olhos 
rasos de lágrimas, e por um movimento acorde correram o olhar em redor. 
Aquele olhar na sua tímida expressão traía o temor que ambos, mas 
principalmente o novo personagem, tinham de ser vistos por alguém; tão 
grande era a exaltação dos espíritos que atemorizava até a livre 
manifestação de sentimentos benévolos para com o sentenciado, sem logo 
incorrer em censura. 
- Não é verdade, Sr. João Seberg? O Coqueiro morre inocente.231

No romance de Patrocínio, os personagens do Sr. Martins e João Seberg são 

os interlocutores do autor para introduzir o discurso da inocência de Motta Coqueiro, 

usando esse argumento na sua narrativa em defesa da abolição da pena de morte no 

                                                
230 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, São Paulo: Editora da 

UNICAMP, 2007, pp. 93-99.
231 BNRJ. Gazeta de Notícia. Folhetim: Motta Coqueiro. A pena de Morte. 22 de Dezembro de 1877.
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Brasil. O fragmento acima mencionado é parte do conto de Patrocínio publicada pela 

imprensa da Corte no dia 22 de dezembro de 1877. Neste seguimento da obra podemos 

verificar que a partir da Gazeta de Notícia, a literatura do crime de Macabu atribuía uma 

nova personificação à imagem de Coqueiro, ainda que fazendo uso do termo (Fera de 

Macabu) que a imprensa da época usava para mostrar Motta Coqueiro como culpado.

Todavia, o trabalho literário de José Carlos do Patrocínio que, no ano seguinte, foi 

transformado (1878) em livro,232 será analisado mais adiante neste capítulo.

Neste mesmo ano, o Monitor Campista também tentou a publicação do 

romance, Motta Coqueiro. A Pena de Morte, mas foi impedido por Patrocínio, que 

alegava não ter autorizado previamente a publicação de sua obra naquele jornal. 

Entretanto, após obter o seu consentimento, o jornal campista reiniciou a publicação da 

obra em cinco de janeiro de 1878, finalizada a edição do último capítulo no dia três de 

maio deste mesmo ano. Com relação a esse fato, parece estranho que o mesmo jornal 

que contribuíra para difundir entre a opinião pública da época do crime, da prisão e do 

enforcamento a imagem de Motta Coqueiro como a “fera de Macabu”, tenha mudado 

de posição duas décadas depois, querendo publicar uma obra claramente defensora da 

sua inocência. Aspecto que reforça a argumentação de Andrea Pessanha de que a 

imprensa colaborou “na construção da memória, fazendo parte do jogo referente ao 

que deve ser lembrado e esquecido.”233

Retomando as reflexões sobre a relação existente entre a sepultura de 

Coqueiro e o imaginário social macaense, é relevante salientar que, treze anos após a 

publicação do folhetim de Patrocínio sobre a vida e morte de Coqueiro, a questão da 

sepultura foi abordada através da oportuna Gazeta de Notícia, com a seguinte manchete 

de 24 de abril de 1890, já no período republicano: 

Motta Coqueiro
Cadáver algemado

O Sr. Dr. Amphrisio Fialho, chefe de polícia do Estado do Rio de Janeiro, 
recebeu do delegado de policia de Macaé o seguinte ofício:
Cidadão.- Cumprindo respeitosamente o que por vós me foi ordenado em 
ofício de 11 do corrente, a respeito dos boatos espalhados, de ter sido 
encontrado no morro de Sant'Anna, nesta cidade, um esqueleto algemado, 
tenho a informar-vos que no dia 31 de março findo, tendo notícia desse fato, 

                                                
232 ARQUIVO PÚBLICO DE CAMPOS DOS GOITACAZES (doravante APCG). FEYDIT, Julio. 

Subsídios para a história dos Campos dos Goytacazes desde os tempos coloniaes até a proclamação 
da república. Campos: J. Alvarenga & Companhia, 1900.

233 PESSANHA, Andréa Santos da Silva. Op. cit., p.33.
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dirigi-me ao dito lugar, onde faziam escavações, acompanhado de dois 
médicos.
Sendo indicada a cova, foram encontrados ossos humanos já destruídos, 
tornando-se impossível poder derramar alguma luz sobre a descoberta de 
um crime.
Com esses ossos achava-se uma algema de ferro, fechada com cadeado de 
metal amarelo; é fora de duvida que ali fora sepultado um cadáver 
algemado, do sexo masculino, e pelas informações que tenho colhido das 
pessoas antigas do lugar, essa ossada é do infeliz Motta Coqueiro, que há 35 
anos, mais ou menos, fora conduzido algemado ao patíbulo, tendo sido o 
corpo, ainda algemado, entregue à sepultura no dito lugar, pelo padre 
Leitão, então vigário da freguesia desta cidade.
Existiam fragmentos de um caixão e outros ossos que podiam ser de outros 
cadáveres, devendo notar-se que esse lugar fora há muitos anos cemitério, 
abandonado depois por terem caído as cercas.
Os médicos nada puderam descobrir, nem afirmam a existência de um crime.
São estes os dados que pude colher pelo exame das diversas peças confiadas 
aos estudos dos médicos.
Saúde e Fraternidade. - Ao cidadão Dr. Amphrisio Fialho, chefe de polícia 
interino do Estado do Rio de Janeiro.
Delegado de polícia em exercício, Augusto Candido Pereira Dias.234

 Um primeiro aspecto a observar é que, segundo este relato, Motta Coqueiro 

parece ter sido sepultado no interior do cemitério de Santana, corroborando a 

informação contida no seu registro de óbito. Além disso, fica patente na notícia de 

primeira página da Gazeta de Notícia o argumento reforçador da idéia de que, em uma 

perspectiva diacrônica, a sepultura de Manoel da Motta Coqueiro instituiu-se como um 

espaço de reprodução simbólica do imaginário social macaense. Tal representação pode 

ser reafirmada por Catroga ao considerar que todo jogo de “simbolismo funerário” 

parece ter sido determinado para a edificação de memórias “e em dar uma dimensão 

veritativa ao ausente”.235

Ainda, relativo aos boatos de ter sido encontrado no morro de Santana uma 

ossada humana, é relevante, ressaltar que tal fato coincide com a data da aprovação do 

regulamento deste cemitério, no mesmo ano de 1890, foi a partir da aprovação do 

referido regulamento que teve início a delimitação daquele espaço funerário, como a 

construção do seu muro em substituição à grade de madeira erguida três anos antes da 

morte de Manoel da Motta Coqueiro. Isso explicaria as escavações naquele local.236

                                                
234 BNRJ. Gazeta de Notícias, no dia 24 de abril de 1890. [grifo meu].
235 CATROGA, Fernando. Op. cit, p.13.
236 Como já foi mencionado no capítulo 1, anteriormente àquele intervalo de tempo, a Confraria de 

Santana disputava com a câmara macaense, com a paróquia e com a irmandade do Santíssimo 
Sacramento o direito de ter cemitério próprio naquele local. Assim sendo, até então os enterramentos 
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 Com relação às representações simbólicas geradas em torno da figura de 

Coqueiro percebe-se, portanto, que o caso passou a ocupar um expressivo espaço na 

imprensa da época, chegando até os dias atuais. Conforme enfatiza Möller a produção 

jornalística acerca deste episódio permite verificar que a memória daquele passado se 

manteve presente em várias versões contraditórias no cotidiano da sociedade macaense 

durante um século e meio de história.237

Além do trabalho da imprensa sobre aquele feito é importante ressaltar 

também as referências dos jornais na primeira metade do século XX que retrataram a 

saga de Motta Coqueiro. No ano de 1925, o jornal macaense O Autonomista publicou 

uma matéria, assinada por Adão da Sé de Braga, relatando a lenda segundo a qual 

Coqueiro teria sido salvo da forca pela maçonaria e, quatorze anos depois de ter se 

livrado da morte, obtivera “a confissão da boca de Herculano, o verdadeiro criminoso, 

quando às margens do Itabapoana, em imprevista aparição, lhe houvera arrancado, 

com o pavor pelo sobrenatural encontro”.238

Também, em 1955, por ocasião do centenário de nascimento de José do 

Patrocínio, o Monitor Campista, mais uma vez, retomava o assunto, reproduzindo o 

texto da palestra do professor Newton P. Duarte proferida no Automóvel Clube 

Fluminense no ano de 1853. O jornal campista pretendia prestar uma singela 

homenagem ao ilustre filho da terra, através das palavras daquele professor que, no seu 

discurso, enaltecia “o brilhantismo dote literário” de Patrocínio, expresso no romance 

novelístico, agora com o título de Motta Coqueiro ou a Pena de morte! A retórica do 

ilustre professor campista analisava o respectivo romance bradando mais uma vez sobre 

a injustiça acometida contra Coqueiro, e exaltava o escritor campista por sua postura em 

defesa da abolição da pena de morte no Brasil. O professor Duarte ressaltava o talento 

literário de Patrocínio ao retratar o longo martírio de Motta Coqueiro com um forte 

apelo emocional “que nos coloca inteiramente ao lado de Coqueiro” e lastimamos que 

alguém deseje “escurecer o nome daquele pobre inocente que pagou com a própria 

vida por um crime que não cometeu.” Segundo ele, Patrocínio dizia que o melhor jornal 

é aquele que mais comove, isto é, o que explora com mais habilidade o emocional.

Depois de inflamar a memória da vítima da cegueira jurídica que pôs fim a vida de 

                                                                                                                                              
eram realizados dentro e ao redor da igreja de Santana. Esse fato pode justificar o achado daquela e de 
outras ossadas humanas naquele local.

237 MÖLLER, Renato Cesar. Op. cit., p.23.
238 Cf. PARADA, Antonio Alvarez. Coisas e gente da velha Macaé. São Paulo: Edigraf, 1958, p. 95.
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Coqueiro, há exatos 98 anos em Macaé, finalizou o seu discurso exclamando: “façamos 

coro com Patrocínio, porque ainda que ele fosse culpado, é tão sublime o perdão!” 239

 Era uma homenagem enaltecedora ao filho da terra, mas o que passou 

despercebido por ele foi o fato de que, coincidentemente, e apesar de o Monitor 

Campista não ter referendado naquele ano de 1955, completaram-se os 100 anos da 

pretensa da praga de Coqueiro; ou seja, aquele ano marcava o fim da maldição imposta 

por Motta Coqueiro sobre a cidade de Macaé, fato que foi negligenciado, até mesmo, 

pelos jornais macaenses desta época.

Além da contribuição da imprensa para a formação do imaginário regional 

acerca do episódio de Macabu, as narrativas literárias produzidas a partir dos anos finais 

de 1870, igualmente, configuraram valores simbólicos que repercutiram na visão 

jornalística que, por sua vez, influiriam na idealização e na reafirmação do mito de 

Coqueiro a partir de então. Tanto a produção jornalística quanto a literária podem nos 

ajudar a entender como se deu a construção das representações que simbolizam a sua 

figura em Macaé e na região do Norte Fluminense. 

2.4. Motta Coqueiro: da boca do povo para literatura popular

Uma hora depois, a praça do Rocio e as ruas principais de Macaé estavam 
completamente vazias e a cidade recaía no seu silêncio habitual.
No tablado do patíbulo viam-se, porém, quatro homens vestidos de luto, e 
com um sincero recolhimento colocavam dentro de um caixão mortuário o 
cadáver do justiçado.
Eram os amigos de Motta Coqueiro que tinham obtido da justiça, para dar a 
uma cova, os restos que ela condenaria à vala comum.
O desconhecido, que era um dos quatro que seguravam nas argolas do 
caixão, ao pousá-lo na beira da cova, disse para Seberg, que chorava:
- Foi um homem de bem às direitas; e se alguns erros cometeu, o último ato 

de sua vida paga-os de sobra.240    

A referência acima é um trecho do romance escrito por José do Patrocínio e a 

primeira narrativa literária sobre o episódio que retratava a saga do fazendeiro Manoel 

da Motta Coqueiro. Como analisado anteriormente, o ensaio novelístico de Patrocínio 

teve a sua primeira edição publicada simultaneamente no folhetim da Gazeta de 

                                                
239 AJMCC. Monitor Campista. Em 4 de janeiro de 1955. Publicação da palestra pronunciada pelo 

professor Newton P. Duarte no automóvel Clube Fluminense, 24 de agosto de 1953, pp. 3-4.  
240 PATROCÍNIO, José Carlos do. Op. cit., p. 24.[grifo meu]
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Notícias, onde prevaleceu a composição feita para o jornal, tendo sido lançado em livro 

no ano seguinte ao da sua edição na imprensa da Corte. A segunda edição foi publicada 

por Domingues de Magalhães, proprietário da Livraria Moderna, localizada na Rua do 

Lavradio, número 126, Rio de Janeiro e sem referência da data de publicação.241

Em 1977, o romance de Patrocínio ganhava nova edição pela Livraria 

Francisco Alves Editora e com apêndice de Dirce Cortes Riedel.242 Acrescido a esta 

reedição, ela proporciona ao leitor uma síntese do drama vivido pelo fazendeiro de 

Macabu, apresentando os elementos que sustentaram o processo e a sentença, 

destacando a posição de “assassinato político” e não de “erro judiciário.” Na sua 

narrativa, Riedel destaca a visão da imprensa e do povo, a intensa exaltação popular e a 

visão lendária sobre o acontecimento. Ao finalizar o seu apêndice, dá vulto à opinião da 

imprensa sobre o romance de Patrocínio.243

Além do exposto até aqui, deve-se ainda salientar que o romance de 

Patrocínio demonstra a sensibilidade popular sobre a história de Coqueiro, pois tal 

narrativa fazia parte das publicações literárias destinadas às camadas populares na 

segunda metade do século XIX e davam seqüência às publicações dos antigos folhetins 

pela imprensa periódica.

 De acordo com Alessandra El Far a narrativa de Patrocínio pertence à 

categoria dos chamados romances de sensação, ou seja, se constituíam como narrativas 

compostas por “dramas emocionantes conflituosos, repletos de mortes violentas, crimes 

horripilantes e acontecimentos imprevisíveis.” Esses enredos também relacionavam os 

registros da oralidade com os da palavra escrita. Por sua vez, eles possuem uma

capacidade de atingir diferentes segmentos da sociedade brasileira. Dessa forma, são 

capazes de tornar possível a verificação de aspectos importantes do nosso imaginário 

literário e cultural. Além disso, para El Far, histórias como essas “cada uma ao seu 

modo, extrapolam o cenário local de sua produção e perpassam vários outros grupos 

sociais, diferentes em sua maneira de pensar e interagir com o mundo ao seu redor.” 244

Em vista disso, as diferentes manifestações de memórias e imaginários acerca de Manoel 

                                                
241 AJMCC. Monitor Campista. Em 4 de janeiro de 1955. Publicação da palestra pronunciada pelo 

professor Newton P. Duarte no Automóvel Clube Fluminense, 24 de agosto de 1953, pp. 3-4.  
242 Ensaísta, professora doutora e livre docente em Letras. Autora do ensaio: Aspectos da Imagística de 

Guimarães Rosa (1962); das críticas: O tempo no Romance Machadiano (1959), Literatura Brasileira 
em Curso e Meias verdades no Romance (1980). COUTINHO, Afrânio; SOUSA, J. Galante de. 
Enciclopédia de literatura brasileira. São Paulo: Global; Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca 
Nacional, Academia Brasileira de Letras, 2001: 2v.

243 Idem
244 EL FAR, Alessandra. Histórias, ouvintes e leitores. http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br.
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da Motta Coqueiro podem ser justificados também pelas transformações sociais através 

do tempo histórico e com uma forte influência da literatura sobre elas.

Nesses termos, Patrocínio transformou o enredo que outrora esteve na boca 

do povo que, tendenciosamente atribuía a Coqueiro a culpa pelos crimes de Macabu, em 

uma narrativa romanceada repleta de sensibilidade literária. Assim, uma história que 

dava ares a um episódio no cotidiano de uma pequena cidade do interior do Rio de 

Janeiro, passou a ser percebida por inúmeros leitores. Esse fato, também demonstra a 

habilidade de Patrocínio em explorar o emocional uso da linguagem para replicar a sua 

postura em defesa da extinção da pena capital no Brasil. Na realidade, no romance 

“Motta Coqueiro ou a pena de morte”, José do Patrocínio atribuía sua condenação a um 

erro judiciário, onde Coqueiro teria sido acusado injustamente pelo assassinato de 

Francisco Benedito e sua família.

Em uma obra composta por treze capítulos o autor nos apresenta, 

inicialmente, o epílogo da sua narrativa que vem em forma de prólogo. De acordo com 

Newton P. Duarte esse argumento de Patrocínio embora muito criticado por intelectuais, 

como Rebelo da Silva245, era uma técnica muito explorada nas narrativas literárias no 

século XIX, sendo um instrumento muito utilizado pelos autores da época, para prender 

a atenção dos leitores.246

Sob o titulo “A forca”, de imediato, o primeiro capítulo retratava a execução 

de Coqueiro, colocando às avessas a sua figura. É possível verificar que ao começar pela 

execução, Patrocínio buscava restituir de forma emblemática a imagem pública e a 

importância social de Coqueiro. Nesse aspecto, é importante observar que a construção 

acerca do “martírio de Coqueiro”, aproximava-se bastante da representação do sacrifício 

vivido por Cristo e Tiradentes.

De maneira especial, na prosa Patrociniana, o cortejo que levou o condenado 

até ao patíbulo se dava em meio a uma grande comoção popular que, segundo o autor, 

seria algo só comparável aos acontecimentos memoráveis que ficam para sempre 

gravados na memória. Observa-se que

                                                
245 Luís Augusto Rebelo da Silva (1822-1871), escritor, historiador e politico português. foi o mais 

propagado escritor romântico de Portugal no século XIX. Ver: COUTINHO, Afrânio; SOUSA, J. 
Galante de. Enciclopédia de literatura brasileira. São Paulo: Global; Rio de Janeiro: Fundação 
Biblioteca Nacional, Academia Brasileira de Letras, 2001: 2v.

246AJMCC. Monitor Campista. Em 4 de janeiro de 1955. Publicação da palestra pronunciada pelo 
professor Newton P. Duarte no Automóvel Clube Fluminense, 24 de agosto de 1953, pp. 3-4.  
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(...) no dia 26 de Agosto de 1855 dir-se-ia que uma inesperada mudança se 
havia efetuado, trocando-se repentinamente os papeis entre si.
Ao passo que as vagas erguiam os colos azulados a roseiar-lhes a orla 
branquicenta no colorido de uma serena madrugada, a cidade já acordada 
[ilegível] se dos sussurros próprios de uma reunião popular.
De toda a parte afluíram cavaleiros e carros de bois, conduzindo famílias 
que presto apoiavam e seguiam em direção ao mesmo lugar.
Trilhavam as ruas as roupas variegadas e vivas dos moradores do interior, 
e os transeuntes apenas cortejavam-se, [ilegível] que nenhum deles
reparasse que o outro, quebrando os estilos a boa camaradagem da 
sociabilidade sertaneja, não fizesse uma longa parada para informar-se 
por miúdo da saúde e negócios do seu conhecido.
Essa atividade insólita denunciava que toda aquela gente reunia-se para
assistir a alguma cena extraordinária, algum d'esses acontecimentos 
memoráveis que se gravam indelevelmente na memória dos povos, 
desinteressado arquivista dos fatos que mais tarde terão de ser julgados 
pela imparcialidade da história.
Os pontos mais concorridos eram a praça Municipal e a rua que 
atravessando-a, vai terminar na praça do Rocio.
No primeiro largo a população afluía, estacionava, engrossava-se agora e 
para logo rareava, escoando-se para sul e norte pela rua secante.
Contrapondo-se à tamanha atividade, a serenidade das fisionomias, onde 
havia o reflexo de um sentimento honesto, o sino da Matriz começava a 
dobrar pelo morto.
Esse fato, que destoa dos sentimentos religiosos das populações do interior 
ficaria, porem, cabalmente explicado para aqueles que se acercassem dos 
grupos, que estadeava pelas praças citadas e a rua, que na parte norte 
passava pela cadeia da cidade (...). 247

De fato, naquele dia, deve ter pairado sobre a cidade e as pessoas a 

solenidade da morte. O povo ia se aglomerando no paço municipal e na Praça do Rossio, 

local onde horas mais tarde, seria cumprida a pena capital. Esta mesma situação fora 

relatada por Vitalina Antão a Cesar de Souza Mello, a que foi feita referência no início 

deste capítulo.

Aliás, sobre a praça onde Coqueiro fora executado, vale ressaltar as 

considerações de Mello sobre o testemunho de Dona Vitalina Antão:

(...) Moça ainda, D.Vitalina contava 24 anos quando o infeliz Motta 
Coqueiro foi levado á forca levantada no largo do Rocio, (depois: largo do 
Capão Seco, Praça Motta Coqueiro, Praça João Alfredo, Praça da Luz, e, 
finalmente, Praça Luiz Reid).248

A observação de Mello quanto à mudança na denominação posterior do 

Largo do Rocio para Praça Motta Coqueiro, pode ser constatada na Planta Cadastral de 

                                                
247 PATROCÍNIO, José Carlos do. Op. cit., pp. 3-4. [ grifo meu]
248 ASEMAPH. Acervo do Centro de Memória Antônio Alvarez Parada. Apontamentos de Macaé Antigo. 

Manuscrito de Cezar José de Souza Mello.
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1893. A Planta de arruamento foi feita pela Câmara Municipal, e anexada ao processo do 

Auto de Sentença para medição e demarcação das terras do Francisco Domingos de 

Araujo, Dona Francisca Dutra e Herdeiros, do Capitão Domingos Monteiro Guimarães e 

Luiz José Vianna (ver anexos 2 e 3). Infelizmente não consegui encontrar as discussões 

da Câmara Macaense que embasavam a mudança do nome da praça onde Coqueiro foi 

enforcado. Mas, o que se percebe é que a denominação da praça como Praça Motta 

Coqueiro coincidiu com o período em que foram descobertas as ossadas nas 

proximidades do Cemitério de Santana, por ocasião das escavações ali realizadas.

 Ao recompor a trajetória do préstito de Coqueiro, Patrocínio ia descrevendo 

o contraste provocado por aquele acontecimento no cotidiano macaense. Ainda com ares 

de vila e mesmo na condição de cidade, Macaé na virada da primeira metade do século 

XIX, era reconhecidamente identificada como um lugar bucólico, pouco habitado onde o 

silêncio habitual se contrastava apenas com os navios ancorados no porto que, naquela 

época, era o principal veículo de condução da dinâmica no cotidiano da cidade. Situação 

também identificada por Knauss, ao afirmar que o núcleo urbano macaense, no século 

XIX, teve como referência o porto da Imbetiba.249 “Por aí escoava-se a produção 

regional, mas ao mesmo tempo se constitui no conjunto de serviços que permitiu o 

estabelecimento humano em torno de outras atividades humanas.”250

Além de retratar os aspectos naturais e o cenário econômico, Patrocínio 

destacava também o momento de disputas políticas na região, revelando as inimizades e 

desafetos entre Motta Coqueiro e as autoridades locais e regionais. Por outro lado, 

desvelava as intrigas e mazelas da escravidão no Norte Fluminense. Até no momento 

derradeiro de Coqueiro, ele fora vítima da vingança escrava, isto é, a figura do carrasco, 

representado por “um negro boçal”, significaria a vingança dos cativos contra os 

brancos. Até mesmo a acusação central contra Coqueiro fora resultado de complôs dos 

seus escravos que se aproveitaram das situações e intrigas envolvendo o fazendeiro para 

conspirar contra ele. No diálogo abaixo, entre o feitor Fidelis e a escrava Balbina, que no 

romance, adquire a função de “feiticeira” da fazenda, o autor da trama deixa evidente o 

grau de desafeto da escrava Balbina com relação ao seu senhor. Vejamos:

                                                
249 No século XIX, o Porto da Imbetiba ditava o ritmo da economia da Região do Norte da Província do 

Rio de Janeiro. A partir da segunda metade deste mesmo século ele chegou a ocupar a posição de 
sexto porto do Império. Ver PARADA, Antonio Alvarez. Histórias curtas e antigas de Macaé, vol. I, 
nº 9, 231; vol. II, 525, 613, 630, 980.

250 KNAUSS, Paulo. Op. cit., p. 36.
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Por que vosmecê diz isto, tia Balbina; eu tenho sido mau para os escravos do 
sítio?!...
- Não saiu isto da boca de Balbina, nem da de seus parceiros todos querem 
bem ao feitor, mas nem por isso esqueceram o rigor do cativeiro. Fídélis 
sente a dor de seu senhor; Balbina lembrou-se de uma dor sua. Um dia, 
ainda caía neblina e o céu tinha a estrela grande da madrugada, e Balbina 
foi amarrada no cabeçalho do carro. O frio feria como espinhos de jurubeba 
o corpo da escrava, e o senhor de pé na porta, embrulhado no seu capote, 
disse com má voz: surrem-me esta negra. Os parceiros de Balbina foram 
dizer que era ela a que gerava a doença nos escravos e nos animais do sítio. 
Na senzala da feiticeira estavam o Deus que Balbina conheceu na sua terra, 
e as ervas com que a escrava tinha amizade quando era criança e livre. 
Bastou para se ver aí a feitiçaria que mata.251

Outro aspecto pode ser observado nessa fala de Patrocínio, apesar de, 

ulteriormente, ter se transformando em um pertinaz opositor do cativeiro, nesse 

momento, a construção do seu discurso expressava a visão do branco sobre o escravo. O 

que ele na verdade enunciava era uma atribuição etnocêntrica à cultura africana. Por 

outro lado, o tom abolicionista na sua fala se contextualiza ao traçar o destino das 

escravas responsáveis pelos depoimentos imprescindíveis na condenação de Motta 

Coqueiro. Não teria sido a toa que a sua narrativa foi concedida a liberdade para as 

escravas Balbina e Carolina.252

Ao encerrar a sua narrativa, Patrocínio reforça no XIII capítulo, os 

argumentos que impulsionaram a escrita dessa obra: dispor da emoção para incitar o 

imaginário popular quanto à inocência de Manoel da Motta Coqueiro, ao trazer à tona 

uma inversão emblemática do até então reconhecido pelo povo como a “Fera de 

Macabu”. Sustentando controvérsias, ele confere uma nova dimensão simbólica àquela 

imagem. Ao arrematar a trama, apresentando a confissão de Herculano como o verdadeiro 

assassino do crime da fazenda bananal, Patrocínio consolida a argumentação em defesa do 

fim da pena de morte que ainda vigorava no Brasil.253 Conforme narra Patrocínio, 

Herculano era um caboclo que residia em Itaperuna e que no seu leito de morte fez ao 

filho Marcolino a seguinte confissão:

-Tenho uma grande confissão a fazer-te, meu filho; disse o enfermo.
- Estou pronto para ouvi-la e guardá-la até a minha morte. 

                                                
251 PATROCÍNIO, José Carlos do. Op. cit., p. 179.[grifo meu]
252 Idem, pp. 250-274
253 Desde ano 1876, que o Imperador D. Pedro II não mais permitiu as execuções no Brasil. Entretanto, o 

fim oficial da pena capital só aconteceu com a primeira Constituição da República em 1891. Cf. 
RIBEIRO, Flávia. A lei que mata. Aventuras na História, ed. 36, pp. 40-45, 2006.
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- Não; não é um segredo que eu quero confiar; ao contrario um segredo da 
minha vida que desejo que tu espalhes por toda parte apenas eu morra. 
Jura-me que farás esta vontade a teu pai?
- Bem sabes que não sei desobedecer-lhe.
- Deixa-me alguns instantes ligar as minhas lembranças!
Estas palavras já foram pronunciadas com acento que traia a perturbação 
mental do moribundo. Só depois de meia hora de espera foi proferida a 
primeira palavra do tremendo segredo:
 Meu filho, há vinte e quatro anos apareceram cortadas a foice, e 
estranguladas todas as pessoas de uma família. O assassino de toda essa 
gente fui eu(...).
- (...) Pesadelo julgaram talvez os que eu matei a noite tremenda da minha 
vingança. Não poupei nem os velhos nem as crianças, depois lancei fogo a 
casa(...).254

É importante observar que o universo imaginário dessa narrativa Patrociniana 

foi fundamental para a geração da crença da inocência de Motta Coqueiro. Da mesma 

forma, Patrocínio reafirma a importância da morte no contexto da sua narrativa, ao fazer 

uso dela como o momento propício para a confissão que redimiria Motta Coqueiro ao 

ressaltar que “onze anos tinham passado indiferentes sobre a cova dos justiçados e 

sobre as dores da família de Motta Coqueiro.”255 Mais uma vez, o universo imaginado 

pelo autor permeou todo o enredo de sua trama, não com a intenção de dialogar com a 

vida, mas expor a importância social da morte de Coqueiro imposta naquela sepultura e 

no sentimento de pesar pela sua inocência.

Neste universo imaginado por Patrocínio, portanto, será a partir do da 

concepção católica acerca da morte que o autor utilizará no processo de construção de 

sua narrativa visando resgatar positivamente a memória de Coqueiro, ao contrário dos 

discursos predominantes até então. Neste sentido, vale citar Cláudia Rodrigues que 

avalia a importância da morte, ao afirmar que “na medida em que diferentes culturas 

têm seus mitos e concepções escatológicas, a morte do indivíduo transforma-se em um 

momento especial, onde os ritos e práticas do costume são realizados em função 

daqueles mitos e concepções.”256 Também para João José Reis, essas atitudes diante da 

morte no século XIX representavam uma forma de vivência social e religiosa.257 Desta 

forma, a iminência da morte era colocada pela Igreja como momento especial para o 

arrependimento das “culpas” e pecados que o moribundo teria cometido, ainda que 

tenha vivido sem este sentimento ao longo da sua vida – aspecto que aparece na citação 
                                                
254 PATROCÍNIO, José Carlos do. Op.cit. pp. 272-273.
255 Idem.
256 RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos, p. 173.
257 REIS, João José. Op. cit., pp. 49-50.
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anterior e nos momentos derradeiros de Coqueiro.258 Tais fatores nos permitem refletir 

sobre um elemento presente em algumas das narrativas construídas acerca do mito de 

Mota Coqueiro, especificamente quando se menciona – como veremos mais adiante – a 

presença do padre Freitas, seu confessor e a quem Coqueiro teria “dito” o nome do 

“verdadeiro”  assassino da família, cujo nome ele queria encobrir e teria preferido ser 

condenado para protegê-lo. Aspecto este que poderia ter justificado que, apesar das 

duras críticas sofridas pela imprensa e pela população – como descrito nos jornais da 

época –, ele recebeu sepultamento eclesiástico e, portanto, cristão. Sepultamento que, em 

si, não deveria ser dado aos justiçados, segundo a legislação eclesiástica: Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia259.

 Assim sendo, não foi por acaso que Patrocínio utilizou a importância da 

morte no seu romance, relacionado-a aos aspectos simbólicos dispostos em especial nos 

cemitérios e sepulturas. Da mesma forma, é preciso atentar para o fato de que o 

cemitério também se constitui como um lugar de “exclusão e de conflito.” Conforme 

afirma Henrique Sérgio de Araújo Batista, ao dizer que “não existe um único modelo de 

apresentar a morte, pois as atitudes diante da finitude não são as mesmas.”260

Anos depois, o romance “Motta Coqueiro ou a pena de morte” foi adaptado 

para o teatro, tendo a sua primeira apresentação no ano de 1897, no Teatro Santa Isabel, 

em Macaé. A sua adequação para a dramaturgia foi feita por J. d’Athayde, que também 

representou o papel de Motta Coqueiro. A trilha musical foi de autoria do maestro 

macaense Ernesto Olive e o cenário foi idealizado por Izidoro Lapa, com maquiagem de 

Sancho Batista. Concomitante à sua apresentação na cidade, o jornal O Lynce realizava a 

sua publicação em forma de folhetim. A representação teatral era composta por cinco 

atos distintos, pelos quais encerrava o quinto ato, curiosamente, sob o título de a “lenda 

dos Mortos.”261

A partir de então, a obra de José Carlos do Patrocínio se tornou uma 

referência básica na literatura, tanto ficcional quanto histórica. Até mesmo, a literatura 

jurídica que discutia o fim da pena de morte no Brasil, e ainda, os que a consideram 

como mera narrativa lendária ou emblemática, utilizam o romance patrociniano como 

justificativa exequível em seus artigos e textos científicos. 

                                                
258 RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além. Cap. 2
259 VIDE, Sebastião Monteiro da. Op. cit., Título 53, n° 843 e Título 57, n° 1857.
260 BATISTA, Henrique Sérgio de Araújo. Op.cit., p.12.
261 PARADA, Antonio Alvarez. Op. cit., vol. I, nº 396, p. 206.
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2.5. Post hoc ergo propter hoc:262 A morte de Coqueiro e os percursos da 
memória 

A obra intitulada Evocações: crimes célebres em Macaé, de autoria de Antão 

de Vasconcelos e publicada em 1911, é um exemplo das narrativas de caráter ficcionais 

subsequentes e de inspiração na obra de Patrocínio. Ao narrar o crime, cuja 

culpabilidade é atribuída ao fazendeiro Manoel da Motta Coqueiro, Vasconcelos 

procurou descrever os eventos guardados em sua memória desde a infância, visto que, 

aos treze anos presenciara o enforcamento de Coqueiro e, motivado por aquelas 

lembranças, já no prefácio da obra argumentou: 

O assassinato de Motta Coqueiro, embora legalizado pela tirania da justiça 
e do governo coligados, é uma idéia, que desde a meninice me obcecava, me 
torturava a alma.
Aliviei-me do pesadelo, desafoguei a minha alma revoltada e eis porque, 
bem ou mal, fiz este opúsculo.263

Além da justificativa para o registro de suas reminiscências longínquas, a 

evocação de Vasconcelos também pode ajudar a entender a sua motivação para a 

produção da sua obra. Utilizando-se da argumentação jurídica, ele discorre sobre a 

inocência de Coqueiro, considerando que a grande comoção social que envolveu o caso 

foi responsável pela parcialidade do júri que condenou o fazendeiro à pena de morte. 

Apresenta argumentos em sua defesa, os quais não teriam sido levados em conta pela 

justiça e pelos jurados. O principal foi o que não havia indícios suficientes para aquela 

condenação. Em todo caso, considero que a sua intenção ao escrever esta obra, foi 

buscar restituir, através das suas recordações de infância uma afirmação positiva a 

memória de Motta Coqueiro.

Considerando a interpretação de Maurice Halbwachs para o estudo da 

estrutura social da memória, Ecléa Bosi sublinha que a memória do indivíduo depende 

do seu relacionamento com os grupos de convívio e de referência própria a ele e que “na 

maior parte das vezes, lembrar não significa reviver, mas refazer, reconstruir, 

                                                
262  Essa expressão foi usada por Vasconcelos em sua análise do caso Motta Coqueiro como uma falácia 

lógica que significa depois disso, logo por causa disso. Resume a concepção de que dois 
acontecimentos ocorrem em seqüências cronológicas e estão interligados. Ver TORRINHA, 
Francisco. Dicionário Latino-Português. Porto: Edições Marânus, 1945. 3ª ed. e GARCIA. Hamílcar 
de. e NASCIMENTO, Antenor. Dicionário Caudas Aulete. Rio de Janeiro: Editora Delta, s/d.

263 VASCONCELOS, Henrique Antão de. Op. cit.
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repensar” com as concepções “do presente, as experiências passadas.”264 Ainda, com 

base nessa concepção de Halbwachs, pode-se perceber que os elementos das lembranças 

pessoais de Vasconcelos, na verdade, foram encontradas no seu meio social e nele 

provavelmente tenham sido conservados. Além disso, segundo Halbwachs, “é comum 

que imagens impostas pelo meio em que vivemos, modifiquem a impressão que 

guardamos de um fato antigo (...).”265

De acordo com Vasconcelos, existia um mistério “insondável” e 

“impenetrável” envolvendo o crime e a acusação contra Coqueiro. Como exemplo, citou 

a não observância da justiça à lei de 10 de julho de 1835, que vedava o direito de um 

escravo depor ou ser ouvido contra o seu senhor. Para ele, diante de tantas falhas era 

perfeitamente possível que terceiros tenham praticado os assassinatos na fazenda 

Bananal, aproveitando-se da situação de mal estar existente entre o fazendeiro Coqueiro 

e o colono Francisco Benedito da Silva.266 Deixando-se levar por tais considerações, o 

autor tentava mostrar que a condenação de Coqueiro foi fruto da tirania governamental 

que “encontrou um eco na subserviência da magistratura” e de forma despótica 

desafiou, violou a lei e as regras do direito penal, ao condenar Manoel da Motta 

Coqueiro à morte.267

 Além disso, é preciso ressaltar a maneira com que o autor percebia o 

contexto da época em que a sua obra foi escrita. Em 1911, isto é, 56 anos após o 

enforcamento de Coqueiro, Macaé ainda era uma “cidadezinha singela” com ares de 

vida campestre, ligada à capital da República “por uma linha de navegação costeira e 

outra férrea”, que partia de Macaé com destino ao porto de embarque de Santana de 

Maruhy em Niterói, naquela época capital do Estado do Rio de Janeiro. A vida urbana 

centrava-se na atividade comercial e o porto de Macaé continuava a servir para 

escoamento de mercadoria oriunda de Cantagalo, Santa Maria Madalena e Campos.  

“Por falta absoluta de vias de comunicação, foi solapada na sua prosperidade, por 

novas artérias que se abriram, matando-a pela concorrência e nem mesmo o seu porto 

alfandegado pode salvá-la da ruína em que se acha” e o comércio da cidade já mostrava 

sinais de enfraquecimento.268

                                                
264 BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 1987. 2. ed, p. 17.
265 HALBWACHS, Maurice.  A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006, pp. 29-70.
266 VASCONCELOS, Henrique Antão de. Evocações: crimes célebres em Macaé. Rio de Janeiro: B. 

Aguila, 1911.
267 Idem, p.96
268 Idem, p.9.
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Por outro lado, de acordo com Knauss, neste período também aparecem as 

pequenas fabricas como as de “móveis, de caixas de papelão, de vassouras, de fósforos, 

panificações, torrefações”269; entre outras. Acrescenta-se a isto que da mesma forma, o 

café produzido na região serrana e no médio Macabu, onde ficava localizada a fazenda 

de Coqueiro, em 1911, ainda impulsionava a economia macaense. Juntamente com a 

produção cafeeira, o extrativismo da madeira ainda figurava como uma atividade 

substancial para a dinâmica da economia local.

Com relação à política, aquele momento era marcado pela criação da 

prefeitura em Macaé. A nova administração municipal foi instituída por determinação do 

então presidente do Estado do Rio Alfredo Guimarães Backer, em 1910. Todavia, a sua 

instalação definitiva só aconteceria no ano de 1913, resistindo à indicação de Backer do 

nome do niteroiense Silva Marques, para prefeito, assunto que será retomado com maior 

propriedade no próximo capítulo. Segundo Parada, a Câmara Municipal Macaense só 

tornou patente a posse do prefeito através da aprovação do nome de João Francisco 

Moreira Netto, três anos depois.270

 Assim, o intervalo de vinte e um anos que “separam a instituição republicana 

brasileira e a criação da Prefeitura em Macaé permite pensar a especificidade do 

processo político local.”271 Ainda de acordo com Knauss, a história de Macaé representa 

um percalço no processo de afirmação do regime republicano.272 Esse aspecto de 

resistência à implantação da República em detrimento da permanência do regime 

imperial em Macaé se configura no pensamento de  Antão de Vasconcelos, quando ele 

defende que após o enforcamento de Coqueiro o “magnânimo e saudoso monarca do 

Brasil” aboliu a pena Capital. Acrescido a isso, considera que D. Pedro II, sensibilizado 

pela opinião pública, daquela data (1855) em diante, “nunca mais deixou de comutar a 

pena de morte que aboliu de fato, embora de direito subsistisse no Código Criminal 

brasileiro.” 273

Enquanto a cidade de Macaé resistia à implementação da jovem República, 

Antão de Vasconcelos retratava de forma romanceada os instantes que antecederam à 

morte de Coqueiro. Na concepção do autor, tais momentos foram determinantes para a 

sustentação de um novo juízo relacionado à conduta atribuída, até então, ao fazendeiro 

                                                
269 KNAUSS, Paulo. Op. cit, p. 53.
270 PARADA, Antonio Alvarez. Histórias curtas e antigas de Macaé, vol. I, nº 153, p. 75
271 Idem, p. 89.
272 Idem
273 VASCONCELOS, Henrique Antão de. Op. cit., pp. 150-151.
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de Macabu. Após a confirmação da sentença de morte e com a proximidade do seu 

enforcamento, Motta Coqueiro em penitência teria declarado ao padre Freitas seus 

próprios pecados. Este, depois de ouvir a sua confissão, proferiu as palavras que 

mudariam o parecer da sociedade macaense com relação à história de Manoel da Motta 

Coqueiro, quando, arrancando do peito um suspiro profundo exclamou:

Porque, Igreja do Senhor, não quebras esse misterioso sigilo do 
confessionário?! Ao menos para salvar a vida de um inocente e conjurar 
esse medonho erro judiciário?!
Meus amigos, exclamou ainda, dirigindo-se aos cavaqueadores, que dele se 
acercaram:- Dentro de poucas horas a sociedade selará com o sangue de um 
Mártir a sua  perversidade! 274

Para Vasconcelos, essas palavras do padre Freitas anunciavam a sua 

convicção sobre a inocência de Motta Coqueiro. O pronunciar do padre foi pouco a 

pouco amenizando a fúria do povo, ganhou vulto e naquele momento insurgia a dúvida e 

então “já não havia manifestações seguras, mas a incerteza e algumas censuras à 

precipitação da justiça.” Na opinião do autor, esse fato contribuiu para o estado de 

relativa tranqüilidade que interrompeu os bramidos das exaltações de ânimos da 

população macaense.  Segundo ele,

O que entre eles se passou, de que meios, de que argumentos se serviu 
Coqueiro para inocular no espírito do padre uma tão funda convicção, 
ninguém o sabe!
Porque forma pode o sacro investigador chegar à certeza da inocência de 
Coqueiro? Outro mistério que até hoje permanece indesvendavel!(...). 275

O cortejo que levaria Coqueiro até o patíbulo seguiu em silêncio com o povo 

recolhido já demonstrando certa piedade. “Depois disso, logo por causa disso, o 

execrado de ontem transforma-se no mártir de hoje.” 276

 Segundo Vasconcelos, a partir de então a opinião pública necessitava provar 

a inocência de Coqueiro buscando um argumento que justificasse a sua absolvição. A 

necessidade de demonstrar a sua inculpabilidade deu origem a outros indícios que 

pudessem presumir a verdade sobre o assassinato de Francisco Benedito da Silva e toda 

a sua família, inclusive estabelecendo a concepção de que Úrsula Maria das Virgens, a 

                                                
274 Idem. p. 99
275 Idem, p.100.
276 Idem, p.102.
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mulher de Motta Coqueiro, fora a principal responsável pelas ditas mortes. Apesar disso, 

o autor não identifica “com que fundamento começou a aparecer, embora como luz 

muito frouxa, a idéia de que fora a mulher de Motta Coqueiro a fonte de todo aquele 

drama de sangue”.277

Para entender as mudanças ocorridas na constituição simbólica da memória 

de Motta Coqueiro é importante apreender sobre a questão da construção de 

representações sobre o passado. Conforme afirma Lucília de Almeida Neves Delgado, 

“o passado é imutável, mas pode ser ressignificado”, ele “é uma articulação, quase 

sempre marcada por disputas e por tensões, pois a memória e o conhecimento histórico 

podem servir a diferentes senhores”,278 porque não a várias situações impostas por 

determinadas lembranças? Tal noção pode perfeitamente ser aplicada ao argumento em 

questão.

E, assim por diante, surgiram várias interpretações literárias sobre a saga do 

fazendeiro de Macabu. Entretanto, o parecer jurídico exposto na literatura de Henrique 

Antão de Vasconcelos sobre o que considerou como um “crime célebre” ocorrido em 

Macaé, além de reforçar a idéia da inocência de Motta Coqueiro e do erro jurídico, 

levantava a questão de crime passional. Além disso, poder-se-ia acrescentar que a obra 

literária de Vasconcelos foi determinante para a instituição da crença de que o fim da 

pena de morte no Brasil aconteceu após o seu enforcamento.

Antão de Vasconcelos finaliza a sua evocação in memoriam de Coqueiro com 

a seguinte afirmação:

(...) caminheiros do presente e do futuro; se um dia apartardes pelas plagas 
de Macaé, onde se desenrolou a horrível tragédia e passardes pelo campo 
Santo onde repousam as cinzas desse mártir da justiça, parai, orai, não por 
ele, mas pelos desgraçados que na sua insânia levaram-lhe aos lábios o 
cálice de todas as amarguras, onde sorveu o maior de todos os infortúnios!
A César o que é de César. 279

Como vemos nessa passagem do romance de Vasconcelos, o local de 

sepultamento de Motta Coqueiro, aparece na sua obra, como um indicador simbólico de 

construção da memória acerca da sua inocência. Diga-se de passagem que após a obra de 

                                                
277 Idem, p. 102
278 DELGADO, Lucília de Almeida Neves. História Oral: memória tempo, identidades. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2006, p. 56.
279 VASCONCELOS, Henrique Antão de. Op. cit., p. 155.
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Patrocínio e de Vasconcelos, a história de Manoel da Motta Coqueiro passou a integrar a 

memória literária brasileira.

2.6. O enigma das algemas perdidas no cemitério de Santana 

Além das obras literárias até aqui referenciadas, Godofredo Tinoco, 

importante escritor e jurista macaense, também retratou a saga de Manoel da Motta 

Coqueiro em um livro sob o título “Motta Coqueiro: a grande incógnita”, publicado em 

1966, pela livraria São José Ltda. Nos anos de 1960, quando Tinoco resolveu estudar o 

crime ocorrido em Macabu, ele identificou duas qualidades de pensamento enraizadas na 

opinião pública a respeito do envolvimento de Coqueiro no referido delito: a crença em 

sua culpabilidade e a convicção da sua inocência.280

De acordo com Tinoco, as principais narrativas que retrataram a história de 

Motta Coqueiro e que, nos anos de 1960, demonstravam ser de grande interesse popular 

eram as obras literárias de José Carlos do Patrocínio (1877) e a de Henrique Antão de 

Vasconcelos (1911). Ambas as narrativas são consideradas por ele como simplesmente 

“romance.” A primeira visava à defesa do fim da pena de morte no Brasil. Ao 

mencionar a obra de Vasconcelos, faz críticas com relação ao transbordamento de

“violenta emoção” ao narrar o acontecimento vivenciado em sua infância. Segundo 

Tinoco, o que conduziu a escrita de Vasconcelos foi a tradição oral de sua época ou o 

próprio registro das suas memórias e dos seus conterrâneos.281

Aproveitando a deixa de Tinoco, cabe estabelecer o diálogo entre a memória 

e a história oral. Neste sentido, Halbwachs demonstra que a memória individual existe a 

partir de uma memória construída coletivamente, e a força dos diferentes pontos de 

“referência que estruturam” a memória individual é inserida na memória coletiva da 

qual a pessoa pertence. É nessa interação que as lembranças são construídas, 

reconstruídas, simuladas e alimentadas pelas múltiplas memórias existentes no interior 

de um grupo.282 Maria Paula Araújo e Tânia Maria Fernandes demonstram que em geral 

“a memória individual é formalizada através da linguagem verbal, constituindo-se 

como uma expressão individualizada, porém está referenciada e é produzida no âmbito 

                                                
280 TINOCO, Godofredo. Motta Coqueiro: a grande incógnita. Livraria São José Ltda, 3ª Ed. Rio de 

Janeiro: 1966, pp. 16-19.
281 TINOCO, Godofredo. Op. cit., pp. 16-19
282 HALBWACHS, Maurice.  Op. cit., pp. 29-70.



114

coletivo.” Segundo as autoras, é a história individual que dá sustentação à história oral e 

que, apesar da subjetividade e intencionalidade que envolvem as fontes orais, elas são 

constituídas por uma narrativa que  consiste na interpretação da experiência vivida e a 

valorização desta “subjetividade humana na experiência histórica é uma das  

contribuições mais ricas da história oral (...).”283

 Baseado no estudo do processo crime, ele vai procurar expor a matéria 

contida nos autos de modo a demonstrar que muita coisa foi escrita acerca do episódio e 

do fazendeiro sem procedência jurídica. Ele intencionava escrever uma obra baseada na 

pesquisa histórica dirigida aos historiadores do futuro, para que eles tivessem a sua 

“tarefa facilitada por pesquisas”, todas orientadas pelo desejo de buscar a “verdade” 

dos fatos. A narrativa de Tinoco é, portanto, marcada pela busca das falhas expostas no 

auto de acusação do réu e co-réus. Na tentativa de avaliar as falhas existentes nos autos, 

ajuíza o ofício do inspetor de quarteirão de Carapebus, André Ferreira dos Santos, ao 

subdelegado da mesma freguesia comunicando a morte de Francisco Benedito e sua 

família. De acordo com Godofredo Tinoco, neste oficio o inspetor já atribuía a 

culpabilidade da prática deste crime a Motta Coqueiro “que mandara pelos seus escravos 

assassinar toda a família.” Assim sendo, para Tinoco, ao oficiar o crime, o inspetor, 

açodadamente e de imediato, associa-o ao fazendeiro.284

 Da mesma forma, ao examinar criticamente os registros e conclusões da 

perícia, realizados no dia 15 de setembro de 1852 pelos peritos Joaquim da Silva 

Tavares e Tomás Dias de Carvalho, a sua argumentação central é que este fora realizado 

sem formalidade com uma apresentação breve e concisa, ao passo que a avaliação dos 

peritos deveria constituir-se como peça fundamental do processo. A seu ver, o sumário 

do exame de corpo delito foi relegado a segundo plano. Na opinião do autor, esse fato 

ocorreu porque as autoridades locais já estavam “demasiadamente” convencidas do que 

teria ocorrido no local do crime. Para Godofredo Tinoco a exaltação popular era tão 

grande que impediu “qualquer raciocínio equânime, para qualquer ponderação.” 285

Logo, a notícia do assassinato de Francisco Benedito da Silva e de toda a sua 

família, ultrapassou os limites locais, se propagando até a Corte. Em vista disso, 

despertou o interesse da imprensa nacional que tentava apurar se as autoridades estavam 

                                                
283 ARAÚJO, Maria Paula e FERNANDES, Tânia Maria. O dialogo da História Oral com a  

Historiografia Contemporânea. In: VISCARDI, Cláudia M.R. e DELGADO, Lucília de A. Neves. 
História Oral: teoria, educação e sociedade. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2006, pp. 13-32.

284 TINOCO, Godofredo. Op. cit., pp. 33-41.
285 Idem, pp. 37-38.
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empenhadas na captura do acusado e seus comparsas. Por isso, em curto espaço de 

tempo, mesmo antes da conclusão do inquérito, a imprensa antecipou o veredicto para a 

sua condenação. Igualmente, por conta da crescente onda de mobilização popular contra 

Motta Coqueiro, os seus amigos mostravam-se receosos e os seus parentes, acovardados, 

retiraram o próprio nome.286 Na concepção de Tinoco, naquela época o rogo das 

autoridades, da imprensa e do povo em geral foi, sem exceção, pela condenação de “um 

monstro.”287

Ainda sobre a atuação da imprensa brasileira, cabe destacar o importante 

papel do periódico regional, o Monitor Campista da cidade de Campos dos Goitacazes,

que acompanhou e divulgou exaustivamente o desdobramento dos fatos relacionados 

àquele episódio. A cidade de Campos dos Goitacazes foi uma das primeiras cidades 

brasileiras a possuir jornal impresso. O Monitor Campista iniciou a sua trajetória no dia 

4 de janeiro de 1834. Segundo Orávio de Campos Soares, o referido periódico campista 

é o terceiro mais antigo jornal em circulação ininterrupta do país, um fato que referenda 

a sua importância para divulgação dos contextos sociais, políticos e econômicos durante

todo o século XIX, percorrendo também a história da República Brasileira em circulação 

até os dias atuais.288 Por sua trajetória de 175 anos divulgando as questões da região do 

Norte Fluminense, o Monitor Campista é parte fundamental na história da impressa no 

Brasil.

Outro propósito de Tinoco foi a contestação de alguns depoimentos. Com 

relação ao interrogatório da escrava Balbina, ele ressalta que a referida cativa, ao ser 

argüida no inquérito policial, disse pertencer a Manoel Joaquim Cabral, filho do 

primeiro matrimônio de Úrsula Maria das Virgens Cabral, e no sumário do processo 

ainda acrescenta que estava emprestada como ama de leite na casa do acusado. Com 

base nos depoimentos da escrava, Tinoco procura mostrar as contradições existentes nas 

suas declarações. Segundo o autor, a escrava Balbina era cativa do próprio Coqueiro e 

não do seu enteado. Além disso, no interrogatório realizado para o inquérito policial, ela 

mencionava quatro nomes de escravos como executores do crime; mas, em juízo 

                                                
286 Vale a ressalva de que inicialmente foi renegado o codinome Coqueiro, cuja família nunca havia 

usado, com exceção de um primo e posteriormente os seus filhos,  relegaram para sempre sobrenome 
Motta. Ver MARCHI, Carlos. Op. cit. p. 317-340.

287 Idem, pp. 57-63
288 AJMCC.  O Monitor Campista. 174 anos: em cima dos fatos em todas as épocas. Edição especial. 

04/01/2008. SOARES. Orávio de Campos. A imprensa na Velha Província 170 anos do “Monitor 
Campista”. O terceiro jornal mais antigo do país e a morte misteriosa do jornalista Francisco Alypio.
ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBÉRICO – Volume IV.
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apontou apenas dois deles. Tinoco segue apontando as incoerências nestes e nos demais 

depoimentos. 

Neste aspecto, vale também destacar as suas considerações sobre as 

declarações da escrava Carolina que, no seu primeiro depoimento, disse que ouvira falar 

pelas parceiras que Motta Coqueiro mandou matar a Francisco Benedito e a sua família. 

Entretanto, no segundo depoimento declarou que estava na cozinha quando ouviu os 

escravos falarem sobre o crime com o seu senhor.289

Ao conjecturar a sua busca pela verdade, Godofredo Tinoco se deparou afinal 

com uma grande incógnita, assim questionada por ele:

Anjo ou demônio?
Celerado ou mártir?
Bandido ou santo?
Vítima ou algoz?290

Através dessas questões, expõe o que considera como presunções infundadas 

que depuseram contra Motta Coqueiro e busca argumentar a seu favor.291 Sob a insígnia 

emblemática de “algemas e dobrões”, Tinoco volta à sepultura de Coqueiro para 

contestar a idéia de que foi encontrado em 1890, no cemitério de Santana, “em Macaé 

um cadáver algemado” e que era o fazendeiro Manoel da Motta Coqueiro. De acordo 

com ele, era puro sensacionalismo, “ainda porque ao tempo da pena de morte, os 

condenados eram sempre algemados e, não sabemos mesmo se haverá algum antigo 

cemitério que não esconda, nas suas sepulturas nem sempre em paz, algemas perdidas 

(...).”292 Para Tinoco, esse episódio também foi responsável pela instauração de mais 

uma lenda pitoresca em torno de Coqueiro na cidade de Macaé, a de que durante as 

escavações no cemitério, onde teria sido encontrado o esqueleto do fazendeiro, teria sido 

também encontrado um grande pote de ouro.293

Ao final da sua narrativa, o autor descreve os contrastes vividos pela cidade 

de Macaé ao longo de 111 anos após a história de Manoel da Motta Coqueiro. Afirma 

que mesmo com as transformações vividas pelas sociedades mundiais, a partir da 

segunda metade do século XX, e apesar da 

                                                
289 Idem, pp. 63-71.
290 Idem, p. 171.
291 Idem, p. 172.
292 Idem, p. 177.
293 Idem, p. 180.
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invulnerável inquietação da hora que passa, ficou em Macaé, um lugarzinho 
remansado e feliz, onde vicejam ainda as mais suaves e gratas recordações 
ou as mais torturantes dúvidas: - é o silencioso cemitério de Santana, 
plantado, confundido ao solitário morro que lhe empresta o nome.
Do velho e discutido Motta Coqueiro, no seu seio, não deixaram ficar, 
sequer, os miseráveis ossos algemados.
Mas é bem possível que os simples, os crentes e os poetas, ao passarem por 
ali, nas noites enluaradas, tenham (ainda hoje!), a sua atenção presa para 
uma legião de duendes que tudo lhes dirão sem nada esclarecer (...).294

Vale ressaltar que o silêncio da sepultura de Coqueiro pode significar uma 

forma de memória impedida. De acordo com Ricoeur “a memória impedida evocada 

em ‘Rememoração, repetição, perlaboração’ e em ‘Luto e melancolia’ é uma memória 

esquecidiça”, pois “o próprio esquecimento é chamado de trabalho na medida em que é 

a obra da compulsão de repetição, a qual impede a conscientização do acontecimento 

traumático.”295

Com base nessa declaração de Tinoco, é possível defender a idéia de que ele, 

José do Patrocínio e Antão de Vasconcelos, referendam a sepultura de Coqueiro como 

um local a partir do qual se preserva sua memória. Mais um aspecto que se fez presente 

na maioria dos relatos de Cezar Mello é a imagem acerca do silêncio da sepultura de 

Motta Coqueiro. Tais questões permitem afirmar que os cemitérios macaenses são 

verdadeiros “lugares de memória” e de construção histórica, pois são espaços de 

evocação do passado. 

Para Nora, os lugares de memória “são, antes de mais nada, restos.” Ao 

instituir o conceito de “lugar de memória”, ele contribui para uma análise indicativa de 

uma maior relação entre história e memória, onde a história trabalha a reconstrução 

daquilo que não existe mais de forma “sempre problemática e incompleta”.296 É 

também neste sentido que Le Goff enfatiza que os monumentos funerários são suportes 

da memória e que um dos destinos do monumento é “perpetuar a recordação de uma 

pessoa no domínio em que a memória é particularmente valorizada.”297 Acrescenta-se a 

esta concepção, que a sepultura de Coqueiro, enquanto monumento, deve ser vista como 

uma herança “imaginária” do passado.

                                                
294 Idem, p. 185. [grifo meu]
295 RICOEUR, Paul. Op. cit., p. 452.
296 NORA, Pierre. Entre a Memória e História: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo. 

nº 10, 1973, p. 9.
297 LE GOFF, Jacques. História e memória, pp. 535-549.
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2.7. A agonia do bem-morrer de Coqueiro

Outra narrativa que se ocupa em retratar a história do personagem Motta 

Coqueiro e o episódio da fazenda Bananal, em Macabu, é o romance histórico intitulado 

“Fera de Macabu: a história e o romance de um condenado à morte”, do jornalista e 

escritor macaense Carlos Marchi. Neste trabalho literário, que procura recorrer a fontes 

históricas, além de defender a inocência de Coqueiro, o escritor estabelece uma reflexão 

sobre o que considerou ser o maior erro jurídico da história brasileira. Segundo Marchi, 

o erro representado pela ação oficial do Estado brasileiro contra Coqueiro foi 

responsável pela extinção da pena de morte no Brasil. Em sua opinião, apesar de ele não 

ter sido cronologicamente o último enforcado oficialmente no país, a sua morte foi 

determinante para abolição da pena capital, ainda no período imperial.298

Dividido em 14 capítulos, Carlos Marchi inicia a sua narrativa retratando o 

encontro do imperador D. Pedro II com o grande escritor francês, Victor Hugo, no ano 

de 1877. A intolerância de Hugo diante da existência da pena de morte no código 

criminal francês o levou a uma campanha contrária à sua aplicação na França. Em 1854, 

ele pintou o quadro Le pendo para servir de ilustração na sua campanha pela extinção da 

pena capital.  Segundo o autor, devido a isso, Hugo influenciou a atitude do imperador 

brasileiro de não mais permitir que nenhum homem livre fosse enforcado no Brasil,299

fato que contribuiu para reafirmar ainda mais a crença de que, a pena de morte 

aconteceu informalmente no período imperial.

No capítulo dois, o autor apresenta o processo de ocupação da região de 

Macaé, traçando a biografia de Manoel da Motta Coqueiro apontando a causa que 

fundamentou a inimizade entre o fazendeiro e o seu primo Julião Batista. Para Marchi, 

ao casar-se com a ex-noiva do primo, Coqueiro provocou a sua indignação, o que foi 

determinante para a uma posterior vingança contra ele.300   

Sob a designação de “os jagunços de Deus”, no terceiro capitulo, Carlos 

Marchi descreve a luta pela posse de uma faixa de terra entre o fazendeiro e os frades 

Beneditinos – proprietários de uma sesmaria no local denominado de Brejo dos Patos –

considerada como uma área estratégica para o escoamento da produção na região de 

Macabu. Esse fato, em futuro próximo, marcaria segundo o autor, o descontentamento 

                                                
298 MARCHI, Carlos. Op. cit.
299 Idem, pp. 1-35.
300 Idem, pp. 57-76.
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entre o fazendeiro e a os frades do mosteiro de São Bento, que não perdoariam a atitude 

audaciosa de Motta Coqueiro pela posse definitiva das terras pertencentes à Igreja desde 

o início da ocupação daquela região. Nesse mesmo capítulo, ele também retrata o 

preâmbulo da expansão da urbe macaense e o desenvolvimento da economia cafeeira 

em plena expansão (em 1837), na região das Serras do Deitado, de Santa Catarina e do 

Iriri, próximas à futura propriedade de Coqueiro, e pertencentes à freguesia de Nossa 

Senhora das Neves.301

Na seqüência, apresenta as possíveis motivações para uma ulterior vingança 

contra o fazendeiro de Macabu: o roubo da noiva do primo Julião Batista e o embate 

pela posse das terras dos Beneditinos. De acordo com o autor, após o conflito com esses 

padres, Coqueiro passou a desfrutar de grande influência política na região por ter 

aberto luta contra os beneditinos, que eram considerados pelos políticos locais, inimigos 

da cidade de Campos dos Goitacazes. Foi nomeado pela Câmara Campista para 

“administrar a barca de passagem do rio Macabu”. Devido a isto tornou-se o homem 

mais requisitado das “confluências do rio”. Por outro lado, ficou cada vez mais exposto 

às mazelas e intrigas dos seus adversários, principalmente às articulações políticas 

idealizadas pelo primo Julião, que também possuía uma herdade próxima a de 

Coqueiro.302  

Segundo Marchi, devido à escassez da mão-de-obra escrava, provocada pelo 

combate ao tráfico negreiro, em 1847, o fazendeiro de Macabu acabou aderindo ao 

regime de colonato como forma de manutenção do trabalho na lavoura. Por isso, 

ocorreu o primeiro contato de Coqueiro com Francisco Benedito da Silva e sua 

família.303 Com a chegada do colono na Fazenda Bananal, inicia-se uma trama 

envolvendo os escravos da fazenda contra ele, pelo simples fato de ser um colono 

branco. A sua permanência nas terras de Coqueiro também estimularia um romance 

entre ele e Francisca, uma das filhas do colono, e como conseqüência disso, uma 

provável gravidez depois de dois dias de prazeres entre eles, fato que, em 1852, teria 

provocado a cólera da esposa de Coqueiro, Úrsula Maria das Virgens Cabral, contra 

Francisco Benedito e sua família.304

                                                
301 Idem, pp. 57-76.  Com relação à presença dos padres Beneditinos na região do Norte Fluminense. Ver: 

FARIA, Sheila de Castro. Terra e Trabalho em Campos dos Goytacazes. Universidade Federal 
Fluminense, 1986 (Dissertação de Mestrado em História).

302 MARCHI, Carlos. Op cit., pp. 77-101
303 Idem, pp. 77-101.
304 Idem, pp. 103-129.
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Da mesma forma que Antão de Vasconcelos, Marchi analisa a maneira pela 

qual os fatos que envolveram a trama contra Coqueiro foram apurados pela perícia, 

julgados pela justiça e tratados na imprensa campista. Aponta a ilegalidade existente nos 

depoimentos dos escravos que, como estabelecia o Código de Processo Criminal do 

Império, não podiam depor contra os seus senhores. Entretanto, foram tais depoimentos 

determinantes para a sua prisão, condenação e morte por enforcamento. Diante disso,

ele defende a tese de conspiração política para a condenação de Motta Coqueiro que, 

mesmo inocente, foi sentenciado à forca e à desonra social.305

 Assim, para Marchi, os depoimentos contra o fazendeiro foram frutos de 

articulações políticas das autoridades da região, principalmente de Carapebus, como 

parte de uma trama oposicionista instigada e conduzida por Julião Batista Coqueiro. 

Segundo o autor, no ano de 1852, Coqueiro e Úrsula das Virgens já possuíam uma boa 

projeção econômica na região. No Almanaque Laemmert, ele era citado em octogésimo 

lugar, enquanto que sua esposa era citada logo abaixo do barão da Abbadia e do barão 

de Santa Rita. Em defesa de sua proposição, ele faz referência ao fato de que, após a 

morte de Úrsula das Virgens, em 1857, Rozendo José, um rico cafeicultor de 

Carapebus, vizinho de Coqueiro e Úrsula e que foi o seu mais ativo perseguidor, passou 

a ser proprietário da fazenda Bananal. No entanto, reafirma, que para além da vingança 

articulada por Julião Batista, que chegou até a anunciar publicamente, através da 

imprensa campista que iria trocar seu nome, foi Úrsula das Virgens Cabral, mulher de 

Coqueiro, a verdadeira mandante do crime que vitimou Francisco Benedito da Silva e 

sua família.306

Carlos Marchi também faz uma analogia entre a maldição rogada por Motta 

Coqueiro, no patíbulo, minutos antes de ser enforcado, segundo a qual Macaé não 

progrediria durante cem anos e as congruências a ela atribuídas. “Enquanto as coisas 

seguiam o seu curso normal, acontecendo naturalmente, como deveriam acontecer, 

Macaé continuava presa à superstição da maldição do patíbulo”. Dessa forma, o autor 

justificava o mau presságio da maldição de Coqueiro à cidade, uma marca que duraria 

cem anos e que, na sua visão, só cessaria com a descoberta das reservas de petróleo na 

região de Macaé, que começaram a ser exploradas exatamente um século após a sua
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execução.307Assim, o autor construiu a sua narrativa sobre o rogo de Coqueiro para a 

urbe macaense:

Eram duas hora da tarde, pontualmente. O escrivão de execuções, seguindo 
os meneios de cabeça do juiz, perguntou a Coqueiro por sua última vontade; 
com a fisionomia visivelmente conturbada, ele ignorou a multidão  apinhada 
à frente da forca e selecionou, uma a uma, como se quisesse fotografá-las 
com as retinas para revelar o daguerreótipo no inferno, as figuras do juiz 
Lima e Castro, do escrivão Torquatro, do delegado Pacheco, do sub 
delegado Oliveira, do padre Leitão, do alferes Villar, do capitão Castrioto, 
um por um.
Com voz trêmula, gritou o mais que pode outra coisa em resposta, para que 
o maior número de pessoas possível o ouvisse:
- Eu sou inocente. Minha maldição é que esta cidade vai pagar cem anos de 
atraso pelo que me fez (...)308

O romance de Carlos Marchi também concebe a sepultura de Manoel da 

Motta Coqueiro uma personificação, um referencial simbólico de expressão pública e 

coletiva da memória macaense. Com a designação de “a agonia do bem-morrer”,  ele 

descreve o préstito que levou Coqueiro até o patíbulo, a execução, a sua passagem para 

o além e o enterro no cemitério de Santana. Nessa passagem do romance, Marchi relata 

o sepultamento de Coqueiro. Vejamos um trecho da sua narrativa: 

Amortalhado em um longo pano branco, que o padre providenciou, o 
cadáver foi colocado num tosco caixão de madeira pago pelo governo da 
província e armazenado sem cuidados numa carroça puxada por duas 
mulas. Lentamente, o padre e seu lúgubre séquito tomaram o caminho do 
morro de Santana, seguidos por dois operários com pás e picaretas. A 
curiosidade popular arrefecia à medida que o cortejo avançava: cada vez 
menos pessoas, em sua maioria desocupados, acompanhavam o lento 
caminhar, morro a cima. No alto, restavam o padre, os confrades da 
Misericórdia [do Rio de Janeiro] e os operários. Já não era possível dar 
sepultura religiosa ao condenado, o padre Leitão determinou que uma cova 
fosse cavada do lado de fora do cemitério religioso da Igreja de Santana, a 
padroeira da cidade309, bem junto ao muro. Ali o caixão foi depositado; um 
dos irmãos espargiu cal sobre ele, o padre mandou cobrir com terra. Antes 
de sair, benzeu o túmulo improvisado. Quando a tarde chegou ao fim, sem 
chuva, mas com o céu ainda cinzento, tinha terminado a saga cristianizada 
de Manoel da Motta Coqueiro.310

                                                
307 Idem, pp. 293-313.
308 Idem, p. 284
309 No ano de 1855, data da morte e enterramento de Coqueiro, o padroeiro da cidade de Macaé era São 

João Batista. Conforme analisei no capitulo 1.
310 MARCHI, Carlos. Op. cit., p 291. [grifo meu]
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  Ao reafirmar essas considerações, pretendo reforçar ainda mais a idéia de 

que ao longo da história de Macaé foram elaboradas inúmeras profusões simbólicas 

acerca da imagem de Coqueiro, o principal personagem do chamado romance histórico 

do jornalista e escritor Carlos Marchi.  Sendo assim, conclui-se aquilo que já vem sendo 

consolidado ao longo desse capítulo: a morte e a sepultura de Manoel da Mota Coqueiro

se configuram como um lugar de reprodução simbólica do imaginário social macaense

até os dias atuais.

O impacto destas constatações podem ser identificadas ainda hoje, como se 

verifica em uma reportagem de primeira página no jornal Expresso da Informação, de 

23 de abril de 2009, a seguinte manchete: “É de arrepiar! Escola em Macaé vive 

assombrada por fantasma”. Trata-se do Colégio Estadual Luiz Reid, cuja quadra de 

esporte foi construída no local onde Motta Coqueiro foi enforcado. No desfecho da 

matéria, a jornalista Isabel de Araujo, assim escreve: 

Você estudaria num colégio construído no mesmo terreno onde um homem 
inocente foi brutalmente executado, após ter sido condenado à morte sob 
acusação de matar a família da amante dele?
Pois bem, os alunos do Colégio Luiz Reid, instituição mais antiga de Macaé, 
convivem com a certeza de que esta história de arrepiar de fato aconteceu na 
escola deles. E para piorar, a galera ainda garante que o local é 
amaldiçoado pela alma penada do homem.311

A partir da leitura desta reportagem, pode-se verificar a permanência, no presente, 

de um dado imaginário sobre o caso em torno de Motta Coqueiro, que reproduziu muito das 

narrativas construídas ao longo dos séculos XIX e XX, como analisei até aqui.

Mas, para além das notícias e narrativas literárias, podem-se constatar ainda, 

relatos e crônicas que também retratam a história do fazendeiro condenado à morte pelo 

assassinato de uma família inteira no sertão do rio Macabu, no ano de 1852, na então 

freguesia de Nossa Senhora das Neves, em Macaé. Dentre os escritores regionais que 

tiveram em suas obras relatos, crônicas ou dramaturgias publicadas sobre o crime 

ocorrido em Macabu e o seu personagem mais notável (o fazendeiro Manoel da Motta 

Coqueiro), estão autores como Julio Feydit, Antonio Alvarez Parada e Armando 

Borges.312

                                                
311 ARAUJO.Isabel. É de arrepiar! Escola em Macaé vive assombrada por fantasma. Jornal Expresso da 

Informação. 23/04/2009. Ano IV, nº 816, pp. 1-3. [grifo meu]
312 FEYDIT, Julio. Op.cit.; PARADA, Antonio Alvarez. Coisas e gente da velha Macaé.  São Paulo: 

Edigraf, 1958. BORGES, Armando. O último enforcado. Macaé: Damadá, 2004, pp. 434-440.
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 Julio Feydit escreveu sobre a saga de Motta Coqueiro com base nas 

publicações dos jornais da época. O fato de ter sido o seu avô materno, Vicente Pinheiro 

da Silva, condutor da canoa que transportou Coqueiro em fuga na travessia do rio 

Paraíba, rumo ao Norte de Itapemirim, também contribuiu como motivação para o autor 

inserir esta história em sua obra.313

 No livro “Subsídios para a História de Campos dos Goitacazes: desde os 

tempos colônias até a proclamação da República, obra editada no ano de 1900”, o autor 

defende a hipótese de que o assassinato de Francisco Benedito e de sua família foi 

praticado pelos escravos e mais dois homens livres a mando de Coqueiro. Esta 

afirmativa de Feydit se baseia na argumentação de que após a polícia dar busca na 

senzala do referido fazendeiro, ter ali encontrado roupas das respectivas vítimas.314

De acordo com Feydit, Motta Coqueiro mandou matar Francisco Benedito 

em represália à surra que este havia lhe dado por causa da relação ilícita que a filha teria 

mantido com o fazendeiro. Incitado pela esposa enciumada, mandou matar também a 

filha da vítima e, para que não houvesse testemunho contra eles, os executores do crime 

assassinaram toda família.315 Cabe lembrar que o relato de Feydit tomou como 

referencial a projeção da imprensa campista do período em que ocorrera aquele 

episódio, onde os jornais atribuíam a culpabilidade daquele assassinato ao fazendeiro 

Manoel da Motta Coqueiro. 

Outro autor a escrever sobre o episódio envolvendo Manoel da Motta 

Coqueiro foi o escritor macaense, Antonio Alvarez Parada.316 Apaixonado pela cidade 

de Macaé, ele dedicou-se, a partir de 1958, a registrar, em forma de crônicas, grande 

parte da memória e da história do município. A sua produção memorialística constitui-

se como um documento excepcional para a reconstrução do passado macaense. Assim 

sendo, é preciso reconhecer a sua obra como um importante referencial para a pesquisa 

histórica local. Sob o título de “Lendas e inverdades sobre Motta Coqueiro”, Parada se 

dispõe a fixar no livro “Coisas e gente da velha Macaé“ uma seqüência do que 

                                                
313 FEYDIT, Julio. Op. cit., pp. 434-440.
314 Idem.
315 Idem. 
316 Antonio Alvarez Parada foi professor no Colégio Macaense, no Colégio Estadual Luiz Reid e no 

SENAI. Lecionou química, física, espanhol e matemática. Também era membro fundador da 
Academia Macaense de Letras. Pesquisou e escreveu seis livros, cinco destes, retratavam a história de 
Macaé. Depois da sua morte ainda foram editados dois livros sob o titulo: Histórias curtas e antigas 
de Macaé (1995). Tais edições eram uma compilação de mais de mil crônicas que foram publicadas 
no jornal macaense O Debate entre 1978 a 1985. Cf. FROSSARD, Larissa. Do escritor ao leitor:
bastidores da produção e circulação de livros. I Seminário sobre Livro e História Editorial . Rio de 
Janeiro: FCRB-UFF/PPGCOM. UFF/LIHED, 2004.
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considerava como “lendas e inverdades” que o famoso crime com tanta repercussão na 

boca do povo originou.317   

Nas crônicas escritas nessa obra, na Revista da Academia Macaense de 

Letras e nos jornais a partir de então, o autor testemunhou o fim da maldição de 

Coqueiro sobre a cidade de Macaé.  De acordo com Parada, 

 se de fato a maldição foi proferida (o que é discutível) e se ela teve forças 
(aceitamos esse absurdo para o raciocínio), tranqüilizem-se os macaenses  e 
encarem de frente e com otimismo, o futuro da terra. A maldição teria 
cumprido seu fado, teria vencido seu efeito em 6 de março de 1955, quando 
cumpriu-se o 1º centenário da execução. Desta praga, ao menos, estaríamos 
livres.318

 É importante frisar nesta mesma crônica ele recorda o fato de que no dia 31 

de março de 1890, teria sido encontrada no cemitério de Santana uma ossada masculina 

tendo uma algema “com cadeado de metal.” Segundo ele, “imediatamente foi levantada 

a hipótese” desta pertencer a Coqueiro. Na sua concepção, tal notícia atribuía ao crime 

de Macabu e ao seu personagem principal “cores ainda mais românticas e lendárias.”319

Assim, é perceptível nas narrativas lendárias sobre Coqueiro, presentes na obra de 

Parada, que tanto a lenda da maldição sobre a cidade quanto o caráter simbólico da sua 

sepultura foram construídos pela tradição popular e passaram a integrar o imaginário 

social macaense.

 Armando Borges, escritor, poeta e empresário também se dedicou a registrar 

em seu trabalho literário as histórias, lendas e o folclore macaense. No ano de 2000, 

escreveu a peça de teatro “Motta Coqueiro: culpado ou inocente?”, retratando a lendária 

saga do fazendeiro de Macabu. A peça esteve em cartaz de 5 a 12 de setembro deste

mesmo ano, no Teatro Municipal de Macaé (ver anexos 4 e 5). Em 2004, publicou o 

livro com a segunda edição ampliada da peça teatral, com o titulo “Motta Coqueiro: o 

último enforcado”. Todavia, o que chama a atenção nessa obra de Borges é a sua versão 

para o enterramento de Manoel da Motta Coqueiro e também para a enumeração dos 

fatos que marcaram, no seu entender, o fim da praga sobre a cidade de Macaé. 

Sobre o enterro de Motta Coqueiro, Borges menciona que após o seu 

enforcamento, algumas pessoas tentaram impedir que ele fosse sepultado em Macaé; só 

                                                
317 PARADA, Antonio Alvarez. Coisas e gente da velha Macaé, p. 94.
318 Idem.
319 Idem, p 94.



125

restando, desta forma, o cemitério do “Lazareto”, que era um local destinado para o 

sepultamento de leprosos, vítimas da varíola e doenças contagiosas. Segundo Borges, ali 

foi sepultado o fazendeiro executado.320 O relato sobre o local da sepultura de Coqueiro 

é encerrado da seguinte forma:

Ao anoitecer, enrolado numa esteira, jogado sobre uma carroça, e coberto 
com folhas de bananeiras, como eram enterrados os leprosos, Motta 
Coqueiro foi levado ao cemitério do Lazareto, onde foi sepultado com cova 
jamais localizada.
Os acompanhantes do cortejo fúnebre foram além do condutor da carroça, o 
carrasco, seu auxiliar e um soldado de polícia, bem armado.321

Com relação ao fato acima mencionado por Borges, é interessante ressaltar 

que na documentação consultada para este trabalho dissertativo, não foi encontrada 

nenhuma referência oficial ao cemitério do Lazareto. Entretanto, depoimentos orais 

indicam a existência de um antigo cemitério clandestino localizado no morro do 

Lazareto, no bairro do Botafogo, próximo ao outeiro de Santana.

No capítulo intitulado “O fim da praga”, Borges sem citar a fonte de sua 

pesquisa, aponta de forma ordenada e linear os acontecimentos que marcaram o fim da 

maldição de Coqueiro sobre a cidade de Macaé. De acordo com ele, o ano de 1951, 

marcou o início de um novo período na história macaense, sendo determinante para o 

desenvolvimento da urbe macaense. Foi nessa época que os prefeitos Elias Agostinho 

(1951-1955) e Antonio Curvelo Benjamin (1955-1959) realizaram os planos de 

remodelação urbana, calçamento e construção de novas ruas e avenidas, urbanização da 

praia de Imbetiba e construção de novos sistemas de abastecimentos d’água. Juntamente 

com a implementação de melhoramentos e embelezamentos na área urbana, eles 

idealizaram um programa de expansão e exploração do turismo na cidade. Além disso, 

neste mesmo período aconteceu a instalação da indústria têxtil no município. A malharia 

Bariloche foi a pioneira e motivadora para a instalação de outras fábricas como a 

Monviso, Fiomar, Henver, Di-Siena e Dupont.322

De acordo com Borges, outro fato marcou o fim da praga de Coqueiro: a 

criação das empresas de transportes “Rápido Macaense” – destinada à condução de 

passageiros – e “Transporte Macaense” – especializada em transportes de cargas. Esses 

                                                
320 BORGES, Armando. Op.cit., pp. 85-87.
321 Idem, p.87.
322 Idem, pp. 91-94.
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empreendimentos surgiram ao “completar um século da praga de Manoel da Motta 

Coqueiro” e foram responsáveis pelo impulso do desenvolvimento econômico em 

Macaé. Entretanto a consolidação para o desenvolvimento “sustentado da economia 

local” só ocorreu com as pesquisas realizadas pela Petrobras, na Bacia de Campos, no 

ano de 1974 e com a efetivação da exploração de petróleo a partir de 1983. “Assim, 

podemos concluir que, a praga dos cem anos, que atormentou três gerações de 

macaenses, foi inexorável, porém pontualíssima.”323

Considerando os pressupostos acima mencionados por Armando Borges, é 

pertinente observar que, ao longo da história de Macaé, a vida e a morte de Manoel da 

Motta Coqueiro configuraram-se como expressão de inúmeras interpretações. No 

entanto, o mais notável nessas representações são as várias simbologias construídas 

acerca da sua morte, sua sepultura e condição de enterramento, pois acredito que elas 

foram responsáveis pela criação de diversos conceitos e sentimentos revelados através 

de lembranças ora negativas, ora positivas. Por outro lado, também evidenciaram a 

existência de uma memória que se procurou, por algum momento, esquecer e guardar 

silêncio, por denotar uma situação negativa. Esse é o caso implícito no relato de Borges 

para o ato pelo qual Coqueiro foi privado de ter sido sepultado no cemitério da cidade. 

Entretanto, cabe a ressalva de que tais simbolismos contribuíram, da mesma forma, à 

perpetuação da sua memória.

Michael Pollak, ao analisar as relações entre história, memória e identidade 

social, ou entre a memória nacional e aquela que chamou de “memórias subalternas”, 

atentou para o fato de que toda memória pressupõe enquadramento, esquecimento e 

silêncio. Estas memórias são construídas socialmente. Em uma dada sociedade pode 

haver várias memórias e muitas delas em disputas. Para Pollack, os antagonismos da 

lembrança e do esquecimento estão relacionados com as batalhas da memória, ao 

despertar uma reação traumatizante ou uma condição que a memória coletiva, rejeita, ou 

não deseja lembrar. Isso pode ocorrer quando a memória se cobre de sentimentos que 

não podem ser expressos ou por uma situação de proibição, por medo ou por causa de 

uma situação vexatória que ocupem a memória coletiva naquele momento. Tal condição 

pode estimular a possibilidade de uma visão crítica do passado. Com base nessa 

perspectiva de Pollack, pode-se considerar que o silêncio produzido acerca da sepultura 

de Coqueiro pode ter sido provocado pelo sentimento de culpa da sociedade macaense 

                                                
323 Idem, pp. 91-94
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em constatar que ele foi executado por um crime que, possivelmente, não cometeu, mas 

também por acreditarem ter sido ele enterrado fora dos limites do cemitério da 

cidade.324

 Ainda para análise dos processos das relações entre a memória social e o 

esquecimento, Icléia Thiesen e Marco Aurélio Santana entendem que, “se há 

informação registrada, impressão contraída, há lembrança potencialmente recuperável, 

mesmo que sob a aparência do esquecimento.” Para os autores, é preciso querer 

esquecer, para esquecer.“Entretanto, se muitas vezes esquecemos de esquecer, é porque 

as informações que invadiram e afetaram a nossa consciência e nosso universo mental 

está reverberando como marcas extremamente pregnantes, às vezes traumatizante.”325

Talvez, essas considerações também possam ser aplicadas aos embates da memória 

coletiva macaense perante a idéia da inocência de Coqueiro.

2.8.  A iconografia da vida e morte de Coqueiro na História Macaense

A interpretação do simbolismo da vida e morte de Coqueiro também foi 

retratada na obra de Álvaro Marins, conhecido como Seth326, e do artista plástico 

Jubidilai, em diferentes épocas da história macaense. 

O ENFORCAMENTO DE MOTTA COQUEIRO
Este quadro representa a cena do enforcamento de Manoel da Motta 
Coqueiro, ocorrido em agosto de 1855 na cidade de Macaé, na Província do 
Rio de Janeiro, e vale pelo seu aspecto jurídico, por um grande passo de 
nossa civilização, qual o de haver, de fato, marcado a suspensão da pena de 
morte no Brasil.
O crime que se atribuía ao condenado, um dos mais horrorosos que se têm 
praticado no Brasil e que tanto agitou a opinião pública da época, era o de 
haver ele mandado assassinar uma família inteira de oito pessoas, colonos 
que residiam em sua fazenda no lugar denominado Conceição de Macabu, 
município de Macaé.
Todos, desde o chefe, foram assassinados, inclusive duas crianças 
atravessadas por um sovelão, sendo a casa em que moravam incendiada 
pelos bandidos.

                                                
324 POLLAK, Michael. Memória e identidade social. In: Estudos Históricos.  Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 

1992, p. 200-212.
325 THIESEN, Icléia e SANTANA, Marco Aurélio. O (im)possível esquecimento e os processos de 

ressignificação da memória social. Usos do passdo. XII Encontro Regional de História. ANPH/Rio, 
Arquivo Público do  Estado do Rio de Janeiro/APERJ, 2006, p. 6

326 SETH, Álvaro Marins. O Brasil pela imagem: Quadro expressivo da formação e do progresso da pátria 
brasileira desenhados a bico de pena. Rio de Janeiro: Editora Indústria do Livro Ltda., 1943, p.136.
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Motta Coqueiro, que era fazendeiro e residia na cidade de Campos dos 
Goitacazes, conhecido geralmente como um homem bom e generoso, 
desorientado pela acusação, cometeu o erro de fugir.
Preso e submetido a um processo precipitado e a um julgamento tumultuoso 
em que o ódio da opinião publica muito influiu, negou, porém, sempre, o 
crime de que o acusavam.
Não houve provas positivas contra o condenado de sua inocência, 
convenceu-se posteriormente o próprio povo, pois as palavras do sacerdote 
que o confessara, antes da execução, deixavam transparecer que a justiça 
dos homens cometera mais um erro. 327

Escrita por Seth, grande chargista e consagrado como um dos maiores 

cartunistas brasileiros, o quadro e o registro acima consistem em um breve resumo da 

sua descrição, que expõe a agonia dos últimos momentos da vida de Manoel da Motta 

Coqueiro, retratado tal Cristo a caminho do Martírio, e com a participação do povo com 

armas e paus à mão. 

Figura 12 – Gravura de Seth - Desenho em bico de pena que retrata o enforcamento 
de Manoel da Motta Coqueiro - 1943

A gravura mencionada (ver figura 12 acima) é parte integrante do livro “O 

Brasil pela imagem – quadros expressivos da formação do progresso da pátria 

brasileira, desenhos a bico de pena.” As legendas também são do artista macaenses. 

Editada no ano de 1943, pela Editora Indústria do Livro Ltda. A referida obra foi 

                                                
327 MARINS, Álvaro. O Brasil pela imagem – quadros expressivos da formação do progresso da pátria 

brasileira. Rio de Janeiro: Editora Industrial do Livro Ltda. 1943, p.136.
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contemplada por Max Fleuiss328 como o resultado de uma reprodução fiel e artística de 

homens e cenas do passado; da mesma forma, a documentação iconográfica presente 

nesse trabalho de Seth foi considerada por Max como uma obra completa.  

O próprio Seth, ao destacar na introdução da obra, as motivações que o 

estimularam à composição desse álbum, ressalta “que só um justo amor à nossa gente e a 

mais ampla compreensão de seu espírito me levaria a realizar obra de tal natureza, onde 

a pesquisa, por si só, já é exaustiva”.329 Assim sendo, uma observação mais atenta da já 

mencionada gravura pode revelar a dedicação do artista ao buscar reproduzir de modo 

fidedigno, segundo acreditava, a paisagem da época, identificando fatos e personagens 

que compunham aquele cenário. Segundo tradição oral, para a realização desse trabalho, 

Álvaro Marins mergulhou em uma pesquisa exaustiva visando trazer à tona os registros 

da memória de testemunhas dos acontecimentos e conterrâneos como Vitalina Antão, 

Henrique Antão de Vasconcelos, entre outros macaenses de sua época. 

Mesmo não se propondo a realizar um trabalho historiográfico, ou de cunho 

literário, Seth expressou nessa gravura a realidade de um passado, onde sua obra se 

tornou um importante documento de informação sobre o enforcamento de Coqueiro e de 

preservação da memória macaense. Sobre a ciência histórica, Seth escreveu: a história

“também retrata uma fonte de experiência humana em que o homem do passado está 

sempre a orientar o homem do presente.” Com certeza Álvaro Marins, foi uma das maiores 

expressões da arte brasileira revelada ao mundo, na primeira metade do século XX.

No início do ano de 2008, outro artista também macaense retratou em sua pintura a 

prisão de Motta Coqueiro. 

Na imagem seguinte (ver figura 13) o pintor Jubidilai tentou dar forma à 

confissão feita por Coqueiro ao padre Freitas. Tal momento, da vida de Coqueiro, está 

representado no imaginário social macaense como o instante no qual ficou consolidada a 

sua inocência. Assim, o autor buscou reforçar na sua gravura uma imagem de memória 

pertinente para reconstrução do passado de Coqueiro. Neste aspecto, vale destacar a 

hipótese defendida por Eduardo Paiva, que considera “a imagem como uma espécie de 

ponte entre a realidade retratada e outras realidades, outros assuntos, seja no passado, 

                                                
328 Secretário Perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, falecido em 1943. Cf. MARINS, 

Álvaro. O Brasil pela imagem – quadros expressivos da formação do progresso da pátria brasileira.  
Rio de Janeiro: Editora Indústria do Livro Ltda. 1943.

329 Idem.
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seja no presente.”330 Dessa forma, a imagem pode ser considerada como uma ponte 

entre o passado e o presente.

Figura 13 – Quadro representando a prisão e enforcamento de Motta Coqueiro –
Pintor : Jubidilai/ 2008

De tudo que foi analisado neste capítulo, é possível concluir que a morte e 

sepultamento de Manoel da Motta Coqueiro foram fatores significativos para a 

construção de várias memórias, tendo também produzido esquecimentos e/ou silêncios 

acerca da sua figura. O que, de inicio, atuou como um elemento reforçador de um 

julgamento negativo com relação a ele e, posteriormente, foi objeto de várias narrativas 

no sentido de reafirmar positivamente a sua memória, transformando-o em um mártir –

seja por assumir a culpa de outrem e, portanto, ter morrido inocente; seja pela crença de 

que a sua praga efetivamente existiu e terminou exatamente como rogara o sentenciado, 

como demonstrou o desenvolvimento econômico da cidade na segunda metade do século 

XX. Por tais motivos, é possível dizer que sua morte e seu sepultamento geraram várias 

e diferentes narrativas que ficaram plasmadas na memória macaense até os dias de hoje.

                                                
330 PAIVA, Eduardo França. História & Imagem. 2ª Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p.32.
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Capítulo 3 

ASSASSINATOS, SEPULTURAS E MEMÓRIAS: O CASO ARGEO 
VICTOR HUGO BRAZIL X HONÓRIO SOUZA

Todo o signo funerário, explícita ou implicitamente, remete para o túmulo.331

3.1. O túmulo de Argeo Brazil e a afirmação republicana em Macaé

Nas ruínas de um cemitério, o grito de revolta em 1910, que ainda vive hoje 
58 anos depois... [Barra do Sanna]. Num lugar qualquer, deste município de 
Macaé, onde já teve gente, casas, lavouras, engenho de café; uma pequena 
vila com comércio, escola, farmácia, time de futebol e até banda de música é 
tudo hoje pasto e bois de um só "coroné”, existe um cemitério em que ficou o 
grito de revolta perpetuado nessa lápide: À memória de Argêo Victor Hugo 
Brazil, victima da covardia assassina das autoridades policiais do governo 
Alfredo Backer, em 30 de abril de 1910. Homenagem do Partido 
Republicano de Macahé . 332

 Com base na descrição do diário do jornalista macaense Osmar 

Sardenberg333, é possível reafirmar a relação análoga entre a representação simbólica 

das sepulturas, túmulos e outros artefatos funerários existentes nos cemitérios em 

Macaé e a construção social da memória macaense. A historicidade do túmulo de 

Argêo Victor Hugo Brazil, dita na forte inscrição funerária estampada na sua lápide, 

traz em seu bojo a concepção expressa formalmente de um monumento que se 

configura pelo fortalecimento e afirmação dos ideais republicanos imortalizados 

naquele epitáfio. Dessa maneira, o túmulo de Argêo Brazil configura-se como uma 

                                                
331 CATROGA, Fernando. Op.cit. p,15.
332 ACERVO FAMÍLIA SARDENBERG (doravante AFS). Parte do texto manuscrito pelo jornalista 

Osmar Sardenberg, em 1968, para ser publicado na revista da Academia Macaense de Letras foi 
retirado do seu diário por não ter sido, até o momento da redação deste trabalho, encontrado o número 
da referida revista. Foi republicado no Jornal O Folhetim - Fundação Macaé de Cultura em 2002. 
Referência a inscrição na lápide do Túmulo de Argeo Victor Hugo Brazil. Datada de 1910. Cemitério 
da Barra do Sana, Sana, 6º Distrito de Macaé, Rio de Janeiro.2006. [grifo meu]

333 Nasceu a 6 de maio do ano de 1905, no distrito do Sana, faleceu no dia 21 de maio de 1993, em 
Macaé. Era filho de Brazílio Hermetto Sardenberg e de Hubertina Henedina Sardenberg. Foi casado
com Clélia Pinheiro Sardenberg com quem teve os filhos Nilce, Maria Nilza, Nilcéa, Álvaro Brazílio, 
Nilcinea, Osmar Luís, Hugo Emmanuel, Nilcléa, Nilde e Antonio José. Era jornalista com registro de 
número 99 no Sindicado dos jornalistas do Estado do Rio de Janeiro. Iniciou suas pesquisas sobre a 
História de Macaé no ano de 1956. Foi um dos fundadores da Academia Macaense de Letras, onde 
escrevia artigos para sua revista (Revista Macaense de Letras). Registrou as suas pesquisas em 11 
diários, deixou também manuscrito um livro de pensamentos que escreveu entre 1978-1986. Nunca 
teve um livro seu editado. Escreveu também para vários jornais da cidade. 
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“construção social da memória”334 personificada através da política local nos primeiros 

anos da República Brasileira. 

Esse argumento pode perfeitamente demonstrar que, como afirma Fernando 

Catroga, todo signo funerário possui uma acepção monumental,335 onde, segundo 

Valéria Salgueiro, o termo “monumentum” remete àquilo que traz algo à lembrança. 

Nesta perspectiva, o túmulo de Argêo Victor Hugo Brazil pode representar a afirmação 

da memória política local no sentido da valorização simbólica de um feito que se 

manifestou como um bom signo para a reconstrução e a reafirmação dos 

acontecimentos políticos que marcaram os primeiros anos da implantação da República 

em Macaé. Além disso, pode significar que a sua lápide seja fruto dos símbolos e 

alegorias que integravam as batalhas ideológicas e políticas “em torno da imagem do 

novo regime, cuja finalidade era atingir o imaginário popular para recriá-lo dentro 

dos valores republicanos”. Na concepção de José Murilo de Carvalho, “a elaboração 

de um imaginário é parte integrante da legitimação de qualquer regime político.” 336

Com efeito, a morte de Argeo Brazil seria usada pelos republicanos locais, 

partidários de Nilo Peçanha, como um instrumento de combate definitivo ao governo de 

Alfredo Backer (identificado com uma corrente republicana mais liberal). Esse fato 

pode ter dado início ao movimento de aceitação do novo regime em Macaé. O que, no 

meu ver, se procurou retratar em seu túmulo.

 Essa função afirmativa estabelecida acerca das lembranças imputadas no 

túmulo de Argeo Brazil pode ser definida, segundo Michael Pollak, como uma tentativa 

“mais ou menos consciente de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e 

fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, 

igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações, etc”. Para ele, essa referência ao 

passado serve para manter os grupos e as instituições, que compõem uma sociedade, 

coesos; servindo para definir seu lugar respectivo na sociedade, “sua 

complementaridade e também as oposições irredutíveis”. De modo que a memória 

coletiva tem ainda a função de contribuir para o sentimento de perseverança na vivência 

do grupo.337 Para Pollak, existem acontecimentos tão marcantes para uma região ou para 

                                                
334 Sobre a construção social da memória, além de HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São 

Paulo: Centauro, 2006, entre outros, ver SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. Memória coletiva e teoria 
social. 1ª ed. São Paulo: Annablume, 2003.

335 CATROGA, Fernando. Op. cit., p,18.
336 CARVALHO. José Murilo. A formação das almas: o imaginário da república no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990. p. 10.
337 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio, pp. 3-15.
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um grupo, que podem ser transmitidos ao longo de séculos com altíssimo grau de 

identificação, mesmo que estes ocorram fora do espaço-tempo da pessoa ou do grupo.338

Tal concepção pode ter marcado a ação afirmativa imputada ao texto expresso na lápide 

de Argeo Brazil.

Nascido em 30 de abril de 1871, no Sana – naquela época distrito do Frade339

– Argêo Victor Hugo Brazil morreu no dia 30 de abril de 1910, em sua residência, no 

Sana. Era filho de João Luis Brazil e de Honorina Rosa Brazil. Foi declarante do óbito o 

seu irmão Zenóbio Bruno Brazil. Argêo e Zenóbio Brazil eram comerciantes e 

correligionários do Partido Republicano Regenerador Macaense – do qual tratarei mais 

adiante.340 De acordo com o jornalista macaense Osmar Sardemberg, 

era Victor Hugo um moço de 23 anos341, inteligente, trabalhador e enérgico, 
amigo da verdade e da justiça. Pertencia a um grupo político contrário ao 
partido do governador342(...). Na manhã do dia 30 de abril de 1910, a vila foi 
despertada por uma fuzilaria. O moço tinha sido vítima da traiçoeira 
emboscada. Quando debruçado no tanque (um tronco de pau oco, onde um 
bambu despejava água), covarde grupo, composto de policiais, inclusive 
soldados, o fuzilaram pelas costas. Depois da chacina tão hedionda, 
estúpida e selvagem, ainda cometeram, a hediondez selvagem e estúpida de
quebrar, os ossos do rosto e do tórax, a coronhadas de fuzil, já agora a vista 
de seus familiares e uns poucos olhando de longe, atordoados com o 
despertar tão trágico e fúnebre daquele sangrento amanhecer. E com o nome 
que lembra "os miseráveis", a miséria de uma época está gravada num 
cantão esquecido de nossa terra, onde a vida parou há muito, tempo.343

Para Sardenberg, aquela manhã ainda marcaria profundamente o cotidiano de 

um recanto do sertão macaense abalado, profundamente, pela agitação de um crime que 

interrompeu, inesperadamente, a vida e a militância política do jovem Argeo Brazil. 

                                                
338  Idem.
339 Na época do nascimento de Argêo Victor Hugo Brazil, o Sana ainda não era um distrito, integrava a 

Freguesia do Frade e só se tornaria um distrito no ano de 1902. Ver ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
Legislação sobre os municípios, comarcas e distritos: abrangendo o período de 6 de março de 1835 a 
31 de dezembro de 1925. Org. por Desiderio Luiz de Oliveira Junior. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal 
do Comércio. Coleção de Leis de 1902, 1903.

340 ACERVO DO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRO DO RCPN DO CARTÓRIO DE CÓRREGO 
DO OURO – 5º DISTRITO DE MACAÉ. Certidão de Óbito de Inteiro Teor. Registro lavrado no 
desativado cartório do Sana, livro C-001, folha 144, termo 000313.(doravante ASNR/RCPN do 
Cartório do Córrego do Ouro, 5º Distrito)

341 ASNR/RCPN do Cartório do Córrego do Ouro, 5º Distrito. Segundo o assento de óbito de Argêo 
Brazil, ele morreu ao completar 31 anos de vida. Tendo em vista que a data da sua morte coincide 
com a data do seu nascimento (30/04/1910).

342 O governador referido por Sardenberg era Alfredo Augusto Guimarães Backer que foi presidente do 
Estado do Rio de Janeiro no período de 31/12/1906 a 30/12/1910. Ver Núcleo de Memória Política 
Carioca e Fluminense em http:// www.alerj.rj. gov.br /memória /história.

343 AFS. Parte do texto manuscrito por Osmar Sardenberg no ano de 1968.
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Além disso, a sua morte fora um acontecimento que cunhou e perpetuou um grito de 

revolta naquela lápide, situado no cemitério da Barra do Sana.344

Tomando como referência esse episódio, é notório que o mesmo iria servir, 

posteriormente, para formar a essência para reconstrução de uma dada memória, 

marcada por disputas locais e regionais pelo domínio do poder político, em Macaé e na 

Região do Norte Fluminense, no início do século XX. A constituição dessa memória 

está consubstanciada à história da legitimação do regime Republicano e de sua 

consolidação na região, como também ao momento da instalação da prefeitura em 

Macaé.

Entretanto, entender os elementos relacionados à implantação do novo regime 

no nível local e regional, é uma condição preliminar para maior compreensão das 

futuras projeções dessas memórias que foram construídas naquele período pela 

sociedade macaense e sobrevive até hoje em relatos que tratarei mais adiante. Para 

melhor compreender o significado desse quadro, passo a analisar algumas questões 

sobre a consolidação do Partido Republicano e da implantação da Republica em Macaé.

3.2.  A Trama Republicana no Norte Fluminense

No início do século XX, a região Norte do Estado do Rio de Janeiro foi 

intensamente marcada por conflitos e competições na luta pela implantação do novo 

regime. Os municípios de Campos e Macaé foram dominados por aspirações políticas 

dos diferentes segmentos de ideologia republicana. Havia dois grupos republicanos que 

disputavam o domínio da política. Tais rivalidades resultaram na instauração de uma 

trama política pela preponderância do poder na região e no município. A morte de 

Argeo Brazil e a de Honório Souza - que tratarei adiante - possuem uma relação direta 

com o acirramento das rivalidades entre as diferentes facções republicanas nos distritos 

macaenses. 

 Segundo José Murilo de Carvalho, três correntes ideológicas disputavam a 

definição do regime republicano no Brasil: a liberal à americana, os jacobinos à francesa 

e a positivista. Essas três correntes travaram intensos embates desde os primeiros anos 

da República até a vitória do liberalismo na “virada do século”. De acordo com 

Carvalho tais modelos políticos e filosóficos,

                                                
344 Idem.
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(...) supunham modelos de república, modelos de organização da sociedade, 
que traziam imbuídos aspectos utópicos e visionários. No caso do 
jacobinismo, por exemplo, havia a idealização da democracia clássica, a 
utopia da democracia direta, do governo por intermédio da participação 
direta de todos os cidadãos. No caso do liberalismo, a utopia era outra, era 
a de uma sociedade composta por indivíduos autônomos, cujos interesses 
eram compatibilizados pela mão invisível do mercado. Nessa versão, cabia
ao governo interferir o menos possível na vida dos cidadãos. O 
positivismo possuía ingredientes utópicos ainda mais salientes. A 
república era ai vista dentro de uma perspectiva mais ampla que 
postulava uma futura idade do ouro em que os seres humanos se 
realizariam plenamente no seio de uma humanidade mitificada. 345

Para um maior entendimento das motivações que estão relacionadas aos 

acontecimentos aqui analisados, é importante examinar as circunstâncias que 

envolveram a consolidação da República na região do Norte Fluminense, de modo 

especial em Macaé. 

Ao longo do período imperial, a Província do Rio de Janeiro se destacou 

como o principal centro econômico brasileiro, com suas atividades “ligadas ao açúcar e 

ao café”, e também como o sustentáculo do “conservadorismo escravista”. Para se ter 

uma idéia, um ano antes da abolição, em 1887, ela era o segundo pólo do país em 

concentração de escravos.346 Ana Lúcia Nunes Ferreira afirma que em Macaé,

especialmente em Quissamã, as maiores “fortunas pessoais”, também se estruturavam 

na posse de cativos.347

 Da mesma forma, neste mesmo período, a situação política da Província do 

Rio de Janeiro apoiava-se em um sistema “político administrativo e extremamente 

centralizado” e os partidos políticos monárquicos exerciam o monopólio efetivo da 

representação político-partidária, tanto na Província do Rio de Janeiro como nas demais 

províncias brasileiras. Os partidos vigentes no Império “organizavam basicamente os 

elementos rurais, comerciantes, funcionários públicos e profissionais liberais”. O 

partido liberal representava substancialmente a minoria, enquanto que o partido 

                                                
345 CARVALHO. José Murilo. Op. cit. p.9.
346 O primeiro pólo de concentração de trabalho escravo era a Província de Minas Gerais. Ver 

FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.). A República na Velha Província: oligarquias e crise no 
Estado do Rio de Janeiro (1889-1930). Rio de Janeiro: Rio Fundo Ed. 1989, p. 27.

347 FERREIRA, Ana Lúcia Nunes. Op.cit., p.104.
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conservador exercia o controle da maioria, principalmente na Assembléia Provincial 

Fluminense.348

Niterói e Campos dos Goitacazes eram as duas maiores cidades da Província 

do Rio de Janeiro. Em 1888, as duas cidades fluminenses entraram em atrito com o 

governo monárquico, por causa do “regulamento tarifário”349, considerado severo 

demais pelos comerciantes dessas cidades. Mesmo assim, no interior do Estado, o 

Partido Conservador manteve a sua hegemonia até a Proclamação da República, onde o 

movimento republicano conservava-se frágil e sem força expressiva. Diferentemente, o 

movimento republicano possuía expressividade no Oeste Paulista, lugar em que a 

economia se encontrava em franca expansão e os produtores paulistas eram críticos da 

centralização do poder central.350

 Cabe ainda a observação de que o Partido Republicano surgiu pela cisão do 

Partido Liberal, ou seja, teve a sua origem na sua ala mais radical e foi fundado no Rio 

de Janeiro no ano de 1870. Porém a sua cristalização de fato só ocorreu no Oeste 

Paulista, onde o “projeto de autonomia de caráter federalista” oferecia aos agricultores 

“uma efetiva perspectiva de acesso ao poder político.” 351  De acordo com Vamireh 

Chacon, a ascendência dos republicanos ao poder ocorreu por 

esvaziamento dos partidos conservador e liberal, com as classes 
patrimoniais buscando, pela primeira vez nos quartéis, o apoio à ordem que 
era ameaçada pelos republicanos radicais a qual os moderados não 
conseguiram manter porém esperavam herdar, quando a situação se 
normalizasse.352

Acrescenta-se que a maior força eleitoral obtida pelos republicanos foi nas

Províncias de Minas Gerais (30%), de São Paulo (25%) e do Rio Grande do Sul (20%). 

Nas demais províncias brasileiras, o partido enfraquecido era incapaz de conseguir a sua 

unificação no nível nacional e também o crescimento local.353

O argumento de Chacon demonstra que o partido republicano já nasceu 

fracionado e que, com a Proclamação da Republica, o que houvera foi o revezamento, 

no poder, do primeiro escalão imperial pelo segundo, isto é, a substituição dos barões e 

                                                
348 FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.). Op. cit., p.31.
349 Decreto imperial que instituía uma nova tabela de impostos sobre indústria e profissões, tendo sido 

aprovado em fevereiro de 1888. Cf.  FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.). Op. cit. pp. 32-33.
350 Idem, pp. 32-33.
351 FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.). Op. cit. p. 33.
352 CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros: discurso e práxis dos seus programas. Brasília: 

Editora da Universidade de Brasília, 3ª ed. ampliada e atualizada, 1998. pp. 57-58.
353 Idem, p. 58
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viscondes pelos conselheiros e ex-presidentes de províncias.354 Assim, também os 

monarquistas passaram a servir à República.

Segundo Marieta de Moraes Ferreira, o partido republicano na Província do 

Rio de Janeiro refletia o quadro nacional, possuía uma organização e uma representação 

parlamentar constituída em ritmo bastante lento. “Afora algumas conquistas municipais 

os republicanos pouco avançavam”.  A autora se utiliza da justificativa de Hildiberto 

R.C. Alburquerque Júnior que procura nos aspectos da sociedade justificar as 

dificuldades dos republicanos fluminenses em se organizarem. De acordo com ele, o 

“tradicionalismo e o problema da escravidão e, de início, a falta de orientação 

filosófica” dos republicanos fluminenses foram os fatores que contribuíram para as 

objeções enfrentadas pelo movimento no instante da consolidação do novo regime na 

província do Rio de Janeiro.355

Tais justificativas podem servir para explicar a situação conflituosa na região 

Norte do Estado do Rio. Nesta perspectiva, Macaé pode ter sido, neste período, palco de 

resistência dos ideais liberais em função da manutenção do conservadorismo à sombra 

da monarquia em plena República. 

O movimento republicano em Macaé crescia em ritmo lento, só se 

consolidando com a atuação do governo provincial de Alfredo Augusto Guimarães 

Backer, em 1907.  Em toda Província Fluminense, a lentidão do movimento explicava-

se pela “força do conservadorismo” que era garantida por sua “coesão em torno da 

escravidão”. Conforme afirma Marieta de M. Ferreira, a questão do trabalho escravo foi 

um grande “divisor de águas no movimento republicano nacional”. Em 1888, muitos 

republicanos no interior da província se opunham ao fim imediato da escravidão, pois 

acreditavam que a libertação em massa dos escravos resultaria em profundas 

transformações na ordem econômica e social “e em graves ameaça à ordem pública”.  

Na Assembléia Provincial, Francisco Portela, então deputado por Campos dos 

Goitacazes, se posicionava a favor da liberação dos escravos, e em 18 de março desse 

mesmo ano, reuniu o “Congresso Agrícola de Campos”, que aprovou uma moção ao 

governo imperial pedindo o fim da escravidão. Em vista disso, os escravistas campistas 

tomaram a iniciativa para libertação em massa dos seus escravos. Medidas também 

seguidas por proprietários de escravos de outros municípios fluminenses.356

                                                
354 Idem
355 FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.). Op. cit., p. 34.
356 Idem, 35-36
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Como observa Ana Lucia Nunes Ferreira, em Macaé muitos proprietários 

tiveram a iniciativa de conceder alforria aos seus cativos. No ano de 1886 o Barão de 

Ururahy libertou 16 escravos com mais de sessenta anos, neste mesmo ano, a Baronesa 

de Monte do Cedro outorgava alforria a 15 escravos, também maiores de sessenta anos e 

o Barão de Quissamã em dois anos havia concedido liberdade a 49 cativos. Para a 

autora, essas alforrias não foram concedidas pela espontaneidade ou em cumprimento 

das leis “algumas delas foram motivadas pela chance que ofereciam ao senhor de 

recuperar parte de seu capital, empatado em escravos”. 357

Com a abolição da escravatura, abriram-se novas possibilidades de expansão 

do movimento republicano fluminense e em 13 de novembro de 1888 foi fundado o 

Partido Republicano da Província do Rio de Janeiro. Segundo Marieta de M. Ferreira, o 

manifesto de lançamento do partido “procurava justificar a adesão dos fazendeiros e a 

linha a ser adotada na luta contra a Monarquia.” Para a autora, ao fundar o partido, a 

principal preocupação dos republicanos fluminenses era com a adesão dos ex-

proprietários de escravos dissidentes do “sistema monárquico.” Assim, iniciou-se a 

aliança dos republicanos ditos “históricos”, iniciadores do movimento e os republicanos 

de “13 de maio”, como eram chamados os chefes políticos que se posicionaram contra o 

regime monárquico após a abolição da escravatura.358 E foi justamente no contexto 

destas alianças, que se processou a luta pela consolidação da República na região e em 

Macaé.

Desde a Proclamação da República até aproximadamente os primeiros anos 

de 1900, o Partido Republicano de Macaé recebera a orientação política do Visconde de 

Quissamã,359 que logo após a extinção do trabalho escravo no Brasil abraçou os ideais 

republicanos, chegando a ser considerado como um dos principais chefes do movimento

em defesa da república na região Norte da Província Fluminense. 

Neste intervalo de tempo, despontava como seu maior oponente e 

representante no cenário da política macaense Alfredo Augusto Guimarães Backer, 

                                                
357 FERREIRA, Ana Lúcia Nunes. Op.cit., pp.78-79. A este respeito, ver também o excelente trabalho de 

CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Das Cores do Silêncio. Os significados da liberdade no Sudeste 
Escravista – Brasil – século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995. 

358 FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.). Op. cit., p. 37
359 Filho de José Carneiro da Silva, formava, junto com os irmãos, a força política e econômica do 

municipio de Macaé durante o século XIX e nos primeiros anos da República. Seus irmãos “João José 
Carneiro da Silva, o Barão de Monte do Cedro, foi Presidente da Câmara de Macaé por quatro 
periodos, e Bento Carneiro da  Silva, Conde de Araruama, foi também chefe regional do partido 
Concervador em 1864”. Cf. FERREIRA, Ana Lúcia Nunes. Op.cit., p. 47.
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nascido em Macaé,360 no ano de 1851, filho de José Anastácio Backer e de Maria Josefa 

Backer. Era diplomado em comércio e posteriormente, formou-se em medicina pela 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Fundou o Partido Republicano em Macaé, 

onde foi vereador e presidente da Câmara Municipal. Tornou-se deputado estadual nos 

períodos de 1892-1894 e 1901-1903. Atuou como Secretário Geral do Estado do Rio na 

administração de Nilo Peçanha (1903-1906). Também foi senador em 1935. De 1906-

1910, foi presidente da Província do Estado do Rio de Janeiro. Era casado com Ana 

Backer e faleceu no dia 25 de dezembro de 1937. 361

Em desacordo com as orientações políticas propostas pelo Visconde 

Quissamã ao partido em Macaé, no dia 4 de abril de 1903, a Câmara Macaense rompia 

com a orientação política do Visconde para filiar-se ao grupo político chefiado por 

Backer.  Sete vereadores, dentre eles, o próprio presidente da câmara, o também médico 

Dr. Julio Ollivier, aliaram-se ao grupo de Alfredo Backer. O grupo político liderado por 

este passou a ter maioria na Câmara. Fato que provocou o enfraquecimento da corrente 

partidária do Visconde, com a qual ficaram apenas dois vereadores e dois chefes de 

distritos. Antes do rompimento, o grupo liderado por Backer contava apenas com os 

seguintes vereadores: Coronel Gervásio José Ferreira do Amaral (vereador geral), 

Tenente- Coronel José Barreto Moreira Pinto (vereador geral), José Hugo Kopp 

(vereador distrital, representante da cidade) e Antero Alves de Souza (vereador distrital, 

representante de Cachoeiros). 362

Através de um manifesto publicado pelo O Lynce no dia 12 de abril de 1903,

o presidente da Câmara Macaense, Júlio Ollivier, juntamente com os vereadores 

Tenente-Coronel Pedro de Alcântara Guimarães (vereador geral); Tenente-Coronel José 

Teixeira de Gouveia (vereador geral); João José de Paiva e Silva (vereador distrital pelo 

Barreto); Artur Ribeiro Guimarães (vereador distrital de Neves) e Virgilio Pimentel 

(vereador distrital pelo Frade) comunicava aos correligionários republicanos de Macaé o

seu rompimento político com a corrente partidária sob a liderança do Visconde 

                                                
360 Existem controvérsias a respeito da naturalidade de Alfredo Backer. No período de sua atuação 

política os jornais situacionistas diziam que ele era natural de Macaé, mas a imprensa oposicionista 
apontava como local de seu nascimento a Vila de Capivari, atual município de Silva Jardim. Ver 
jornal O Lynce - de 1903-1907 e O Regenerador de 1909-1915.

361 Acessado em http://www.senado.gov.br/sf/senadores/senadores_biografia e ARQUIVO PÚBLICO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (doravante APERJ). Divisão de Documentação – Biblioteca. 
LACOMBE, Lourenço Luiz. Os chefes do executivo fluminense. Petrópolis: MEC, Departamento de 
Assuntos Culturais, Museu Imperial,1973, pp. 68-69.

362 ACERVO DE ANTONIO ALVAREZ PARADA (doravante AAAP). Jornal O Lynce – Órgão Popular. 
Política Local – Os acontecimentos: Alfredo Guimarães Backer e a política local. Ano VII, 
04/04/1903, nº 383, p.1.
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Quissamã.363 Dessa maneira, teve início a crise que mais tarde provocaria a cisão do 

Partido Republicano em Macaé, fato que se relacionaria inteiramente aos episódios que 

tiveram como consequência os assassinatos de Argeo Brazil em maio de 1910, e de 

Honório Souza em junho do mesmo ano.

Vale ressaltar que a crise que determinou o esfacelamento e a desorientação 

política por que passava o grupo partidário do Visconde de Quissamã, em Macaé, trouxe 

um valioso e forte prestígio à corrente partidária liderada por Backer. Tal evento, 

marcaria também o desmoronamento do predomínio do conservadorismo de influência 

monárquica na política macaense. Mesmo assim, ainda permaneceriam fiéis às 

determinações do Visconde os distritos de Quissamã e Conceição de Macabu. 

Os números expostos na tabela 2 indicam que de um total de 4.001 eleitores 

existentes no município, a facção sob a liderança do Visconde passou a contar apenas 

com 20,4% do eleitorado, distribuídos entre o 4º distrito (Quissamã, que contava com 

apenas 7,3% dos eleitores), o 5º distrito (Conceição de Macabu, que possuía 

aproximadamente 13,1% dos votantes); enquanto que o partido de Backer passou a ter

representação partidária de 3.185 eleitores, composta por 20,3% dos eleitores no 1º 

distrito; 5,7% no 2º; 15,2% no 3º; 8,1% no 6º; 8,2% no 7º; e 22,1% no 8º, totalizando 

um percentual de 79,6% dos votos do município.364

Vejamos no quadro abaixo a relação dos distritos eleitorais e a relação de 

votantes por distrito no município macaense no ano de 1903:

                                                
363 AAAP. Jornal O Lynce – Órgão Popular. Manifesto ao eleitorado de Macaé.Ano VII, 12/04/1903, nº 

384, p.1.
364 Idem, 18/04/1903, nº 385. p.1. 
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Tabela 2 – Divisão dos distritos eleitorais e números/percentual de eleitores por 
distrito macaense em 1903

Distritos de Paz Nº /Eleitores %

1º Cidade (São João Batista) 812 20,3%

2º São José do Barreto 228 5,7%

3º Carapebus 609 15,2%

4º Quissamã 292 7,3%

5º Conceição de Macabu 524 13,1%

6º Neves 325 8,1%

7º Cachoeira de Macaé 326 8,2%

8º Frade 885 22,1%

Total: 4.001 100%

Fontes: ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Legislação sobre os municípios, comarcas e distritos: 
abrangendo o período de 6 de março de 1835 a 31 de dezembro de 1925. Org. por Desiderio Luiz de 
Oliveira Junior. Rio de Janeiro, Typ. do Jornal do Comércio e AAAP. Jornal O Lynce – Órgão 
Popular.  O Estado do Rio – Macaé. Ano VII, 18/04/1903, nº 385. p.1

Da mesma forma, doze juízes de paz municipais e mais os chefes dos 

distritos macaenses romperiam com o grupo partidário do Visconde, aliando-se ao grupo 

Backerista de oposição, intensificando ainda mais o enfraquecimento da corrente 

partidária do Visconde.365 Assim, o partido de Backer passou a controlar a maioria na 

Câmara Macaense, dispondo de unanimidade eleitoral em alguns distritos e maioria em 

outros; isto é, em seis dos mais importantes distritos eleitorais, enquanto que a facção 

sob a chefia do Visconde se reduziu aos distritos Quissamã e Conceição de Macabu. 

 Com efeito, em maio de 1903, o Partido Republicano em Macaé já se 

encontrava dividido em duas facções partidárias. Uma com adesão ao Partido 

Republicano Fluminense, sob a chefia do Visconde de Quissamã e outra simpatizante ao 

Partido Republicano do Estado do Rio, esta dirigida por Alfredo Augusto Guimarães 

Backer. Ainda neste mesmo ano, visando à união do partido em Macaé, o Barão de 

                                                
365 Idem, Política Local – Os acontecimentos: Alfredo Guimarães Backer e a política local. Ano VII, 

04/04/1903, nº 383, p.1.
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Miracema e Nilo Peçanha,366 seguindo determinação do presidente da Província 

Fluminense, Quintino Bocayuva, estabeleceram várias tentativas para conciliar as duas 

correntes republicanas em Macaé.367

Além disso, figurava dentro das negociações do partido em Macaé a 

condição de que cada grupo partidário lançaria o seu próprio candidato à representação 

estadual pela escolha do chefe respectivo de cada facção partidária. Ainda que aceitando 

o acordo nos mesmos termos que foram estabelecidos para Itaperuna e outros 

municípios, as tentativas de reconciliação entre as duas facções não se efetivaram, 

sobrevindo o agravamento da crise que determinou o esfacelamento definitivo do grupo 

político do Visconde de Quissamã que, de acordo com Backer, “se viu abandonado pela 

maioria dos seus correligionários, chefiados pelo ilustre Sr. Júlio Ollivier, Presidente 

da Câmara” Macaense.368 A conduta dos partidários do Visconde assinalaria o seu 

afastamento da política local. Em conformidade com as palavras de Backer, a sua 

derrocada seria comparada com a queda do regime monárquico brasileiro. Observa-se 

que,

(...) Tendo perdido forças numerosas, os elementos mais prestimosos que o 
apoiavam de longa data e que o Sr. Visconde não soube conservar pela sua 
má direção, de todos conhecida, continuava entretanto, a insistir pelo 
suspirado convenio, afirmando dispor ainda de maioria no município!
Esta ilusão em que se embala o Sr. Visconde e da qual não desejo, de forma 
alguma, vê-lo apartar-se, lembra o caso, guardadas as devidas proporções, 
do velho imperador que, apesar de lhe afirmarem que o trono havia 
baqueado, e que a Republica triunfante proclamara a ditadura, declarando 
deposta a monarquia, insistia, não obstante em organizar novo ministério e 
recompor a corte, acreditando poder ainda jugular a crise.
Dias depois seguia caminho do exílio. Ao Sr. Visconde resta alvitre de 
recolher-se a vida privada para poupar-se maiores e mais tremendos 
dissabores (...).369

   
 Para complicar ainda mais a situação do Visconde, o presidente da Câmara, 

Julio Ollivier, em uma declaração publicada pelo jornal O Lynce, em 03 de maio de 

1903, anunciava ter adotado sem reservas a orientação política de Backer, e 

                                                
366 Neste período, Nilo Peçanha era senador da Republica, eleito para o período de 1903-1904, tendo 

renunciado ao Senado, ainda em 1903, para assumir a presidência do Estado do Rio. Ver AAAP. 
Jornal O Lynce – Órgão Popular. Manifesto ao eleitorado de Macaé. Ano VII, 12/04/1903, nº 384, 
p.1.

367 AAAP. Jornal O Lynce – Órgão Popular. Resposta à capital. Ano VII, 12/04/1903, nº 384, p.1.
368 Idem, 3/05/1903, nº 387, p.2.
369 Idem.
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“implicitamente”, a direção suprema dos republicanos, Nilo Peçanha e o Barão de 

Miracema.370 Assim, nascia a aliança partidária entre Alfredo Backer, Nilo Peçanha e o 

Barão de Miracema. Essa mesma aliança resultaria em sérios conflitos que 

posteriormente acabariam por marcar seriamente a carreira política e a deposição de 

Backer da presidência do Estado do Rio de Janeiro e os conseqüentes episódios 

envolvendo os assassinatos de Argeo Victor Hugo Brazil, no Sana, e Honório Souza, em 

Glicério. 

Ainda em 1903, foi organizado o novo diretório político do Partido 

Republicano em Macaé, chefiado por Alfredo Backer. Passaram a integrar o novo 

diretório do partido o tenente-coronel José Pires Gonçalves, o major Virgilio Pimentel, o 

capitão José Pereira de Souza Sapeatiba, José Marques das Chagas e Brazílio Hermeto 

Sardenberg. No mês de julho desse mesmo ano, por ocasião da primeira eleição distrital 

a ser realizada no recém criado distrito do Sana, iniciou-se uma crise política 

envolvendo os distritos serranos e esse fato foi decisivo e sinalizava o início dos 

conflitos e disputas partidárias que ali se instalariam a partir de então.

Criado pela Lei de nº 554, de 31 de Outubro de 1902, pelo então presidente 

da Fluminense, Quintino Bocayuva, o novo distrito macaense recebeu a classificação de 

9º distrito de Paz e o seu território limitava-se com o 6º, 7º e 8º distrito e, deste, seguia 

em linha divisória pelas vertentes do Frade, percorrendo as terras de Thomaz da Rocha 

Garcia, continuando pelas vertentes do rio Sana até encontrar o Rio Macaé. Também 

circunscrevia com os municípios de Indayassú (atual Casimiro de Abreu) e Nova 

Friburgo. Apresar da criação do novo distrito ter ocorrido em outubro de 1902, foi só em 

3 de maio de 1903, que a Câmara Macaense, através do seu presidente Dr. Julio Olivier, 

lançou a convocação para que, de acordo com a determinação da Lei Municipal de nº 40 

de 2 de janeiro de 1902, se procedesse, no dia 31 de maio de 1903, a primeira eleição de 

vereador distrital e Juízes de Paz para o recém criado distrito do Sana. O mapa na página 

seguinte (ver figura 14), mostra a localização aproximada dos dois principais distritos 

serranos nesta época: Frade e Sana).371

                                                
370 Artigo escrito por Alfredo Backer (01/05/1903), em resposta a uma circular do Visconde de Quissamã, 

dirigida aos seus correligionários, historiando a sua atuação e as últimas ocorrências na política local e 
que causaram o esfacelamento do Partido Republicano, ocasionando uma cisão e duas correntes 
republicanas em Macaé. Cf. AAAP. Jornal O Lynce – Órgão Popular. Eu e o Visconde. Ano VII, 
3/05/1903, nº 387, p.2.

371 AAAP. Jornal O Lynce – Órgão Popular. Eleições Municipais: eleições no Sanna. Ano VII, 3/05/1903, 
nº 394, p.3.
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Figura 14 - Mapa turístico e atual da Região Serrana Macaense para possibilitar uma visão aproximada da
divisão distrital da região serrana macaense.
Fonte: Prefeitura de Macaé/2009
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A já mencionada eleição distrital do Sana se desenrolou de forma tumultuada 

com uma disputa acirrada entre os republicanos partidários da facção republicana 

liderada por Backer e os poucos, mais ainda, adeptos da facção liderada pelo Visconde 

de Quissamã.372 Um indício para demonstrar o clima extremamente tenso e conflituoso 

ocorrido na sua primeira eleição distrital foi a visita do delegado militar, o Alferes 

Evangelista, ao distrito para abertura de inquérito acerca dos acontecimentos que 

tumultuaram o desenrolar da votação para eleger o vereador representante do Sana na 

Câmara Local. Neste pleito, o sufrágio foi para os candidatos recomendados por 

Backer.373

O periódico local O Lynce, em um editorial intitulado “O Pleito Eleitoral de 

31”, publicado no dia 27 de junho de 1903, contestava um telegrama enviado pelo grupo 

do Visconde ao governo do Estado e que tivera divulgação exposta na imprensa carioca, 

afirmando que

(...) não houve eleição no Sana; que ali a grande maioria eleitoral é do Sr. 
Visconde; que o subdelegado, Sr. Pereira Sapeatiba, andou por lá à frente 
da capangada, munida de bacamartes, a ameaçar, a perseguir, a oprimir o 
eleitorado; que a população do Sana, tomada de pânico, mostrara-se 
indignada; que o resultado que o nosso partido apresentou não era produto  
das urnas, mas o produto da mais escandalosa fraude etc, etc.374

Concluía o editorial que o partido sob a orientação de Backer desejava que o 

Alferes Evangelista acolhesse a solicitação do grupo do Visconde, pois o mesmo era 

uma medida considerada necessária naquele momento.375 Apesar da contestação da 

oposição, em sessão extraordinária no dia 26 de junho de 1903, a Câmara Macaense 

reconheceu os backeristas eleitos para vereador distrital e juízes de paz no Sana. Foram 

sufragados: Rozendo Antonio Moreira (vereador) e como juízes de paz os Srs. Procoro 

Pimentel, Manoel Pinto de Abreu Junior e José Marques das Chagas. Todos foram 

aprovados por unanimidade e “tomaram posse prestando a afirmação legal”.376

Entretanto, nessa sessão extraordinária de reconhecimento dos eleitos no Sana, os 

vereadores partidários do Visconde não compareceram à solenidade.377 Com a Câmara 

Macaense reconhecendo legalmente os eleitos para o cargo de vereador e juízes de Paz 

                                                
372 Idem, 3/05/1903, nº 394, p.3.
373 Idem.
374 Idem, 27/06/1903, nº 395, p. 2.
375 Idem
376 Idem
377 Idem, Eleições no Sanna. Ano VII, 04/07/1903, nº 396, p. 2.
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no Sana na eleição de 31 de maio de 1903, ficava definitivamente instalado o 9º distrito

macaense.

Subseqüente ao ato da Câmara em oficializar a legitimidade do novo distrito 

do Sana, em 12 de setembro de 1903, o jornal, O Lynce publicava notícia sobre o 

afastamento do “velho chefe político” do cenário da política local. A retirada do 

Visconde no panorama político significou a preponderância, no poder local, de uma 

corrente republicana com teores mais liberais. Tal fato representou um maior 

distanciamento com as idéias monárquicas que ainda permeavam a política macaense. 

Quem substituiu o Visconde de Quissamã na facção do Partido Republicano Fluminense 

em Macaé foi Ezequiel Batista de Araújo Pinheiro. Dessa forma, pode-se constatar o fim 

dos últimos vestígios do modelo imperial no domínio da política local, ou seja, a 

influência do Visconde no contexto político local representava o controle da política de 

tradição monarquista em Macaé. Outrossim, vale ressaltar a importância política dos 

membros da família Carneiro da Silva e do próprio José Caetano Carneiro da Silva, o 

Visconde Quissamã, como chefes políticos, tanto na época do Império quanto no 

processo de instalação da República no Norte Fluminense. 

Conforme afirma Maria Emília Prado Marchori, a importância política da 

família dos Carneiros da Silva durante o Império pode ser estimada pelo prestígio ou 

posições dos seus membros. O patriarca José Carneiro da Silva, o 1º Visconde de 

Araruama foi o vulto de maior destaque de Quissamã ocupando “cargos de deputado 

provincial, comandante da Guarda Nacional dos Municípios de Macaé e Capivari, Juiz 

de Paz, delegado de polícia e eleitor da Freguesia de Quissamã”. Destacaram-se ainda 

Bento Carneiro da Silva, o Conde de Araruama, que foi chefe do Partido Conservador 

em 1864 e João José Carneiro da Silva, o Barão de Monte de Cedro, que exerceu a 

presidência da Câmara Macaense por quatro períodos.378 José Caetano Carneiro da 

Silva, o Visconde de Quissamã, foi vulto de destaque como chefe político regional na 

época imperial e no período da implantação da República na região. Além das posições 

de destaque que ocuparam na política da região durante o Império, foram agraciados 

pelo Imperador D. Pedro II com vários títulos nobiliárquicos. No ano de 1849, o José 

Caetano Carneiro da Silva foi nomeado Cavalheiro da Casa Imperial; em 1857, 

nomeado Major Ajudante da Ordem do Carmo Superior da Guarda Nacional dos 

Municípios de Macaé e Capivari; em 1869, foi nomeado Tenente Coronel Comandante 

                                                
378 MARCHIORI, Maria Emília Prado [et.al]. Quissamã. Rio de Janeiro: SPHAN, 1987, pp. 41-42
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do Batalhão de Infantaria nº 12 da Guarda Nacional, em 1883, agraciado com o título de 

Barão de Quissamã e em 1888, recebera a mercê de Visconde de Quissamã.379

A condição acima descrita demonstra a estreita ligação entre o Visconde de 

Quissamã e o Império de Pedro II. Para Marchori, a República marcou o começo do 

enfraquecimento de Quissamã no “cenário da sociedade fluminense”.380 Acrescenta-se 

que as disputas travadas entre Backer e o Visconde pelo controle do poder local 

marcaram também o afastamento dos políticos de tradição monarquista e membros da 

antiga nobreza quissamaense do panorama político regional. Esse fato pode ser 

verificado na matéria publicada pelo Lynce, em 12 de setembro de 1903, sob o título de 

“Cousas Políticas”. O periódico macaense considerava a retirada do Visconde do 

cenário da política local como algo inevitável, visto que o afastamento do “velho chefe”

era “uma conseqüência lógica e natural da evolução política” por que passava, 

inevitavelmente, o município de Macaé:

Lavra descontentamento nas fileiras adversas, de que era chefe o Sr. 
Visconde de Quissamã. Com a retirada de S. Ex., correligionários da cidade 
e dos distritos, não se conformando com a nova direção, afastaram-se 
também, completamente da política local.
E assim vão dia a dia, por força de uma lei fatal, a lei da evolução-, se 
abrindo claro nas já deflagradas fileiras, e lentamente desaparecendo do 
cenário político o pequeno grupo adverso.
Era sabido que os que se mantinham ao lado do Sr. Visconde o fazem 
somente por dedicação pessoal a S. Ex. não é portanto, para causar 
estranheza o que se esta passando. 
O afastamento do velho chefe veio apressar a debandada que atualmente se 
observa. (...)381.

Mesmo com toda representação social e política de que dispunha na região, a 

retirada de José Caetano Carneiro da Silva do contexto da política macaense parece ter 

sido em caráter definitivo. Esse fato pode ser constatado pelas assinaturas do livro dos 

presentes em sua residência em Quissamã, duas décadas depois, por ocasião da sua 

morte onde a participação de políticos foi insignificante, só comparecendo às suas 

exéquias um único Deputado da Assembléia Estadual (ver anexo 6).

Assim, logo após o afastamento do Visconde de Quissamã, Alfredo Backer 

despertava com uma forte liderança na política Fluminense. A sua escalada rumo à 

                                                
379 ACERVO DA CASA DE CULTURA JOSÉ CARLOS BARCELOS/QUISSAMÃ (doravante 

ACCJCBQ). Documentos relacionados a José Caetano Carneiro da Silva (Visconde de Quissamã): 
Títulos nobiliárquicos, 1849- 1888.

380 MARCHIORI, Maria Emília Prado. Op. cit. p. 46.
381 AAAP. Jornal O Lynce – Órgão Popular. Cousas políticas. Ano VII, 12/09/1903, nº 406, p. 2.
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presidência do Estado teve a participação de Nilo Peçanha, na época presidente do 

Estado, que nomeou Backer para Secretário Geral no seu governo. Tal notícia foi 

recebida com uma grande festa na cidade de Macaé, animada pela Banda Lyra dos 

Conspiradores.382

Ainda como Secretário Geral383 no governo de Nilo Peçanha, em 1904, 

Backer começou as obras de canalização de água potável em Macaé. Em 10 de janeiro 

de 1905, a Câmara Municipal Macaense reuniu-se em sessão extraordinária para eleger 

e dar posse à nova diretoria da mesa para o exercício daquele ano. Foi eleito e 

empossado como presidente Alfredo Guimarães Backer, e para vice-presidente José 

Lobo Viana Junior. Neste período Macaé contava com índice populacional de 

aproximadamente 10.000 habitantes.384

 Um ano depois, no dia 18 de julho de 1906, Backer foi eleito para ocupar a 

presidência do Estado do Rio de Janeiro, devido à eleição de Nilo Peçanha para vice-

presidente da República, empossado em 31 de dezembro do mesmo ano para o período 

que terminaria em 31 de dezembro de 1910, aspecto que será aprofundado mais adiante.

Na solenidade de sua posse estiveram presentes o vice presidente da Republica, Nilo 

Peçanha e o Barão de Miracema que apoiaram a sua candidatura para a presidência do 

Estado.385

Com a transferência de Backer para a capital do Estado, inicialmente como 

Secretario Geral e, depois, como deputado estadual e como presidente do Estado, o seu 

substituto como líder do Partido Republicano de Macaé passou a ser J. Kopp, editor do 

Jornal O Lynce, que era considerado pelos seus correligionários como uma espécie de 

intérprete do Partido Republicano do Estado no município. O vice de Backer na 

presidência da Câmara passou a presidir o legislativo macaense a partir de então. 386

Já no primeiro mês do seu governo como presidente do Estado do Rio, 

adotou uma série de medidas para realização de obras públicas no município. Instalou 

na cidade, em janeiro de 1907, a primeira agência de correio387, que foi inaugurada com 

                                                
382 Idem, O novo secretário. Ano IX , 16/01/1904, nº 424, p. 2.
383 Alfredo Backer foi Secretário Geral no governo de Nilo Peçanha no período de 18 de janeiro e 30 de 

novembro de 1904. Cf. FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.). Op. cit., p. 155.
384 AAAP. Jornal O Lynce – Órgão Popular. Câmara. Ano IX , 16/01/1904, nº 474, pp. 1- 3
385 Idem, pp. 1-3 e APERJ. Divisão de Documentação – Biblioteca. LACOMBE, Lourenço Luiz. Os 

chefes do executivo fluminense. Petrópolis: MEC, Departamento de Assuntos Culturais, Museu 
Imperial, 1973, pp. 68-69.

386 AAAP. Jornal O Lynce – Órgão Popular. Op. cit., p. 2
387 A primeira agência dos correios funcionava na Rua José Bonifácio, nº 9, no prédio de propriedade do 

Coronel Bento Afonso da Silva e Juvenal Barreto foi o primeiro agente dos correios em Macaé. 
AAAP. Jornal O Lynce – Órgão Popular. O novo secretário. Ano IX , 16/01/1904, nº 474, pp. 1-3
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a presença de Miranda Horta, diretor geral dos correios do Brasil. Ainda neste mesmo 

ano, firmou contratos com Antonio Augusto de Souza, Adolpho U. Xavier e outros, 

para executarem a limpeza e desobstrução do canal Campos – Macaé para restabelecer a 

navegação, facilitando assim a permuta dos produtores da pequena lavoura e do 

comércio das zonas ribeirinhas. O trabalho de desobstrução era estendido aos rios São 

Pedro, Morto, Córrego do Ouro e a drenagem do Rio Macaé nos limites da cidade, do 

prolongamento do cais até a viação férrea. Após a desobstrução, foi instalada uma linha 

regular de navegação à vapor no município. O contrato também abrangia o saneamento 

dos terrenos adjacentes ao curso dos rios para que ali fossem estabelecidos núcleos 

coloniais agrícolas. Um dos pontos contidos no Programa de Saneamento e Povoamento 

do Solo da Baixada Fluminense e Costa Litorânea até as Serras Fluminenses, 

estabeleciam a instituição de colônias agrícolas. Para tal, o governo Backer, iniciou em 

Macaé a construção de estradas de rodagem que ligavam a encruzilhada da Boa Vista na 

cidade, passando pelo distrito de Neves, onde serviam de comunicação direta para 

escoamento da produção e do mercado existente na região serrana macaense.388

Além disso, foi firmado convênio com “Rio Midzuno389 e outro”, para a 

introdução de famílias de agricultores nipônicos em terras devolutas e de propriedade do 

governo do Estado. A primeira leva de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil 

foi resultado da política de recuperação da economia fluminense visando o investimento 

para policultura, através da política articulada por Backer e fazia parte do programa de 

saneamento e povoamento da baixada fluminense.390

Em Macaé, os primeiros colonos japoneses foram assentados na Fazenda 

Santo Antônio que foi adquirida pelo governo Backer para esse fim. Ainda foram 

adquiridos 150 lotes de terras devolutas em Imbé, São Francisco de Paula e em Itaboraí, 

todos os lotes destinados aos assentamentos de colonos japoneses. Foram estabelecidos 

no primeiro semestre de 1907 no território fluminense, pelo governo do presidente 

Backer, 126 imigrantes, onde “4 subsidiados agricultores, constituído uma família, 43 

agricultores espontâneos em 18 famílias e 79 espontâneos de várias profissões.”391

Diante da crise por que passava a lavoura cafeeira fluminense, a solução 

proposta por Backer foi o investimento na policultura e no desenvolvimento da indústria 

                                                
388 APERJ. Relatório do Secretário Geral do Estado do Rio de Janeiro, 1908 – SG/ERJ, 1/1908, pp. 91-93.
389 Presidente da Companhia de Imigração Japonesa. Ver PARADA, Antonio Alvarez. Histórias Curtas e 

Antigas de Macaé. Rio de Janeiro: Artes Gráficas, 1995. V. I.I nº 774. pp.167-168
390 APERJ. Relatório do Secretário Geral do Estado do Rio de Janeiro, 1908 – SG/ERJ, 1/1908, pp. 91-93.
391 Idem.
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no Estado. Além disso, como presidente do Estado, também se empenhou na

substituição da iluminação pública a gás acetileno, em Macaé, pela energia elétrica, 

tendo iniciado os estudos para a implantação da luz elétrica na região,392 mas em Macaé 

só no ano de 1927, que isso efetivamente ocorreu.

Entretanto, novos conflitos seguiram. Já no primeiro ano de governo de 

Backer, o partido que o apoiava rompeu com Nilo Peçanha que, a partir de então, 

liderou uma forte oposição ao presidente do Estado do Rio.

3.3. Backer X Nilo: poder local X poder central

Para definir o rompimento das relações políticas entre Backer e Nilo vale 

analisar rapidamente o período que antecedeu a indicação de Backer para sucessão de 

Nilo Peçanha393 na presidência do Estado do Rio. 

De acordo Ferreira, o lançamento da candidatura de Nilo Peçanha para a 

vice-presidência da República, em agosto de 1905, apesar de ter representado a sua 

inserção no cenário da política nacional, também marcaria o início de um acentuado 

período de instabilidade e conflitos no Estado do Rio de Janeiro. Do mesmo modo, esse 

fato inviabilizou a unificação dos “diferentes seguimentos oligárquicos fluminenses, 

apontando para um impasse na consolidação do nilismo”.394

Para a autora, vários fatores contribuíram para esses momentos de 

volubilidades. Inicialmente, o lançamento da candidatura Nilo Peçanha para concorrer à 

vice-presidência da República precipitou a questão sucessória no Estado Fluminense, 

“levantando intensa polêmica em torno do próprio mandato de Nilo”. A sua 

candidatura à presidência da República também apressaria a questão sucessória no 

                                                
392 Idem.
393 Nilo Peçanha nasceu no dia 02/09/1867, em Campos dos Goitacazes, Estado do Rio de Janeiro. Era 

bacharel em Direito pela Faculdade do Recife (1887). Na sua cidade natal fundou e presidiu, 
sucessivamente, o Clube Republicano de Campos e o Partido Republicano Fluminense - PRF (1888). 
Foi deputado na Assembléia Nacional Constituinte (1890-1891), deputado federal pelo Partido 
Republicano Fluminense (1891-1903) e senador (1903). Renunciou ao mandato de senador para 
assumir a presidência do Estado do Rio de Janeiro (1903-1906). Foi um dos signatários do Convênio 
de Taubaté-SP, juntamente com os presidentes de São Paulo e Minas Gerais (1906). Foi eleito vice-
presidente da República em 1906 e, com o falecimento de Afonso Pena, assumiu a presidência em 14 
de junho de 1909. Em 1912, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro e mais uma vez presidente do 
Estado entre 1914 e 1917. Também foi ministro das Relações Exteriores (1917) no governo de Delfim 
Moreira e, em 1921, concorreu à presidência da República na legenda da Reação Republicana, sendo 
vencido nas urnas por Artur Bernardes. Foi novamente Senador pelo Rio de Janeiro na legislatura de 
1918-1920. Morreu no Rio de Janeiro, em 31 de março de 1924. Cf. 
http://www.an.arquivonacional.gov.br/crapp_site/presidente.asp?rqID=9

394 FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.). Op. cit.
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Estado do Rio. Entretanto, Nilo foi eleito presidente do Estado para cumprir um 

mandato de três anos, que terminaria no final do ano de 1906. Porém, o seu governo, 

através das “disposições transitórias” da reforma constitucional de 1903, que ampliou o 

mandato dos presidentes de Estado de três para quatro anos, se encerraria em 1907.395

Assim, a reforma da constituição estadual que tinha como objetivo a 

consolidação no poder da “máquina nilista” acabou provocando dissensões e protestos 

no seio do Partido Republicano do Rio de Janeiro, no momento da sucessão do próprio 

Nilo para o governo estadual, o que causou uma reação no interior do grupo de apoio ao 

nilismo. Para controlar tal situação, a nova comissão executiva do partido, eleita para o 

exercício de 1905, buscou estreitar as suas ligações com os grupos locais para conter as 

divergências que ameaçavam a esfera do partido no Estado. Como forma conciliatória 

para as disputas existentes dentro do próprio partido e para conquistar as forças 

tradicionais dentro do mesmo, principalmente as sob liderança de Francisco Portela, o 

candidato escolhido por Nilo para a sua sucessão foi Alfredo Backer. Em um pleito 

antecipado devido à candidatura Nilo para vice-presidência da República, no dia 8 de 

julho de 1906, Backer foi sufragado numa eleição a “bico de pena”396 para presidente 

do Estado Fluminense.397

Ainda em dezembro deste mesmo ano, ao assumir a presidência, Alfredo 

Backer já manifestava o desejo de buscar uma maior autonomia política, dando sinais de 

rompimento com a liderança de Nilo Peçanha. A partir de então, “os conflitos que se 

delineavam desde meados do ano anterior iriam tornar-se cada vez mais evidentes, 

conduzindo à desestabilização do nilismo no Estado do Rio”. Daí por diante, as 

divergências entre Nilo e Backer foram se tornando cada vez mais acentuadas, tendo se 

agravado o quadro de dissensão entre eles com as discussões correlacionadas à 

“cobrança da sobretaxa do café fluminense, iniciada em 1907, em decorrência do 

acordo firmado pelo Estado do Rio com São Paulo e Minas Gerais em torno do 

primeiro plano de valorização do café.398 Acordo que ficou conhecido como Convênio 

                                                
395 Idem
396 Método muito utilizado nos processos eleitorais na Primeira República para falsificação e manipulação 

dos resultados das eleições. Era uma ação fraudulenta praticada pelas mesas eleitorais que inscreviam 
pessoas fictícias, mortas e ausentes como votantes. Acessado em http://jusvi.com/artigos/29186.

397 FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.). Op. cit., pp.153-155.
398 Idem, pp.157-159
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de Taubaté.399 Ainda, segundo Ferreira, essa questão foi responsável pelo racha

definitivo na corrente sob a liderança de Nilo Peçanha.400

Vera Lúcia Bogéa Borges afirma que

nos anos de 1905 e 1906 a safra de café atingiu cifras expressivas, mas o 
excedente derrubou a cotação do produto no mercado. Os cafeicultores, em 
pânico, reivindicavam a adoção de medidas protetoras por parte do governo 
federal. Os estados produtores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro 
reuniram-se na cidade de Taubaté. Além de estabelecerem determinado 
preço por saca de café nos portos de embarque, os cafeicultores ainda 
garantiam a retenção de parte da produção equivalente sobre o consumo 
mundial. Para custear tais despesas foi criada a taxa de três francos-ouro, 
que incidia sobre o café exportado e que deveria cobrir os serviços de 
amortização e de juros dos empréstimos a serem solicitados (...) 401

  Um acordo adicional ao Convênio de Taubaté foi criado por Francisco 

Chaves de Oliveira Botelho402  –  que foi o antecessor de Backer na presidência do 

Estado do Rio –, em 15 de dezembro de 1906, estabelecendo a taxa de três francos-

ouro; acordo este que foi celebrado com os representantes dos estados de São Paulo e 

Minas Gerais, visando iniciar a execução do Convênio, para assegurar o valor de 75.000 

francos por a arroba do café tipo 7 americano no mercado do Rio de Janeiro, cabendo 

aos estados, desde o primeiro dia de janeiro de 1907, o direito de arrecadar a quantia de 

três francos sobre o café. Neste aspecto, o governo fluminense, pelo Decreto 1.012 de 

26 de dezembro de 1906, estipulava que a cobrança da taxa de três francos-ouro, contida 

no Convênio de Taubaté, se tornasse efetiva. Isso porque durante o período que foi de 

dezembro de 1906 a junho de 1907, o Estado do Rio arrecadou o equivalente a 577.473 

francos, correspondentes a 192.491 sacas destinadas à venda do café para outros estados 

brasileiros e para o exterior. O produto dessa taxa ficou em poder do Estado, 

                                                
399 Para uma exposição mais detalhada sobre as operações valorizadoras do café contidas no Convênio de 

Taubaté como uma proposta paulista e que não foi suficiente para preservar o desempenho da 
cafeicultura fluminense, ver MENDONÇA, Sônia Regina de. O Convênio de Taubaté e a agricultura 
fluminense. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional. Taubaté, SP, v.4.n.3. 2008, pp. 
83-104.

400 FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.). Op. cit., pp.157- 161.
401 BORGES, Vera Lúcia Bogéa. Morte na República: os últimos anos de Pinheiro Machado e a política 

oligárquica (1909-1915). Rio de Janeiro: IHGB: Livre Expressão, 2004, pp.11-12.
402 Oliveira Botelho, foi o antecessor de Backer na presidência do Estado do Rio, era o primeiro vice 

presidente do Estado do Rio, assumiu o governo fluminense com a renuncia de Nilo para concorrer a 
vice presidência da República. Também foi o sucessor de Backer, tendo sido eleito para presidir o 
Estado no período de 31/12/1910- 31/12/1914.
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gradualmente representado pelos cheques-ouros emitidos pelos bancos autorizados a 

realizar estas transações.403

Em 12 de setembro, O Lynce publicava a mensagem apresentada em 

primeiro de agosto de 1907, pelo presidente Backer à Assembléia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro (ALERJ), esclarecendo as medidas tomadas pelo governo fluminense, 

propondo estender a cobrança da sobretaxa aos cafés dos tipos 8 e 9, que tinham a sua 

compra recusada por conta do convênio, tendo em vista que a exportação fluminense era 

principalmente constituída por esses tipos de café. De acordo com Backer, era 

necessário que o governo agisse para garantir “a essa mercadoria as vantagens de fácil 

colocação, a preço proporcional ao fixado pelo acordo de dezembro.”404

Porém, o ponto culminante das divergências em torno da cobrança da 

sobretaxa foi quando o governo estadual, ignorando os protestos da oposição nilista, 

enviou à ALERJ o projeto de nº 1.626 para a regulamentação da cobrança da sobretaxa 

e a arrecadação do imposto (segundo a oposição, Backer queria aumentar a arrecadação 

de impostos para injetar mais dinheiro no seu programa de obras públicas). Em reação a 

esse projeto, o grupo nilista passou a “articular nos bastidores” a derrubada de Backer. 

A citada proposta foi votada na ALERJ no dia 16 de setembro de 1907 e o grupo ligado 

a Nilo Peçanha obteve expressiva vitória, com uma votação de 26 votos contra 17 

favoráveis ao projeto de Backer. A vitória nilista na ALERJ “funcionou como um

divisor de águas na política fluminense”. Ainda, segundo Marieta Moraes Ferreira, essa 

questão foi responsável pelo racha definitivo na corrente sob a liderança de Nilo 

Peçanha. 405

A partir de então, as discussões em torno do regulamento da sobretaxa 

passaram a dominar o cenário da política fluminense e o governo de Alfredo Backer 

passou a sofrer uma forte oposição a Nilo Peçanha e aos seus correligionários. Assim, 

desde outubro de 1907, os nilistas iniciaram uma luta visando à deposição de Backer. O 

desfecho do embate ocorrido entre as forças backeristas e nilistas seria definido pelas 

“injunções da política nacional” que favoreceram o governo estadual e contribuiriam 

para o enfraquecimento das bases de sustentação de Nilo Peçanha. “O racha político, 

consumado em setembro de 1907, levou os nilistas a assumirem imediatamente uma 

                                                
403 AAAP. Jornal O Lynce – Órgão Popular. Mensagem de Backer. Ano II. 12/09/1907, nº 624, p.1.
404 Idem
405 FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.). Op. cit., pp. 157-161.
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postura de contestação à legitimidade do mandato presidencial de Backer”.406 Dessa 

forma, desde 1907, ano de início do seu governo, Backer viveu sob a ameaça de 

deposição da presidência do governo do Estado do Rio.

No acirramento das disputas entre backeristas e nilistas, até mesmo Ruy 

Barbosa tornou-se um aliado do grupo de Nilo Peçanha na luta pela deposição de 

Backer. Em telegrama ao presidente da ALERJ, que era seu amigo e oficial da Marinha 

de Guerra do Brasil, pediu que ele se colocasse ao lado daqueles que lutavam para 

diminuir o prazo de governo do então presidente Backer. Também telegrafou ao vice-

presidente da República, Nilo Peçanha, comunicando o seu parecer favorável à 

pretensão de reduzir o referido prazo. Segundo o periódico macaense, O Lynce, essa 

confirmação de Ruy Barbosa importava

irrecusavelmente em outra: a de que a cisão fluminense tem muito maior 
alcance do que se poderia supor.
Não é uma luta de caráter simplesmente estadual, mas uma agitação 
promovida dentro da grande política da federação, tendo a frente o vice 
presidente da República, associado aos chefes do antigo bloco. Não se trata, 
no caso de um movimento que, iniciado no estado, tenha tido repercussão 
nos círculos da política geral. Trata-se da intervenção brusca de um golpe 
de políticos federais na política de um estado. A onda perturbadora vem de 
fora para dentro. (...)407

Esse fato demonstra a amplitude da crise fluminense. Depois da vitória na 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a corrente nilista passou a 

contestar junto ao presidente da República, Afonso Pena, a legalidade do mandato de 

Backer. No entanto, o presidente considerou a inexistência de qualquer anormalidade no 

Estado e “deu por encerrado o episódio que ficou conhecido como ‘o caso 

constitucional fluminense’”.408 Surama Conde de Sá Pinto, ainda destaca que

o abalo sofrido por Nilo Peçanha com a decisão de Afonso Pena, na 
verdade, ligava-se a um conflito maior que opunha forças ligadas a Pinheiro 
Machado409 ao grupo articulado ao presidente mineiro que, a despeito de ter 
sido eleito com o apoio do senador gaucho, manifestava-se pouco propenso 
a permitir que seu governo fosse por ele controlado.410

                                                
406 Idem.
407 AAAP. Jornal O Lynce – Órgão Popular. O telegrama de Ruy Barbosa. Ano XII. 28/09/1907, nº 627, 

p.2.
408 PINTO, Surama Conde de Sá. A correspondência de Nilo Peçanha e a dinâmica política na Primeira 

República. Rio de Janeiro: Arquivo Público do estado do Rio de Janeiro, 1998, p.75.
409 Para maior um maior esclarecimento sobre as forças políticas ligadas ao senador Pinheiro Machado e 

ao grupo articulado ao Presidente Afonso Pena, ver BORGES,Vera Lúcia Bogéa. Op. cit.
410 PINTO, Surama Conde de Sá. Op. cit., p.75.
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Segundo a autora, com o apoio do governo federal, a crise constitucional foi 

controlada; o que possibilitou o ensejo de Backer em intensificar as práticas adesivas ao 

seu governo buscando, até mesmo, apoio “junto aos mais expressivos deputados 

nilistas.” Ao conseguir maioria na ALERJ, foi aprovado “com uma nova roupagem”, o 

projeto da sobretaxa do café, garantindo assim uma importante fonte de renda para 

ampliação de suas bases políticas. Porém, em Julho de 1909, morre Afonso Pena e Nilo 

Peçanha assume a presidência da República. Assim, uma nova configuração de forças 

foi desenhada,411 tanto no cenário da política nacional, quanto no Estado do Rio, e 

também em Macaé.

Os aspectos gerais dessa discussão também nos remetem às minúcias da 

dissensão ocorrida no interior do republicanismo na região do Norte Fluminense e em 

Macaé, onde o acirramento dos conflitos entre as duas facções atingiu grandes 

proporções, em especial nos três distritos com uma maior concentração de eleitores 

localizados na serra macaense.

 Para retomar a situação dos conflitos estabelecidos entre os grupos 

Backeristas e nilistas em Macaé e no Norte Fluminense, é interessante destacar de 

antemão que, no mês de agosto, antes mesmo da votação na ALERJ do projeto de 

regulamentação da sobretaxa do café, na região norte do Estado já era patente um certo 

mal-estar entre as cidades de Campos dos Goitacazes e Macaé, talvez a efeito da 

pulsante rivalidade entre nilistas e backeristas nestes dois municípios.  

A matéria do jornal O Lynce enunciava os primeiros indícios de inquietações 

bairristas entre essas cidades. Fervilhava na imprensa macaense certa instabilidade em 

relação a boatos de que, após trinta anos de funcionamento, seriam removidas da cidade 

de Macaé para Campos as oficinas da Imbetiba.412 Tal especulação evidencia uma 

situação constrangedora que pode ter sido causada pelo rompimento político entre 

Backer e Nilo, que tinham nessas cidades as suas principais representações políticas. 

Em Macaé, no dia 18 de setembro de 1907, a Câmara Municipal, reunida em 

sessão extraordinária, se pronunciou a respeito da cisão entre as forças backeristas e 

nilistas, tendo os vereadores aprovado uma moção condenando o procedimento do então 

vice-presidente da República para com o presidente do Estado e declarando-se 

solidários à orientação política e administrativa de Alfredo Backer. O legislativo 

comunicou por telegrama a sua decisão ao governo estadual expressando-se da seguinte 

                                                
411 Idem, p.77.
412 AAAP. Jornal O Lynce – Órgão Popular. As oficinas da Imbetiba.  Ano XII. 31/08/1907, nº 623, p.1
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forma: “a Câmara Municipal de Macaé reunida hoje, deliberou unanimemente aprovar 

moção de franca solidariedade política, dedicado apoio ao governo de V.Ex. Cordiais 

abraços.413

Entretanto, com a cisão, os ânimos foram cada vez mais se acirrando entre a 

corrente nilista e backerista e a crise política que ora se instalava atingiu as bases do 

Partido Republicano de Macaé. Em 1909, ocorreu o racha no partido pela segunda vez. 

O primeiro racha fora em 1903, quando a corrente favorável a Backer rompeu 

definitivamente com a liderança do Visconde de Quissamã. A segunda cisão sofrida 

pelo partido em Macaé iniciou em 1907, atingindo o seu ápice no ano de 1909, quando 

os correligionários do partido e partidários de Nilo romperam com Backer e foi criado 

no município, o Partido Republicano Regenerador. Neste período, o Partido 

Republicano de Macaé sofreu baixas significativas na sua representação, seus principais 

lideres no município deixaram a corrente backerista para se aliar àquele grupo: nomes 

de peso, como Julio Ollivier, José Teixeira de Gouveia, que passou a presidir a 

comissão executiva do Partido Republicano Regenerador Macaense, e Feliciano Sodré 

com uma atuação de suma importância na política local. 414

Em dezembro de 1909, foi criado também um jornal O Regenerador, órgão 

destinado à divulgação dois ideais do novo partido no município. No primeiro número, 

no seu editorial, o novo partido estabelecia as bases da sua ação política local.  A nova 

facção era fruto da dissidência interna do Partido Republicano de Macaé (PRM) e se 

constituía como uma célula do Partido Republicano Fluminense (PRF) inspirado nas 

tradições do presidente da República, Nilo Peçanha.415

Segundo o mesmo editorial, o partido recebeu essa denominação pela 

“necessidade democrática de despersonalizar a ação política local” e para evitar os 

“grandes males resultantes da superposição dos homens ao partido.” O termo também 

se apoiava “no princípio social da perfectibilidade, que é o ideal dos povos, e uma 

necessidade como poder coercitivo”416. Inspirado nos valores civilista do liberalismo 

republicano, fundamentava-se na insígnia do pensamento positivista, e sua ação política 

tinha como sustentáculo a ordem, o respeito aos direitos individuais, o amor ao trabalho 

                                                
413 Idem, nº 626, p.2.
414 ACDRJ/Macaé. O Regenerador – órgão do Partido Republicano Regenerador. Na arena.  Ano 1. 

15/12/1909, nº 1, p.1.
415 Idem.
416  Força que emana da soberania do Estado e é capaz de impor o respeito à norma legal. Cf. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: minidicionário eletrônico da língua 
portuguesa. 6ª ed. rev. Atualizado. Curitiba: Positivo, 2004.
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e a dedicação à causa da justiça. Somando-se a isto, dedicava-se a defender todas as 

classes sociais. Dentro destas perspectivas, o Partido Republicano Regenerador se 

apresentava como único meio capaz de levantar a moral republicana no município de 

Macaé.417

A dissensão ocorrida no seio do Partido Republicano em Macaé fez renascer 

no cenário da política local as antigas lideranças que ainda viviam à sombra do 

Visconde de Quissamã. Aliás, o PRR também era ligado ao barão de Miracema. 

Os conflitos entre as duas militâncias políticas foram se acirrando cada vez 

mais e os momentos que precederam ao assassinato de Argeo Victor Hugo Brasil foram 

determinados por vários conflitos em conseqüência das disputas eleitorais municipais 

para ocupação dos cargos de vereadores e juízes de paz, para o triênio de 1910-1912, 

ocorridas em dezembro de 1909, principalmente as disputas eleitorais nos distritos 

serranos. 

Entretanto, o espírito de objeção dos militantes do Partido Republicano 

Regenerador estava centrado na figura do político Alfredo Backer e com a corrente 

partidária, ou no governo que ele naquele momento representava oficialmente. Esse fato 

pode ser observado nessa referência do editorial do O Regenerador: 

(...) “Não se trata aqui de política partidária; a questão é de ordem moral e 
excede os limites do partidarismo - os representantes do poder público 
devem, antes de tudo, ter o apoio popular e quando este lhes falta, a 
desmoralização é fatal.” 418

O artigo de fundo de O Regenerador também explicitava severas críticas ao 

Partido Republicano de Macaé, cujo representante maior era o Presidente Backer, pelo 

fato de seus membros terem recorrido ao Tribunal da Relação do Estado do Rio para 

contestar as eleições para vereadores e juízes de paz realizadas em 19 de dezembro de 

1909. Os correligionários da facção backerista pediam a anulação das eleições em 

Macaé, sob a alegação de irregularidades na apuração dos votos naquele pleito. 

Todavia, o Tribunal de Relação, por maioria, não tomou conhecimento do recurso

apresentado por Júlio Ollivier e outros partidários aliados de Backer no município. 

Porém, logo após a derrota dos republicanos backeristas naquele tribunal, O

                                                
417 ACDRJ/Macaé. O Regenerador – órgão do Partido Republicano Regenerador. Na arena.  Ano 1. 

15/12/1909, nº 1, p.1.
418 Idem, 13/02/1910, nº 9, pp.1-2.
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Regenerador, compilava a notícia do Jornal do Brasil e de O Paiz que publicavam um 

telegrama do rompimento de Júlio Ollivier com o presidente Backer.419

Além dos acontecimentos acima relacionados, outra matéria publicada neste 

mesmo número também figurava um estimulado grau de acirramento dos conflitos 

estabelecidos nos distritos serranos do Sana e na região da sede do distrito do Frade 

entre os correligionários de Backer e o grupo fiel a Nilo Peçanha.420

 Ao que tudo indica, a partir da cisão ocorrida em 1909, a situação de 

conflito existente nos distritos serranos desde os anos de 1900, se tornara cada vez mais 

aguerrida no Frade, Sana e Cocheiros, intensificando ainda mais a competição e as 

rivalidades entre as lideranças distritais fiéis a Backer e o antigo grupo ligado ao 

Visconde de Quissamã, que optou imediatamente pelo nilismo. Zenóbio Bruno Brazil, 

irmão de Argêo Victor Hugo Brazil, passou a membro e representante da delegação do 

PRR no 9º distrito (Sana). Basílio Hermeto Sardenberg, que em 1903 era vereador por 

Cachoeiros pelo PRM, em 1910 passou a ser vereador distrital pelo PRR, representando 

o distrito do Sana e também como secretário provisório da Câmara Municipal 

Macaense. 

Honório Alves de Souza era prosélito de Backer desde a criação do PRM; 

era proprietário de terras no Frade e trabalhava com extração de madeira. Foi um 

colaborador assíduo da administração municipal macaense, contribuindo sempre com 

doação de madeiras de sua propriedade para ajudar o governo municipal na execução de 

serviços públicos. Em 1905, por solicitação de Backer, que era o presidente da Câmara, 

doou toda madeira usada para a limpeza do canal Campos - Macaé na altura de 

Carapebus. Quando Backer assumiu o governo fluminense, nomeou Honório Souza 

(como ele era conhecido), para ser o subdelegado do 8º distrito. Em 1910, ele era a 

principal liderança de Backer na região serrana macaense.421

Neste contexto político, os embates entre as facções backerista e nilista 

foram cada vez mais incitadas nos distritos da serra macaense, principalmente nas 

proximidades das eleições para presidente da República, que seriam realizadas em 

                                                
419 Idem
420 Idem.
421 AAAP. Jornal O Lynce – Órgão Popular. Câmara.  Ano IX. 05/01/1907, nº 446, pp.1-3 e 

ACDRJ/Macaé. O Regenerador – órgão do Partido Republicano Regenerador.  Com o fiscal da 
Câmara.Ano 1. 06/01/1910, nº 4, pp.1.
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primeiro de março de 1910. O presidente Backer apoiava a candidatura civilista de Ruy 

Barbosa, e Nilo a do Marechal Hemes da Fonseca.422

A disputa política que se instalou após o racha entre as duas facções tornava 

cada vez mais tensas as rivalidades entre os seus correligionários, mais uma vez nos 

distritos serranos de Sana, Cachoeiros e Frade. No dia 27 de fevereiro de 1910, O 

Regenerador contestava uma notícia do Correio da Manhã sobre um atentado ocorrido 

no distrito de Cachoeiros de Macaé, contra a vida de Suetonio Sardenberg, irmão do 

então vereador pelo distrito do Sana, Brazílio Hermeto Sardenberg, ambos 

correligionários do Partido Republicano Regenerador Macaense. A citada matéria 

comentava a declaração de uma autoridade policial macaense, que estava presente no 

palácio do Ingá (sede do governo fluminense), e justificava o ocorrido em Cachoeiros 

como um conflito que “dera causa a ferimentos leves” em Suetonio, e que tal 

acontecimento ocorreu devido à questões particulares e não políticas, entre a vítima e

José Antonio Amorim, morador do Frade e correligionário da facção backerista. 

Entretanto, o verdadeiro motivo que impulsionou aquela tentativa de assassinato foi 

político, replicava o periódico. O atentado que vitimou Suetonio Sardenberg aconteceu 

no dia 19 de fevereiro de 1910, quando ele, acompanhado de dois amigos, entre os 

quais, estava Argeo Brazil, se dirigiam para um estabelecimento comercial no Sana para 

comprar foguetes para festejarem a vitória da oposição no Tribunal da Relação. 

Segundo a matéria de O Regenerador, ao retornar com os fogos de artifícios 

foram alvejados os três, pelo famoso assassino – José Antonio de Amorim, 
seu filho José Amorim Junior, suplente de subdelegado e João Cândido de 
Freitas, também suplente de subdelegado.
Os ferimentos são leves: um quebrou-lhe a clavícula, outro quebrou-lhe um 
braço e outro o outro braço; indo a cavalo caiu o nosso amigo do animal 
machucando-se muito na queda.
O nosso distinto correligionário o Sr. Vereador Brazílio Sardenberg, levou o 
seu digno irmão Suetonio para a cidade do Rio Bonito, onde está em 
tratamento.
Só a paixão ignorante e hipócrita de um bojudo delegado tipo nojento, 
poderia levar ao seu parceiro do Ingá a noticia a que se refere o Correio. 423

                                                
422 Nos primeiros anos da República, no que se refere à política local, teve início uma disputa pela 

afirmação do poder das oligarquias. De acordo com Lincoln de Abreu Penna, a eleição de 1910, foi a 
primeira competitiva da República Brasileira, pois ela iniciou um longo processo que culminou com o 
fracionamento dos grupos oligárquicos. Entrevista concedida por Lincoln de Abreu Penna, em 28 de 
abril de 2009.

423 ACDRJ/Macaé. O Regenerador – órgão do Partido Republicano Regenerador.  Que tipos!! Diz o 
Correio da Manhã. Ano 1. 27/02/1910, nº 11, p.1.
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 Quanto ao delegado acima citado, provavelmente, o periódico macaense 

estava se referindo ao subdelegado do 8º distrito, Honório Souza que, segundo esse 

mesmo jornal, gozava da plena confiança do chefe do executivo estadual. 

De acordo com Nilcenéa Pinheiro Sardenberg, neta do vereador Brazílio 

Hermeto Sardenberg, o atentado contra a vida de Suetonio era na verdade direcionado 

para o seu avô e irmão da vítima. Ainda segundo ela, no dia do atentado contra o 

Suetonio chovia e ele precisou sair. Então vestiu a capa e o chapéu do vereador, e 

montado também no seu cavalo sofreu uma tocaia na estrada, sendo atingido por sete 

tiros. Já era noite, quando o cavalo sozinho retornou para a fazenda. Estranhando o fato 

de o animal regressar selado e só, Brazílio Hermeto Sardenberg reuniu um grupo e saiu 

a sua procura, encontrando-o gravemente ferido.424

Porém, o elemento responsável por deflagrar uma série de acontecimentos, 

dentre estes a morte de Argeo Victor Hugo Brazil, foi a criação, por um ato 

governamental de Alfredo Backer no ano de 1910, da prefeitura em Macaé. Para Paulo 

Knauss, esse fato “aponta mais uma singularidade cronológica” da história político 

administrativa macaense. Segundo ele, o espaço de tempo de vinte anos que separam a 

“proclamação da Republica e a criação da prefeitura de Macaé permite pensar a 

especificidade do processo político local.”425 O argumento de Knauss aponta para uma 

reflexão que leva em conta a grande resistência da oposição, no município, ao governo 

de Alfredo Backer. A reação do Partido Republicano Regenerador à instituição da 

prefeitura em Macaé representou também a reação do poder legislativo macaense, tendo 

em vista que, PRR, naquele momento, controlava a presidência da Câmara e quase a 

unanimidade dos vereadores.

A criação da prefeitura em Macaé foi considerada pelos adversários de 

Backer como uma atitude monstruosa e uma grande traição do presidente do Estado 

para com o “povo de Macaé” por fragilizar o poder legislativo local em prol do 

executivo. A Câmara macaense, por sua vez, reuniu-se em sessão ordinária para 

comunicar o seu repúdio a esse ato. Participou a sua decisão, através de telegrama ao 

Presidente da República, ao próprio governo do Estado e à imprensa como um protesto 

em objeção ao que considerou como um ato prepotente e despótico praticado por 

                                                
424 ASEMAPH. Programa de Documentação em História Oral/Projeto Macaé em Fontes Primarias. 

Entrevista concedida por Nilcenéa Pinheiro Sardenberg (65 anos), em 19 de janeiro de 2009.
425 KNAUSS, Paulo. Op. cit., p.89.
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Backer conta o povo e o legislativo macaense. A Câmara ainda prometia que faria valer 

os seus direitos, a sua soberania, para replicar uma injúria revoltante.426

Aliado ao legislativo, o PRR promoveu um meeting, para que naquele 

mesmo dia fosse lançada queixa em oposição à criação da prefeitura. Dentre os 

correligionários que lutaram contra a instalação da prefeitura em Macaé, estão nomes 

como o de Feliciano Sodré (chefe do PRR), Benedito Peixoto (presidente da Câmara), 

Coronel Teixeira de Gouvêa, Izidoro Lapa, Agenor Caldas, Adalberto Vieira, Cezar de 

Souza Mello e José Cyriaco, entre outros.427

Como reação à resistência do legislativo municipal e dos correligionários do 

PRR, o governo do Estado enviou para Macaé a força policial do Estado para garantir 

que aquele ato governamental fosse cumprido. Esse fato contribuiu ainda mais para o 

aumento das tensões políticas locais.428 Deve-se ressaltar que desde o início do racha 

entre as facções Backerista e a nilista, a presença das forças federais em Macaé também 

passou a ser cada vez mais frequente.429

Na chamada seguinte, os opositores do governo estadual demonstraram 

indignação com relação ao envio das forças policiais do Estado em resposta à corrente 

Backerista que defendia a instalação da nova administração municipal, e ao seu chefe 

maior, o presidente do Estado do Rio. “(...) Prefeitura em Macaé! Ela só existirá na 

cabeça do Sr. Backer, ela só funcionará no juízo do Sr. Backer”.430 Instituída a 

prefeitura, o primeiro prefeito nomeado por decreto de Backer foi Silva Marques, que 

ao chegar em Macaé para assumir o cargo à frente da administração municipal teve que 

enfrentar a resistência da Câmara macaense, que não reconhecia a sua autoridade e não 

mantivera nenhuma ligação com o recém nomeado prefeito.431

 Em março de 1910, o antagonismo político atinge alto grau de acirramento 

entre correligionários de Backer e Nilo. A Câmara Municipal se manifestou de forma 

ameaçadora diante da possibilidade de perder o controle da política e da administração 

local. Diante dessa possibilidade, o legislativo macaense relutava:

(...) Não se iludam, pois, com a nossa posição.

                                                
426 ACDRJ/Macaé. O Regenerador – órgão do Partido Republicano Regenerador.  Que tipos!! Diz o 

Correio da Manhã. Ano 1. 27/02/1910, nº 11, pp.1-3.
427 Idem.
428 Idem.
429 AAAP. Jornal O Lynce – Órgão Popular. Câmara.  Ano IX. 05/01/1907, nº 446, pp.1-3
430 ACDRJ/Macaé. O Regenerador – órgão do Partido Republicano Regenerador. Ano 1. 27/02/1910, nº 

11, pp. 1-3
431 Idem.
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Estamos e estaremos dentro da lei.
Não tememos os arreganhos do Sr. Backer, embora mude ele para Macaé 
toda a cavalaria do estado e todo corpo de policia.
Pode mandar dizer por quantos Chicos Vieiras tiver, que há de levar à 
oposição de Macaé a pata de cavalo e a bala.
Experimente, o Sr. Backer esse seu desejo não nos afastará do nosso 
programa. Experimente e verá.432

A referência acima indica, a quantas andava a intensidade dos conflitos 

existentes nas disputas políticas locais. No dia 3 de março de 1910, a Câmara Municipal 

aprovou uma moção contra a instalação da prefeitura em Macaé, recusando-se a dar 

posse ao prefeito, desconhecendo a sua autoridade e decidindo não manter com o 

mesmo quaisquer relações oficiais. Em 4 de março deste mesmo ano, essa proposta foi 

enviada em forma de carta circular ao governador do Estado, às Câmaras municipais, às 

autoridades judiciais em exercício no município, ao Juízo dos Feitos da Fazenda e ao 

Tribunal da Relação.433

Apesar de toda contestação da Câmara Municipal e do PRR, o primeiro 

prefeito de Macaé, Silva Marques, nomeado por Backer, instalou-se em uma casa no 

centro da cidade, próximo à Câmara, e iniciou o trabalho de administração municipal. 

Sua primeira medida como prefeito nomeado foi o estabelecimento da cobrança de 

impostos pela recém-criada prefeitura.434

Em contraposição a essa medida do executivo macaense, o presidente da 

Câmara, Benedito Peixoto Ribeiro, encaminhou ao desembargador Itabaiana de 

Oliveira, juiz dos Feitos da Fazenda do Estado, um mandato de manutenção de posse 

para continuar exercendo as funções constitucionais de órgão executivo do município. 

Em 9 de março de 1910, o desembargador concedia ao legislativo o mencionado 

mandato concedendo à Câmara, na figura de seu presidente, o direito sobre a posse de 

todos os bens móveis e imóveis de domínio público e privado incluindo o produto dos 

impostos, taxas e contribuições pertencentes ao município. Este ato anulava também a 

competência da prefeitura para posse e cobrança desses bens.435

As disputas entre a Câmara e a Prefeitura serviram para exaltar cada vez 

mais os ânimos políticos no município. A rivalidade atingiu uma maior intensidade no 

momento em que acabou incitando a rivalidade entre as Forças Federais e a Polícia do 

Estado. A primeira, aliada do PRR e da Câmara; a segunda foi enviada pelo Governo do 
                                                
432 Idem, 08/03/1910, nº 12, p.1
433 Idem
434 Idem
435 Idem
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Estado para garantir a posse e a instalação da prefeitura em Macaé.436 Este fato agravou-

se ainda mais quando Silva Marques declarou, em entrevista ao jornal Correio da 

Manhã, que em Macaé um pequeno grupo de arruaceiros, apoiado pelo destacamento 

federal tentava perturbar a ordem pública. O prefeito acrescentou ainda que, “fora 

provocado por praças do exército e também que essas provocações têm-se estendido à

pessoas conceituadas na localidade. Incluindo comerciantes solidários com a atual 

política do Estado”.437

O clima de disputa existente entre as policias federal e estadual chegou a ser 

alvo dos noticiários dentro e fora do Estado Fluminense. O Século, do Rio de Janeiro, 

estampava, no dia 31 de março, a notícia de que o poder policial em Macaé agia de 

forma paralela e que essa rivalidade figurava um cenário de guerra.438 Não obstante, a 

incompatibilidade entre as duas forças policiais pode ter norteado também a 

inauguração da Bateria Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, primeira bateria 

construída por ordem do Marechal, ainda quando era Ministro da Guerra e inaugurada 

no dia 15 de abril de 1910, quando já eleito presidente da República.

A narrativa em torno do processo de implantação da República na região do 

Norte Fluminense e da criação da prefeitura em Macaé tem por objetivo contextualizar 

o cenário e os interesses da política na região e em Macaé. Tal fato é significativo para a 

compreensão da ação motivadora do crime ocorrido no Sana, em 1910 – descrito no 

início deste capítulo –, que tirou a vida de Argeo Victor Hugo Brazil, e posteriormente

outro atentado que foi praticado contra o subdelegado do oitavo distrito, Honório Alves 

de Souza. 

Assim sendo, os instantes que antecederam e precederam o assassinato de 

Argeo Brazil e também a luta travada entre as forças federais e a polícia estadual em 

atuação no 8º distrito, durante o governo de Backer, pouco antes do pleito eleitoral para 

presidente do Estado do Rio, que ocorreria em 10 de julho de 1910, foram 

determinantes para a construção da memória política republicana explicitada nas duas 

sepulturas em estudo neste capítulo.

                                                
436 Idem, A ilegalidade da Prefeitura: Sentença do Juiz dos feitos da Fazenda. Ano 1. 13/03/1910, nº 13, 

p.1.
437 Idem
438 ACDRJ /Macaé. O Regenerador – órgão do Partido Republicano Regenerador.Indisciplina sobre 

indisciplina: cena de vandalismo em Macaé. Ano 1. 04/04/1910, nº 16, p.1.
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3.4. Morte e memória republicana vista através dos túmulos de Argeo Brazil 
e Honório Souza

O atentado que vitimou Argeo Victor Hugo Brazil aconteceu no dia 30 de 

Abril de 1910, às sete horas da manhã em sua residência no distrito do Sana. Segundo 

declaração do seu irmão, Zenóbio Bruno Brazil, lavrada naquele assento de óbito, 

Argeo Brazil foi assassinado por José Antônio de Amorim Junior, Manoel Pinto de 

Abreu Junior, João Candido de Freitas, José Antonio de Macedo, Antero Alves de 

Souza, Antonio Nunes, Benedito Pedro, Alfredo Ferreira Braga e três praças da 

cavalaria do Estado (ver Anexo 7).439

 Apesar de não dispor de dados que possam comprovar isso, mas seguindo 

informações dos periódicos locais, a hipótese mais provável é que todos os acusados por 

Zenobio Brazil fossem comissários de polícia sob a chefia do subdelegado Honório 

Souza e partidários da corrente backerista. Além disso, a acusação inscrita neste óbito 

chama atenção por não ser habitual e nem ser função do cartório de registro civil 

realizar uma denúncia de culpa por assassinato. A posição assumida pelo escrivão do 

Cartório do 9º Distrito de Paz (Sana) lavrando no assento de óbito a acusação contra os 

integrantes da polícia do Estado parece ter provocado um acirrado constrangimento 

entre autoridades do 7º, 8º e 9º distritos macaenses. Essa conjuntura pode ser verificável 

na ordem de “habeas corpus” proferida pelo juiz federal Martins Rodrigues e impetrada 

por Brazilio Hermeto Sardenberg (vereador distrital pelo Sana), Alfredo Raimundo de 

Macedo (Juiz de Paz no Sana), Augusto Ferreira (escrivão de paz do Sana), tendo sido 

reproduzida no jornal O Regenerador em 29/05/1910. Citando um trecho do documento 

transcrito no periódico macaense:

Consta destes autos o pedido que fazem Brazilio Hermeto Sardenberg, 
Alfredo Raimundo de Macedo e Augusto Ferreira, cidadãos residentes em 
Macaé, neste Estado, de uma ordem de ‘habeas corpus’ preventivo, a fim 
que possam voltar para as suas casas exercer as suas funções  cessando uma 
vez as perseguições e ameaças de morte que lhes movem de [ilegível] a essa 
parte as autoridades policiais. 
Alegam os pacientes conjuntamente ser de terror a situação naquele 
município, onde por motivos políticos que decorrem principalmente na 
derrota sofrida pelo governo do estado no último pleito, com esse 
desenvolvimento toda a sorte e represálias.
Assim alega o primeiro paciente, como vereador da Câmara Municipal de 
Macaé, que obrigado como tem estado, para não morrer à reclusão em sua 

                                                
439 ASNR/RCPN do Cartório do Córrego do Ouro, 5º Distrito. Assento de óbito de Argeo Victor Hugo 

Brazil. 23/05/1910.
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própria residência, esta inibido de exercer o seu mandato, além de como 
lavrador, tirar os meios para subsistência, pois indivíduos suspeitos estão 
pelos caminhos [ilegível] (sic) prontos para trucidá-los.
Alegam o segundo e o terceiro pacientes que, como juiz e escrivão de paz, 
respectivamente; no distrito do sana, foram forçados à abandonar  
abruptamente  na manhã do dia 30 do mês passado  o seu cartório, que foi 
pouco depois invadido por capangas e autoridades policiais que os 
procuravam também para assassiná-los(...).440

Nestes termos, é importante frisar que o benefício pela ordem de habeas 

corpus preventivo era aplicado ao requerente, que corria o risco de ser preso, neste caso, 

devido a acusação feita no óbito contra os homens da polícia de Backer.441Ao que 

parece, o pedido de habeas corpus decorre da denúncia imputada pelos referidos 

requerentes às essas autoridades policiais do Frade.

Vale reafirmar que Argeo Victor Hugo Brazil foi sepultado no cemitério da 

Barra do Sana no dia 2 de maio, porém, Zenobio Bruno Brazil só procurou o cartório de 

8º distrito para declarar o óbito vinte e três dias depois da morte do irmão.442 Logo após 

a morte de Argeo Victor Hugo Brasil, é possível acompanhar pelo periódico político de 

oposição a Backer, O Regenerador, uma série de matérias de protesto pelo seu 

assassinato. Tomemos como exemplos manchetes desse periódico onde se exaspera a 

rivalidade política existente entre as duas facções republicanas no município de Macaé. 

Acompanhemos alguns desses títulos principais:

          Mais uma victima dos sincarios!
Argêo Brazil covardemente assassinado!
Mais uma vergonha para Macahé!
O banditismo backeriano ainda em acção! 443

A Armênia Brasileira e o sultão Backer, 

                                                
440 ACDRJ/Macaé. O Regenerador - órgão do Partido Republicano Regenerador.O Caso do Sana: a 

intervenção da justiça federal – a luminosa sentença concedida à ordem de habeas corpus. Ano 1. 
29/05/1910, nº 23, p.1.

441 O estatuto do habeas corpus já existia no Brasil desde 1832 e foi incluído na Constituição de 1891 e 
na Carta Magna atual (1988). Ver: BRASIL. Constituição federal, código penal, código de processo 
penal. São Paulo: revista dos Tribunais, 1999; CUNHA, Mauro, SILVA, Roberto Geraldo Coelho. 
Habeas corpus no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Aide, 1990; ENCICLOPÉDIA JURÍDICA LEIB 
SOIBELMAN, Versão 2.0, Maio de 1998; MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. São Paulo: 
Atlas, 2000. 10ª ed.; NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Curso completo de processo penal. São Paulo: 
Saraiva, 1991.;6ª ed.; TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 
1998. 20ª ed. 1º vol.

442 ASNR/RCPN do Cartório do Córrego do Ouro, 5º Distrito. Assento de óbito de Argeo Victor Hugo 
Brazil. 23/05/1910.

443 ACDRJ/Macaé. O Regenerador - órgão do Partido Republicano Regenerador. Ano 1. 08/05/1910, nº 
20, pp.1-2.
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o incitador da carnificina.444

Chora Macaé! soluça, grita!
Que triste, bem triste é tua sorte
La no Sana, onde a grey Backer maldita
A’ teus filhos mais diletos dá – a morte. 445

Altas autoridades da República!
Somos brasileiros!Somos irmãos!
Vinde em auxílio!Imprensa livre! Bradae por justiça!
Povo fluminense! Amaldiçoe esse Nero!446

Essas chamadas de O Regenerador mostram a instabilidade das relações no

contexto da política local, no momento da consolidação da República, mas também é 

possível observar como os interesses da política regional e local refletiam a conjuntura 

da política nacional. Neste sentido, é importante ressaltar que a República Brasileira, em 

sua primeira fase, foi comandada pelos governos das oligarquias regionais, 

principalmente as mais fortes e organizadas, isto é, aquelas que desde o Império eram 

detentoras do poder econômico-agrário e comercial. No interior do Brasil era dominante 

a política dos coronéis que conservavam para si o poder político e o controle dos 

latifúndios.447 Victor Nunes Leal afirma que não importava  quem fosse o chefe político 

no âmbito municipal “o elemento primário desse tipo de liderança” era o ‘coronel’ que 

detinha o comando discriminado de “um lote considerável de votos de cabresto”, Além 

disso, ele tinha o controle de uma ampla jurisdição e controlava, oficialmente o não, 

extensas funções policiais.448

 Segundo João Luís Fragoso e Francisco Carlos Teixeira da Silva, as antigas 

províncias foram transformadas em estados da federação e algumas mudanças 

ocorreram após a Constituição de 1891. Essas oligarquias respaldavam-se no 

federalismo baseado no liberalismo europeu. Como parte dessa modificação, os estados 

tiveram a liberdade para controlar e igualar seus impostos de importação e exportação, 

sendo os recursos revertidos para seus próprios cofres. As representações políticas 

estaduais se reforçaram com as lutas pelo poder local. A reorganização das forças 

armadas e sua autonomia foram consagradas em alguns estados, onde não houve 
                                                
444 Idem.
445 Idem.
446 Idem, 22/05/1910, nº 22, p.2
447 ALMEIDA, Moisés. Os primeiros anos da República brasileira e sua conturbada estabilização: 

militares, civis e monarquistas. Universidade de Pernambuco, 2001.(dissertação, Mestrado em 
História) pp. 193-206.

448 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. 
São Paulo: Alfa-Omega, 1975. p. 23.
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conflitos que necessitassem da intervenção federal. Porém, as divergências persistiam 

quando se tratava de estabelecer um pacto entre federalismo e centralismo, idéias 

recentes do novo regime. O coronelismo ainda era o fator central das políticas regionais. 

O detentor desse título era temido, obedecido e seus dotes eram mais pessoais do que 

ideológicos. Podia ser chefe, não só da sua família, mas de uma comunidade inteira de 

parentes ou não. De certa forma, subsistia numa cadeia de relações e subserviência 

econômica, política e religiosa. Enfim “o coronel” era o chefe político local assentado 

em uma ampla clientela política, cuja arma principal era o voto, usado como “bem de 

barganha de troca que o eleitor possuía.” Assim a representatividade política desse 

novo regime “assentava-se no voto direto “universal” e descoberto”, significando que 

por de trás desse sistema eleitoral, existia uma nítida separação entre a sociedade 

política e a sociedade civil.449

Para Osmar Sardenberg, o cenário republicano em Macaé estruturava-se na 

chamada “(...) eleição a bico de pena, em brigas de cabos eleitorais, atritos de 

correntes partidárias, na coação das autoridades, capangagens de coronéis e na 

selvageria sanguinária(...)”, representadas pelas forças policiais do governo de Backer 

em contraposição à liderança política de Nilo Peçanha.450

Ainda com relação à força política exercida pelos coronéis nos municípios, 

que marcou o sistema político na primeira fase da República, Maria Efigênia Lage de 

Resende considera que as complexidades “iniciais de organização da República 

evidenciam-se nas lutas entre facções oligárquicas que se desenvolveram nos estados 

em torno do controle do poder no plano estadual” e também eu acrescentaria, a nível 

municipal. Para a autora, estas “disputas marcaram as dificuldades de relação entre o 

poder federal e os centros do poder estadual na República”, refletindo na luta pelo 

controle da política local, onde o vinculo Coronéis e oligarcas marcariam o sistema 

político até 1929.451

                                                
449 FRAGOSO, João Luís e SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. A política no Império e no início da 

República Velha: dos barões aos coronéis. In: LINHARES, Maria Yedda.(org.). História geral do 
Brasil. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1990. pp. 177-209.

450 AFS. Parte do texto manuscrito em 1968, para publicação na extinta revista da Academia Macaense de 
Letras. Foi retirado do diário do jornalista macaense Osmar Sardenberg. Até o momento da redação 
deste não foi encontrado o número da referida revista. Data da publicação 1968, tendo sido 
republicado no Jornal O Folhetim - Fundação Macaé de Cultura em 2002.

451 RESENDE, Maria Efigênia Lage de. O processo político na Primeira República e o liberalismo 
oligárquico. IN: FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília de Almeida Neves (organizadores). O 
Brasil republicano: o tempo do liberalismo excludente – da Proclamação da República à Revolução 
de 1930. pp.89-120.
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A disputa política pelo poder no município e na região entre a oligarquia 

campista, representada por Nilo Peçanha e as forças oligárquicas macaenses sob a 

liderança de Alfredo Guimarães Backer, fica evidente na seguinte chamada de O 

Regenerador:

Não lhe farta ainda, o bom Argeo Brazil
Morto covardemente dos seus, a vista
Por ter um feio crime: ser nilista.452

O assassinato de Argêo Victor Hugo Brazil, de acordo com o periódico do 

partido Republicano Regenerador Macaense, teria sido praticado por autoridades dos 

distritos de Cachoeiros, Sana e Frade sob a chefia do subdelegado do 8º distrito, 

Honório Souza, morador de Glicério, naquela época distrito do Frade, a serviço de 

Backer. Um assassinato visto pela imprensa oposicionista macaense da seguinte forma:

Cousas do Sanna!
Bandidos Inocentes!

O bandido e conhecido assassino Honório Souza, cínico e patife como 
sempre, aparece pelo Lynce, assinando infâmia que o patrão lhe mandou 
para assinar.
Conhecemos perfeitamente o rol dos crimes que esse patife de marca, unido 
aos irmãos e de parceria com José Amorim e filho tem direta e indiretamente 
praticado no Frade, Sana e Cachoeiros. Corridos há anos deste município os 
bandidos homiciaram em Bom jardim e ai a polícia, que não era do Sr. 
Backer, opôs-lhes embargos as traficâncias, tendo em uma luta, perdido o 
Honório um olho e o José Amorim, pai, recebido uma bala na bexiga. Com a 
subida ao poder do caricato traidor e sanguinolento Alfredo Backer, voltou 
a tropa de assassinos a assentar os seus postos de ação (roubar e matar) 
neste município nos três distritos da serra(...).453  

Diante desta notícia, é importante mencionar que, desde 17 de janeiro de 

1896, Honório Souza já respondia a inquérito policial por denúncia da promotoria 

pública da comarca de Macaé, pelo espancamento de Antônio Francisco Machado, 

morador de Cachoeiros, que morreu em virtude da gravidade dos ferimentos. Neste 

processo, as testemunhas relataram que o motivo que levou Honório – que, juntamente e 

Antero Souza, liderava um grupo de 50 homens para perseguir e expulsar um grupo de 

                                                
452 ACDRJ/Macaé. O Regenerador - órgão do Partido Republicano Regenerador. Cousas do Sanna! 

Bandidos Inocentes. Ano 1. 22/05/1910, nº 22, p.1-2. [grifo meu]
453 Idem, Cousas do Sanna! Bandidos Inocentes. Ano 1. 22/05/1910, nº 22, p.1-2. [grifo meu]
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ciganos – a espancar a vitima foi o fato de ele dizer que não tinha nada contra nem a 

favor dos ciganos.454

Da mesma forma, em 1906, Honório foi acusado mais uma vez por 

espancamento. Sendo a vítima, Ramiro José de Almeida, e o motivo a cobrança de uma 

divida de duzentos mil reis que este tinha com aquele. Depois de Honório Souza e 

Josimo Alves Pessanha tentarem tirar-lhe forçosamente a sua besta e tendo Ramiro 

resistido, os dois o espancaram, dando-lhes bordoadas e chicotadas. Ao fugir pelo 

campo, eles o perseguiram com garruchas prontas para atirar. Em 19 de dezembro de 

1906, isto é, dias depois deste ocorrido, Ramiro José de Almeida foi encontrado 

enforcado na soleira de uma casa próxima a sua residência. Entretanto, nos dois casos 

Honório não sofreu nenhuma sanção pelo ocorrido, neste último acontecimento pagou a 

fiança e foi solto.455

 Mesmo com todos esses acontecimentos Honório Souza fora nomeado por 

Backer, em 1907. Acredito que a opção por Honório esteja relacionada ao contexto 

político no qual o recém-empossado Presidente do Estado começou a se sentir ameaçado 

por Nilo, como analisei anteriormente. O que pode explicar os seus motivos para 

escolher justamente o nome de Honório – que respondia a estes processos criminais –

para subdelegado e seu homem de confiança na polícia do Estado, pois dificilmente ele 

não teria conhecimento dos processos existentes contra Honório Souza, tanto o de 1897 

como o de 1907.

O mencionado periódico seguia comentando e protestando contra matéria

publicada no jornal O Lynce, em que Honório Souza justificava a sua inocência e da 

polícia do Estado com relação ao assassinato de Argeo Brazil. O Regenerador termina a 

citada composição clamando por justiça nos seguintes termos:

(...) Nós macaenses, é que estamos pouco dispostos a continuar nessa apatia 
de justiça. 
Ou ela se faz inteira e cabal pelas autoridades legais, ou nós faremos com as 
nossas mãos.
Depois não se queixem e digam que bem lhes aprouver.
A paciência se esgota.456

                                                
454 ACERVO DO PROJETO CULTURA & IDENTIDADE: Produção Documental do Judiciário em 

Macaé-RJ. Subsecretaria de Cultura. Secretaria Municipal de Cultura. Prefeitura de Macaé-RJ, CR.22-
10-1897. Crime. A Justiça x Honório Alves de Souza e outros. 

455 ACERVO DO PROJETO CULTURA & IDENTIDADE: Produção Documental do Judiciário em 
Macaé-RJ. Subsecretaria de Cultura. Secretaria Municipal de Cultura. Prefeitura de Macaé-RJ, CR.23-
04-1907. Crime. A Justiça x Honório Alves de Souza e Zózimo Alves Peçanha.

456 Idem.
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Após o atentado derradeiro contra a vida de Argeo Brazil as disputas e rixas 

entre as duas correntes partidárias republicanas em Macaé foram ficando cada vez mais 

violentas. As elites políticas macaenses se digladiavam com perseguições, crimes por 

parte de ambos os lados e trocavam acusações diariamente pela imprensa a serviço da 

oposição nilista ou do situacionismo backerista, chegando o periódico de oposição ao 

governo Backer – O Regenerador - ostentar em suas manchetes de primeira página 

acusações, denúncias e até mesmo sátiras peculiares. Segue transcrita integralmente uma 

dessas sátiras: 

Uma fita cinematográphica
no Ingá457

Conferência do rei pança com o compadre surucucu

 Um individuo de estatura mediana caminha em direção ao Ingá.
Nota-se pelo caminhar apressado que se trata  de alguma cousa urgente!...
O individuo alludido é gordo, vermelho e barrigudo... [referência vaga a Honório Souza]
De quando em quando elle pára, move a glote como quem quer engulir alguma cousa.
- É celebre!...
- Será ruminante?!...
- Emfim, vá lá. Juntemos mais esta grande virtude às muitas que possue o já muito celebre 
nocivo!...
Ao penetrar o portão do Ingá perguntou ao sentinella:
- O compadre [Backer] está?
O sentinella que não tinha a honra de o conhecer, respondeu entre dentes:
- Não sei...
Apesar dessa resposta, elle vae entrando... Ao chegar à antecâmara, encontra-se com um 
sargento; dirigi-se a esse e diz:
- Avise o compadre que eu estou aqui...
- Creio Sr, diz o sargento, que S. Ex. está ainda em seus aposentos particulares; ouvi dizer que 
passou mal a noite...
Neste momento ouve-se o som do tympano...
A esse tempo diz a ordenança: O Sr. Pode entrar que o Presidente está a pé!...
Sem mais demora introduziu-se pelo corredor e dentro em pouco achou-se à porta do gabinete. 
Nesse aposento estava o despota, em pé, com os olhos fitos no chão... meditava em profundo 
recolhimento!
Notava-se que algo de grave havia passado! O seu rosto pallido, macilento, com enormes 
sulcos, produzidos pela insomnia, os cabelos e bigode em completa desordem, com a côr bassa 
e cimentada, davam a conhecer que eram decorridos mais de vinte e quatro horas que a 
Negrita não havia sido applicada!...
Que preocupação o dominava?!
Ergue a fronte, o seu olhar tigrino deita chispas que aterram!
Batem mansamente à porta...
- Quem é? Pergunta elle, despertando do torpor.
- Sou eu, o seu compadre...
- Entre, responde.
O bojudo ruminante, suarento e inquieto, entra; corre a vista por todos os angulos do gabinete 
e dirigindo-se ao novo Nero, pergunta:

                                                
457  O Palácio do Ingá, localizado em Niterói/RJ, era antiga sede do governo fluminense.
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- Estamos sós?
- Sim, responde. O que há? Porque vem assim tão afobado?
- Ah! Compadre, que inferno! Vejo-me em uma dubadoira! O Sr. manda matar no Sanna e eu é 
que me apérto!...
Apenas tive conhecimento do facto, vim para a Imboassica, tomei o trem ali e aqui estou a ver 
em que param as modas...
- Manda matar, diz-me você!... e não é você que todos os dias me diz que é mister acabar com 
todos que nos atrapalham?! Que é disso que depende a nossa segurança?
- É verdade, sim, compadre, os mortos não fallam...
- Os mortos! E é você quem me vem lembrar! Oh! Os mortos!... e eu que não consegui conciliar 
o somno... À noite sinto como que uma nuvem negra sobre a minha cabeça; se fecho os olhos, 
vejo os espectros das minhas victimas a bradarem por vingança... reflicto e antevejo o justo 
odio que inspiro a todos e que se me faltar o apoio da força, o que será de mim? Quem me 
defenderá?
- Olhe compadre, faça como eu, vá para a Europa, pois nem aqui nem em Therezópolis, o Sr 
terá segurança... elles hão de tirar disso uma desforra... Quanto ao Sr. dizer que tudo tem feito 
a meu conselho... menos verdade.. tenho provas de que o Sr. Não quer os meus conselhos... 
tenho, por exemplo, o telegramma sobre a professora Pepita, onde me diz que o governo não 
precisa dos meus conselhos...Menos essa, safa... ein, e que tal! Faz as cousas e quer que seja eu 
o responsável... olhe, negócio de cobres, isso sim, é comigo... o mais, vá entender-se com o 
Veríssimo, que é o seu conselheiro. Este sim, é que lhe tem obrigado a fazer essas estrepolias...
- Qual Veríssimo, qual nada, eu estou mettido entre a espada e a parede: Vem você e diz que 
em Macahé fazem e acontecem e agora néga! Mando para lá o Abel e elle nada faz... Mando 
Rosas e numerosa força de policia, esses, em vez de dar uma esfrega nos nossos inimigos, vão 
dar pancadas nos Poveiros!
E Eu que me aguente aqui... Vejo me abarbado com a opposição e não posso nem tomar 
folego!...
- Acalme-se compadre, o Sr. Ainda está sob a acção do sonho... isso é pesadelo e nada mais...
- Pesadello! É o inferno, é a voz da minha consciencia; é o effeito do quadro negro da minha 
existencia cheia de crimes... são as furias da natureza revoltadas contra mim... são as mulheres 
das minhas victimas... os filhos que pedem justiça... é o mundo inteiro a clamar por vingança... 
e eu, o reprobo de Deus... e do mundo, sem acção, sem meios para fazer calar a bocca do povo, 
que me aponta como o último dos mortaes... e dizer-se que eu já fui espirita! eu, que depois que 
entrei para o governo, esqueci-me que era homem, e passei a ser um monstro!... Eu, que fui 
médico!... Medico! Que digo eu!! Um medico é o protótypo do bem, é um apostolo da sciencia... 
é a virtude... E eu o que sou! Parece-me que ouço a voz da natureza, bradando, em resposta:
És um monstro, mais cru do que Nero! Mais horrendo do que Ashawerus! Que tens uma cabeça 
que te conduz ao crime, outra que te injecta a ambição desmedida! E ainda outra que te faz 
apparecer como o maior dos hypocritas!...
Fez-se silencio... O bojudo, o celebre motor das chantages, ergue a fronte e articula as 
seguintes palavras: É duro, mas é força confessal-o.
O despota ergue-se e mudando o tom, como se um novo espirito se apoderasse do seu corpo, 
exclamou: Ah! não, eu não me deixarei dominar por vãos terrores, eu heide levar a minha 
tarefa ao fim; heide cumprir a promessa que fiz ao Miguel... Haja sangue! Rolem pelo chão as 
cabeças dos adversarios... regue-se com sangue o solo fluminense... mas  ponha-se o Edwiges 
no throno... elle saberá continuar a minha obra, e eu, irei descançar longe d’aqui, onde não 
ouça a voz dos importunos!...
- Bravo, compadre! Assim é que eu gosto de o vêr... energia... dê-lhe para baixo... assim é que 
é!...
De repente, transforma-se de novo o tyranno, e voltando-se, brada: Energia! E a viagem? 
Quem sabe o que me estará reservado? Quem sabe se o oceano será o termo de todos os meus 
males?: Oh! Como me faz ouvir de si, essas palavras! E diz o Sr. Que não me aconselha! E 
manda que eu tenha energia! Oh! Saia, saia depressa que já não posso supportal-o!...
- Que é isto?! Expulsa-me?! Pois bem, eu vou para Macahé, e lá espero as suas ordens!
- Vá, e se precisar de si, o chamarei!
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Como se entendem estes homens! Como aproveitaria o mundo com o desaparecimento destes 
dois inimigos comuns de todos aquelles que não lhe rendem homenagens! Como obraria com 
justiça a natureza se fizesse cahir sobre elles um cataclysma, para moralidade do Estado, para 
felicidade do povo fluminense e para decoro nosso diante dos que nos observam?
Que bella fita cinematographica!458

A crônica acima citada foi escrita por um correligionário do PRR usando o 

pseudônimo de Allan Kardec e merece ser vista com especial atenção por referendar 

uma situação pitoresca que suscita riso, expondo ao ridículo o presidente Backer e o 

subdelegado Honório Souza envolvendo acusações recíprocas entre ambos. Tal fato 

demonstra até que ponto a imprensa oposicionista era usada como instrumento de 

combate ao governo do Estado e como os propagados crimes atribuídos a Honório 

Souza eram de conhecimento público.

A proximidade das eleições estaduais para o quadriênio 1910-1914, que 

seriam realizadas no dia 10 de julho de 1910, foi outro fator que contribuiu para instigar 

os ânimos e acirrarem as disputas, agora não só pelo controle hegemônico do poder 

local ou regional, mas também pela busca do domínio da política no Estado do Rio

através da derrocada das forças bakeristas. Enquanto a facção republicana macaense 

ligada ao PRF apoiava Oliveira Botelho, Alfredo Backer, que era ligado ao Partido 

Republicano do Estado, defendia a candidatura de Francisco Edwiges de Queiroz.459

Antes do término do seu mandato como governador do Estado do Rio, ou 

mais especificamente, em setembro de 1910, Alfredo Backer nomeou mais um prefeito 

para Macaé. Desta vez escolheu o nome de um macaense e correligionário seu, o pai do 

ex- presidente da Câmara Municipal, Lobo Junior, o Sr. José de Oliveira Lobo Viana. 

No entanto, essa nomeação mais uma vez foi contestada pelo legislativo macaense. O 

jornal O Regenerador registrou mais esse feito do governo de Backer com relação à 

instalação da prefeitura em Macaé da seguinte forma:

(...) a ultima hora fez-lhe o régulo do Ingá duas nomeações de uma só vez –
prefeito e coronel.
Felizmente, não só o governo do Sr. Backer com a vela acesa na mão, como 
também nós ainda estamos unidos, fortes e resolvidos a defender a 
autonomia do nosso município não conseguindo que o velho Lobo saia do 
seu papel, que é ficar muito ancho com a nomeação e nada mais.460

                                                
458 Idem, Uma Fita Cinematographica. Ano 1. 05/06/1910, nº 24, p.1.[Grifo meu]
459 Idem, Vandalismo backerista: o cínico Edwiges, o bêbado Abel Graça, o ladrão Bento Afonso, outros 

comparsas. Ano 1. 12/06/1910, nº 25, p.1.
460 Idem, A nova nomeação. Ano 1. 04/09/1910, nº 37, p.1.
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É importante reafirmar que apesar da forte oposição de Nilo Peçanha que 

passou a lutar pela deposição de Backer tentando intervenção no Estado do Rio, a 

interferência ao seu governo só ocorreu em 30 de dezembro de 1910, quando foi 

desalojado do palácio do Ingá, em Niterói, por forças do exército, um dia antes do 

término do seu mandato.461

Após a derrocada do governo de Backer e a partir da posse do novo 

presidente do Estado do Rio, o Partido Republicano Regenerador Macaense passou por 

uma reorganização e voltou a adotar o antigo nome, Partido Republicano de Macaé. 

Assim sendo, a facção criada em 1909, por Feliciano de Abreu Sodré e Benedito 

Peixoto Ribeiro em oposição à facção chefiada por Alfredo Backer e que tinha como 

finalidade regenerar por completo os ideais republicanos, em Macaé, por isso mesmo 

recebera o nome de Partido Republicano Regenerador Macaense. Com a derrubada de 

Backer do poder, já não tinha mais razão de existir. Deste modo, foi escolhido o coronel 

Teixeira de Gouvêa como líder do renovado partido e considerou que “uma vez 

regenerados os costumes políticos em todo o Estado, inclusive em nosso município”,

seria contraditório a conservação do nome de Partido Regenerador. Por este motivo 

coube-lhe, a partir de então, o retorno da antiga denominação de Partido Republicano 

Macaense.462

O seu novo diretório tinha como presidente o antigo líder do Regenerador, 

Feliciano Pires de Abreu Sodré, como vice-presidente o Coronel José Teixeira de 

Gouvêa, o secretário era Benedito Peixoto Ribeiro e como vogais463 Júlio Maximiniano 

Ollivier e o Tenente João Augusto Mendes Antas. O novo Partido Republicano de 

Macaé adotou como modelo ideológico os ideais do Partido Republicano Conservador 

cujo presidente era o General Quintino Bacayuva e tinha como programa político fazer 

respeitar as instituições republicanas e trabalhar pelo engrandecimento do Brasil.464

Com base nas informações acima descritas, é possível considerar que a 

epígrafe465 com assinatura do Partido Republicano de Macaé à vista na lápide do túmulo 

                                                
461 Idem, A intervenção. Ano 1. 21/08/1910, nº 35, p.1. e  APERJ. Divisão de Documentação – Biblioteca. 

LACOMBE, Lourenço Luiz. Os chefes do executivo fluminense. Petrópolis: MEC, Departamento de 
Assuntos Culturais, Museu Imperial, 1973, pp. 68-69.

462 ACDRJ/Macaé. O Regenerador - órgão do Partido Republicano Regenerador. Ano 2. 12/02/1911, nº 
9, p.1.

463 Pessoa com direito a voto em uma assembléia ou comissão. Cf. KOOGAN, Abrahão e  HOUAISS, 
Antônio. Enciclopédia e dicionário ilustrado. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Seifer, 1999, p.1672.

464 ACDRJ/Macaé. O Regenerador - órgão do Partido Republicano Regenerador. Ano 2. 12/02/1911, nº 
9, p.1.

465 À memória de Argêo Victor Hugo Brazil, victima da covardia assassina das autoridades policiais do 
governo Alfredo Backer, em 30 de abril de 1910. Homenagem do Partido Republicano de Macahé
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de Argeo Victor Hugo Brazil, situado no Cemitério da Barra do Sana, como mostram as 

figuras 15 e 16, provavelmente só foi ali exposta a partir de 1911, após o fim do 

Governo de Backer e da reorganização do Partido Republicano de Macaé. Uma forma 

de fazer uso do túmulo para perpetuar uma dada memória, que seria associada às forças 

oposicionistas à Backer.

Figura 15 -Túmulo de Argeo Victor Hugo Brazil         Figura 16 – Lápide do túmulo de Argeo Victor Hugo Brazil
Foto: Cláudia Barreto/2007                                        Foto: Claudia Barreto/2007                                   

No entanto, se a sepultura de Argeo Brazil foi utilizada como instrumento de 

afirmação de uma memória, a vitória sobre as forças de Backer também se daria através 

da morte, tendo em vista que seu fiel escudeiro, Honório Souza – acusado pelos 

“regeneradores” de ter sido responsável pela morte do jovem Vitor Hugo Brazil –, seria 

igualmente assassinado pelas forças niilistas. Com efeito, nos distritos macaenses 

considerados os mais conflituosos, por resistirem com mais veemência a dominação dos 

regeneradores, o fim do domínio Backer levou as autoridades que serviram ao seu 

governo nos distritos serranos de Macaé e que estiveram sob a chefia do subdelegado 

Honório Souza a se refugiarem na prefeitura de Niterói. Depois da derrocada definitiva 

do backerismo no Estado, estes correligionários se refugiaram na igreja do Frade, onde 

ainda travaram intensas lutas contra as forças federais.

 Segundo reportagem de O Regenerador em fevereiro de 1911, o clima era 

de guerra, tendo em vista que até mesmo as paredes da igreja do distrito, em direção à 

estrada de rodagem e ao redor que era onde estavam mais expostos aos ataques, ficaram 
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gravadas por balas de fuzil.466 O mesmo periódico ainda nesta reportagem, denunciava 

que o atentado cometido contra Suetonio Sardenberg, ainda estava impune, mesmo 

tendo causado na vitima deficiência física. Da mesma forma, o crime que tirou a vida de 

Argeo Brazil continuava ainda exposto na casa onde morava com o irmão Zenóbio 

Brazil, porém, nada tinha sido feito.467

Conforme depoimentos orais468, (dentre estes, insere-se o testemunho do 

neto de Honório Souza), o confronto mais exacerbado entre as polícias partidárias de 

Nilo Peçanha e Alfredo Backer ocorreu no dia 06 de junho de 1910, quando a sede do 

arraial dava início aos festejos alusivos ao seu Padroeiro Santo Antonio. Glicério foi 

palco de uma guerra inédita envolvendo o combate entre o grupo dos policiais estaduais 

liderados pelo subdelegado do 8º distrito nomeado por Backer, Honório Souza, e as 

forças federais469 enviadas pelo novo governo central representado por Nilo Peçanha. 

Ele e os seus comandados eram acusados pela oposição de terem assassinado Argêo 

Victor Hugo Brasil. 

                                                
466 ACDRJ/Macaé. O Regenerador - órgão do Partido Republicano Regenerador. Ano 2. 12/02/1911, nº 

9, p.1.
467 Idem.
468 Objetivando registrar informações e interpretações sobre a constituição da memória acerca do 

assassinato de Argeo Victor Hugo Brazil e sobre a morte de Honório Souza, procurei trazer a tona o 
registro histórico dos dois episódios pesquisados, presentes na memória dos entrevistados. 
Inicialmente, foi elaborado um roteiro de entrevista e em seguida, defini os nomes dos entrevistados.
O Levantamento desses nomes foi realizado a partir da escolha de pessoas com diferentes faixas 
etárias, ordenado os entrevistados do mais antigo para o mais jovem, nascidos nos distritos serranos 
envolvidos nos conflitos. Foi priorizada a qualidade das entrevistas em detrimento da quantidade. 
Foram entrevistadas as seguintes pessoas: Adelaide Rangel Emerick (viúva de Arlindo Emmerck, 
primo do Sr. Jair Emmerche, neto de Honório Souza), nascida em 1924 e moradora de Glicério; Pedro 
Loureiro, nascido, em 1926, em Glicério e morador de Macaé; Jair Fernando Emmeriche de Souza
(neto de Honório Souza), nascido em 1930, tendo retornado para Glicério no ano de 2007; Nilton 
Abreu, nascido em 1932 e morador em Macaé; Célio de Souza, nascido em 1940 e morador de 
Glicério; Nilcenea Sardenberg (neta do vereador Brazilio Hermeto Sardenberg), nascida em 1944, no 
Sana e moradora de Macaé; Robson Figueiredo de Aguiar, nascido em 1972, reside, próximo ao 
cemitério, em Glicério, desde que nasceu; e Joiciana Hotz de Souza, nascida em 1985 e moradora de 
Glicério. Além do roteiro de entrevista foram também elaboradas fichas biográficas dos entrevistados 
e de dados técnicos da entrevista e formulário de registro das informações sobre a entrevista (seguem,
no Anexo 8, os modelos das fichas utilizadas para as entrevistas). Todos os depoimentos estão 
gravados em fita cassete e vídeo e arquivadas no Programa de Documentação em História Oral/ 
Projeto Macaé em Fontes Primárias na Sub Secretaria Municipal de Acervo e Patrimônio Histórico –
Macaé/RJ, onde posteriormente serão transcritas. As entrevistas foram realizadas por mim, Gisele 
Muiniz dos Santos e Célio Souza no período de 19/01/2009 a 26/05/2009. Para maior esclarecimento 
sobre os procedimentos e possibilidades da História Oral e construção de roteiro modelos de fichas 
para entrevista, ver FREITAS, Sônia Maria de. História Oral: possibilidades e procedimentos. São 
Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2006; dentre outros.

469 A presença do Segundo Regimento de Infantaria do Exercito Brasileiro em Macaé data de 1910, 
quando iniciaram os conflitos pela criação da prefeitura em Macaé.
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Segundo o principal jornal de oposição a Backer, a facção liderada por 

Honório Souza era formada por membros da família Amorim470, que foi recrutada no 

Estado do Espírito Santo, para dar cabo aos opositores backeristas em Macaé.471 Assim, 

no mês seguinte ao assassinato de Argeo Brazil, as tropas federais se confrontaram com 

os policiais estaduais na praça da estação de Glicério.472 O enfrentamento resultou na 

morte do chefe da polícia do Estado na serra macaense o subdelegado Honório Alves de 

Souza. Vejamos como isso se deu.

Ao posicionar-se estrategicamente em volta da estação local (ver mapa 

abaixo a representação do local onde os acontecimentos se deram), esperavam que a 

cavalaria do exército chegasse de trem, mas surpreendentemente, as tropas federais 

vindas pelo Sana desceram a serra até alcançar a sede do distrito. Os soldados 

desmontaram cem metros em retaguarda, na Rua do Lava Pés473, marcharam até o 

centro de Glicério e iniciaram o ataque pelo lado contrário onde estavam dispostos os 

opositores nilistas. Ao prever a sua derrota, Honório Souza tentou recuar fugindo pelo 

rio São Pedro em direção ao local atualmente denominado de Ilha da Canoa. Na 

travessia do rio recebeu 15 tiros e antes de ser alvejado pelo último projétil, virou-se de 

frente para o batalhão do exército, abriu os braços e, encostando o corpo crivado de 

balas em uma pedra na margem oposta do rio, proferiu a seguinte frase: “se não tem 

mais jeito, desejo morrer com honra!”.474 Uma segunda versão do assassinato de 

Honório de Souza é o relato de que após receber 15 tiros, Honório conseguiu fazer a 

travessia do rio São Pedro e ao chegar do outro lado, já em terra firme, foi alcançado 

por um soldado das forças federais que o arrastou de volta até o rio onde introduziu na 

água a sua cabeça  por várias vezes até que o seu corpo ficasse totalmente sem vida.475

                                                
470 A família Amorim referida na matéria do jornal O Regenerador era formada pelos comissários de 

polícia do Estado os Srs. José Antonio de Amorim e o seu filho José Antonio de Amorim Junior.
471 ACDRJ/Macaé. O Regenerador - órgão do Partido Republicano Regenerador. Ano 1. 08/05/1910, nº 

20, p.1.
472 Em 1910, com a transferência da sede do 8º distrito para a estação Glicério, esta região passou a ser o 

principal centro administrativo e comercial da serra macaense.
473 Por acaso, esta é a rua onde nasci e onde atualmente moro. A minha família passou a residir nesta rua 

desde fins do século XIX, quando os meus avós paternos migraram para Glicério. Também onde 
passaram a viver meus pais após se casarem, em1955.

474 ASEMAPH. Programa de Documentação em História Oral/Projeto Macaé em Fontes Primárias. 
Entrevista concedida por Pedro Loureiro (82 anos), em 15 de abril de 2009. 

475 Idem. Entrevista concedida por Célio de Souza, em 30 de março de 2009.
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Figura 17 – Mapa ilustrativo do local onde ocorreu o conflito entre o grupo de Honório Souza e as forças 
Federais, onde Honório Souza Morreu.
Fonte: Desenho de Carlos Magno Franco (artista plástico).

De acordo com Jair Emmericke de Souza, neto de Honório Souza, seu avô 

era casado e tinha três filhos, Honorival, Nelson e Zizi. Relata que após a sua morte a 

família teve que se esconder, temendo ser igualmente assassinada. Dois de seus filhos 

nunca mais regressaram a Macaé, e o seu pai (Honorival) foi o único que permaneceu 

em Glicério, tendo se escondido por alguns anos até as coisas se acalmarem; tempos 

depois, casou-se com dona Alzira Emmericke. Entretanto, assim como os filhos de 

Manoel da Motta Coqueiro, os descendentes de Honório Souza preferiram também 

omitir o sobrenome Souza. O próprio neto, Jair, só é conhecido pelo sobrenome da sua 

mãe e muitos glicerense desconheciam as suas ligações parentais com o homem do 

túmulo de pontas, que identifiquei no capítulo 1. De acordo com o Sr. Jair Emmericke, 

o seu avô Honório nunca teria atentado contra a vida de ninguém e o verdadeiro motivo 
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do seu fuzilamento pela cavalaria do exército seria o resultado final da perseguição 

política dos correligionários de Nilo Peçanha.476

Em agosto de 1910, o próprio presidente Backer enviou uma mensagem a 

ALERJ protestando contra “o abuso de poder cometido pelo atual chefe da nação [Nilo 

Peçanha], abuso revertido de circunstancias tais, que não encontra precedentes na 

história de países civilizados e do qual é vítima o Estado do Rio.” Denunciava as 

ocorrências políticas ocorridas em Macaé na ocasião da visita ao município do 

candidato ao governo do Estado, Edwiges de Queiroz Vieira, quando ocorreu a morte de 

um praça do corpo militar do Estado. Acrescenta que alguns dias após a sua passagem e 

próximo ao pleito eleitoral ocorreram os assassinatos de dois subdelegados em Macaé: 

Honório Alves de Souza e Antonio Pereira da Silva, este ultimo, subdelegado em 

Conceição de Macabu.477

Os tiros que mataram Honório Souza estão representados pela iconografia de 

uma sepultura no cemitério da Irmandade de Santo Antonio no Óleo em Glicério, onde 

repousa no anonimato desde 1910, data da sua morte.478

3.5. À memória de Honório Souza: temor, veneração, silêncio e/ou 
esquecimento

Honório Souza – (...) esse nome marcou a minha vida desde a infância. A 
primeira vez que fui ao cemitério e me apresentaram o seu túmulo, isso 
despertou a minha curiosidade em saber o porquê de sepultar uma pessoa 
em um túmulo e demarcar no mesmo os projéteis que o mataram. Cresci 
ouvindo os relatos espontâneos dos antigos moradores de Glicério, que 
desde a sua morte e sepultamento, passaram a venerar a sua memória e 
ela continua presente naquele túmulo até os dias de hoje. E foi a partir do 
túmulo de Honório Souza que comecei a conhecer aquele personagem e o 
ocorrido com ele, isso para mim é importante para compreender um 
momento interessante da nossa história (...).479

                                                
476 Idem. Entrevista concedida por Jair Emmeriche de Souza, em 30 de março de 2009. 
477 Mensagens dos Presidentes das Províncias (1830-1930) Cf. CRL- Versau Portugues – Braziliaan     

Documents Project/ www.crl.edu/content.asp?l1=4&l2=18&l3=33&l4=22.
478 A expressão anonimato, refere-se a ausência de qualquer identificação sobre o morto ali enterrado. O 

seu reconhecimento se contextualiza apenas nas lembranças dos moradores de Glicério, diante da 
inexistência de registros que identifiquem o túmulo e diante da destruição do livro de óbitos onde se 
registrou a sua morte, por falta de conservação, os quais proporcionariam mais informações que 
identificassem o mencionado túmulo..

479 ASEMAPH. Programa de Documentação em História Oral/Projeto Macaé em Fontes Primarias. 
Entrevista concedida por Célio de Souza, em 30 de março de 2009. 
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Figura 18                                                                                               Figura 19

Figuras 18 e 19 - Sepultura de Honório Souza segundo relatos orais
Cemitério da Irmandade de Santo Antonio, Glicério/Macaé, RJ

Fotos: Cláudia Barreto

A iconografia da sepultura representada nas figuras 18 e 19, localizada no 

cemitério da Irmandade de Santo Antônio, pertence ao glicerense Honório Souza, cujos 

tiros que levou estão representados pela iconografia gritante desta sepultura através das 

quinze incrustações no túmulo onde, desde então, repousa anonimamente. A observação 

sobre o anonimato se deve ao fato de não haver qualquer tipo de inscrição sobre seu 

túmulo que identifique sua sepultura. Apenas soube de quem se tratava pela tradição 

oral e ao buscar informações nos jornais da época. Tratando-se, a meu ver, de mais um 

exemplo – juntamente com o caso de Motta Coqueiro – de uma memória que em um 

determinado momento se procurou esquecer, num processo que passou pelo silêncio

presente nessa sepultura aqui analisada em contraposição à inscrição da lápide de Argeo 

Victor Hugo Brazil que expressa um grito de revolta, que não procurou ocultar ou 

silenciar a sua memória, mas sim exaltá-la.

Apesar da narrativa de Célio Souza revelar o caráter simbólico do túmulo de 

Honório Souza e também a sua relevância para a compreensão de um dado momento 

histórico, o signo que posteriormente foi construído acerca da sua memória e que figura 
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na imagem de quinze incrustações gravadas na sua sepultura, se apresenta em oposição, 

ao sentido afirmativo, atribuído à memória instituída no túmulo de Argeo Victor Hugo 

Brazil. Esse fato fica evidente no depoimento de Adelaide Rangel Emmerick ao revelar 

que tanto homens, quanto mulheres e crianças, respeitavam demasiadamente o túmulo 

de Honório Souza, desde a sua morte, e a explicação para isso era o temor que sentiam, 

não do túmulo, ou da morte, mas do próprio morto, Honório Souza: “(...) Eles tinham 

tanto medo e foi justamente por causa do medo que passaram a venerar o seu túmulo, 

disse dona Adelaide.”480

Outrossim, podemos perceber que os relatos contidos nesses depoimentos

sobre a sepultura de Honório Souza e a memória que se formou em torno dela trazem

algumas complexidades que deverão ser consideradas, tanto para uma análise do fato,

quanto para a sua narrativa histórica. A principal delas é o esquecimento e/ou silêncio 

que se tentou imputar na construção do seu túmulo. O exame crítico desses e de outros 

depoimentos podem trazer à baila uma reflexão mais esmerada dos momentos que 

antecederam a morte e a ulterior constituição da sua memória. Outra questão observável 

são as diferentes narrativas que posteriormente foram estabelecidas acerca do morto com 

vista na representação dos moradores de Glicério em relação ao culto de devoção ao seu 

túmulo, até hoje existente.

Para a verificação dessas possíveis complexidades que perpassam esse fato e 

a sua relação direta com um processo diferente de construção da memória que envolve o 

caso Argeo Brazil, inicialmente, vale considerar as discussões que implicam o “uso 

político da memória”, sendo essencial retomar o campo “teórico que discute as relações 

entre história e memória”. Desse modo, adotamos como modelo o exame crítico dos 

processos de “pactuação e de análise política” ocorridos em sociedades que viveram 

experiências de arbítrio e tirania proposta por Araujo e Fernandes.481

Para elas, esse campo teórico-metodológico passa pelo diálogo entre a 

história oral e a historiografia contemporânea. De acordo com as autoras, esse debate 

teórico, nas últimas décadas (entre o final do século XX e o início do XXI), envolveu a 

                                                
480 ASEMAPH. Programa de Documentação em História Oral/Projeto Macaé em Fontes Primarias. 

Entrevista concedida por Adelaide Rangel Emmerik( 85 anos) , em 30 de março de 2009. 
481 Neste sentido, a história oral traz a possibilidade de recuperação das experiências de grupos e setores 

sociais reprimidos e sem registros oficiais. Assim sendo, as novas correntes historiográficas, dentre 
elas a renovação da história política, estabelecem novos campos para a pesquisa histórica que 
valorizam a historia de vida e depoimentos pessoais, se colocando como fontes documentais para a 
reflexão da história. Cf. ARAUJO, Maria Paula e FERNANDES, Tânia Maria. O diálogo da História 
Oral com a Historiografia Contemporânea. In: VISCARDI, Claudia M.R. e DELGADO, Lucília de 
A. Neves (Org.). História Oral: teoria, educação e sociedade. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2006, pp. 13-32.
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“valorização da experiência vivida e da subjetividade”, possibilitando “a recuperação 

das experiências de grupos e setores sociais reprimidos e sem registros históricos 

oficiais, assim como a vivência de ‘traumas históricos’” 482 e de embates sociais e

políticos. Esta discussão parece ser perfeitamente aplicável à investigação envolvendo o 

diálogo entre as memórias de Honório Souza e Argeo Victor Hugo Brasil.

 Mais uma vez deve-se ressaltar a asserção de Michael Pollak, ao constatar

que toda memória pressupõe enquadramento, esquecimento e silêncio e que a memória 

política pode ser motivo de disputas. Para Pollak, esse caráter conflitivo se evidencia na 

memória de organizações constituídas, tais como famílias políticas ou ideológicas. De 

acordo com ele, as “memórias subalternas” também trazem novas possibilidades para a 

investigação histórica, principalmente para a História Oral. Como exemplo desse 

trabalho de enquadramento de memória, os depoimentos orais de Célio Souza e 

Adelaide Rangel Emmerick servem para evidenciar a ideia de que certos indivíduos e 

grupos insistem em venerar algo “que os enquadradores de uma memória coletiva em 

nível mais global se esforçam para minimizar ou eliminar”.483

Outro fato que também deve ser visto com atenção na análise teórica dos 

dois casos é a sua relação estabelecida entre a história e a memória macaense. Neste 

sentido, os trabalhos de Pierre Nora sobre a identidade e a memória francesa são 

significativos para amparar as discussões aqui propostas. Diga-se de passagem, que ao 

idealizar o conceito de “lugar de memória”, Nora imprimiu a possibilidade da análise 

indicativa de uma relação maior entre história e memória, onde a história trabalha a 

reconstrução daquilo que não existe mais de forma “sempre problemática e 

incompleta”. Para ele, ao contrário da história, a memória é um fenômeno sempre atual, 

um elo vivido no eterno presente, isto é, a história é uma representação do passado.

Neste mesmo sentido, a memória é um objeto de investigação da história, sendo por ela 

filtrada. Isso impossibilita o estabelecimento de diferenças entre memória coletiva e 

memória histórica. Para ele, tudo o que se “considera como memória é história”, 

restando apenas os lugares para construção, reconstrução e preservação da memória.484

Com base nessa concepção de Nora e na sua aplicação ao imaginário 

construído em torno de Honório Souza e de Argeo Brazil, pode-se afirmar que em 

                                                
482 ARAUJO Maria Paula e FERNANDES Tânia Maria. Op. cit., pp. 13-32.
483 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, 2 (3). Rio de Janeiro, 

1989, p. 8.
484 NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo (n. 

10), dez. 1993, pp. 3-15.
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Macaé, a morte, os cemitérios e as sepulturas foram instrumentos de construção de 

memórias que imprimem no sujeito que pratica ou que recebe a ação uma indicação 

afirmativa ou de esquecimento de suas lembranças. Assim, a morte e a sepultura de 

Honório Souza (acusado de ser o mandante do assassinato de Argeo Victor Hugo 

Brazil), representada pela iconografia na arquitetura de seu túmulo, referenda a 

construção de uma memória que, num primeiro momento, se procurou silenciar, apagar

e/ou esquecer, no contexto da sua atuação política nas tramas locais aqui analisadas.

Com vista na perspectiva de esquecimento e/ou silencio, é importante a 

abordagem sobre a afirmativa de Ulpiano T. Bezerra de Menezes de que a memória 

pode ser vista como um sistema de esquecimento na medida em que ela se relaciona 

com mecanismos de “retenção, depósito e armazenamento.” Igualmente, é possível 

apontá-la como algo que depende de processos de funcionamentos de seleção e descarte. 

Para ele, a memória pressupõe esquecimento, isto é, “sem o esquecimento, a memória 

humana é impossível”485 Ainda a respeito da “amnésia social”, ou seja, do ato de 

esquecimento e /ou silêncio, Le Goff propõe “por outro lado, num nível metafórico, mas 

significativo, que a amnésia é não só uma perturbação da presença da personalidade, 

mas também a falta ou a perda, voluntaria ou involuntária, da identidade coletiva.” Tal 

suposição constitui o fundamento dos esquecimentos e/ou silêncios que podem ser tão 

reveladores quanto os documentos monumentos.486 Parece-me que esta metáfora é 

perfeitamente aplicável às sepulturas de Motta Coqueiro e de Honório Souza.

Nestes casos, da mesma forma que lembrar também pode significar uma 

atitude simbólica o esquecer significa “ressignificar” a memória de alguém, 

anônimo ou não. Assim, os monumentos são estruturas físicas construídas 

propositalmente por sociedades ou pelo poder oficial para rememorar, ou fazer 

rememorar no futuro, acontecimentos, crenças e valores487 que, no meu 

entendimento, podem se configurar de maneira afirmativa ou como esquecimento. 

Neste sentido, vale o seguinte questionamento: como é possível esquecer 

para lembrar? Segundo Thiesen e Santana “o esquecimento é condição de possibilidade 

da lembrança e a outra face da memória”, isto é, “a memória em funcionamento precisa 

tanto da potência da lembrança, quanto da potência do esquecimento”. Isso parece 

                                                
485 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A História cativa da memória? Para um mapeamento da memória 

no Campo das Ciências Sociais. Ver Instituto de Estudos Brasileiros, SP, 34:9-24, 1992, p. 16.
486 LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Editora da UNICAMP, 5ª ed., 2003, p 425.
487 SALGUEIRO, Valéria, De pedra e bronze: um estudo sobre monumentos. O monumento a Benjamin 

Constant. Niterói: EdUFF, 2008. p, 11-12.
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paradoxal, mas, para esses autores, memória e esquecimento são “dois momentos de um 

único e mesmo movimento”.488 Desta forma, o termo esquecimento figura-se em face de 

uma memória que se procurou ignorar e guardar silêncio, por denotar uma situação de 

repúdio e, até mesmo, vexatória. Como “lugares de memória” esses monumentos se 

constituem como verdadeiros espaços representativos da morte e como elementos de 

contribuição para reconstrução da memória histórica.

Para entender os diferentes aspectos das lembranças e/ou silencios e  

esquecimentos estruturadas no túmulo e na figura dramática de Honorio Souza, é  

preciso relacionar o modo pelo qual sua morte e sepultura constituiram-se como sinais 

de esquecimento e silêncio em realção sua memória. Do mesmo modo, é necessario 

compreender esse passado através das experiências sentidas e vividas no presente que, 

de certa forma, estão representadas nos depoimentos de antigos e também de jovens 

moradores dos distritos do Sana e de Glicério. Para isso, foram escolhidos depoentes de 

diferentes faixas etárias para a realização das entrevistas que apresento neste trabalho. 

Outro aspecto a ser considerado nesse caso é a ausência de documentação escrita que 

comprove ou confronte os fatos narrados nestes depoimentos. Em vista disso, esses 

testemunhos orais e a iconografia do seu túmulo foram inteiramente importantes, para a 

reconstituição da memória e dos fatos ocorridos. 

Ainda assim, é preciso reafirmar a condição de que, para determinar a 

relação entre a história e a memória constituída socialmente, é necessário também

compreender as representações simbólicas presentes no imaginário popular macaense e 

expostas na iconografia do túmulo de Honório Souza. 

Com efeito, após ser fuzilado pela forças federais ele foi enterrado sem 

identificação no cemitério da Irmandade de Santo Antonio no Óleo, em Glicério. 

Simbolicamente, a sua sepultura foi construída com 15 pontas que representam os 

projéteis que o mataram. Segundo Eliane Tânia de Freitas, o túmulo pode ser 

considerado como “lugar de memória” porque materializam diversos sinais, visto que 

os cemitérios são espaços carregados de simbolismos.489 Notadamente, para essa 

verificação pode-se tomar como exemplo a sepultura de Honório. 

 Inicialmente, aquela alegoria na sua sepultura expressava no imaginário dos 

macaenses as contradições e os conflitos determinados pela conjuntura republicana nos 

                                                
488 THIESEN, Icléia e SANTANA, Marco Aurélio. O (im)possível esquecimento e os processos de 

ressignificação da memória social. XXII Encontro Regional de História, ANPUH/RJ, 2006.
489 FREITAS, Eliane Tânia de. Memórias, ritos funerários canonização em dois cemitérios no Rio 

Grande do Norte. UFRJ, 2006. (Tese de doutoramento), p. 89.
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primeiros anos de sua instalação em Macaé. Notadamente, naquele momento “tratava-

se de uma conjuntura histórica em que o grau de tolerância política se esgotava na 

medida em que propaganda, opiniões e atos atingiam princípios e pessoas.490 Neste 

sentido, imagem e imaginário se impõem como testemunhos capazes de relatar e 

“contribuir para construir o acontecimento em toda a sua espessura política, social e 

cultural”, como revela Michel Vovelle, ao afirmar que

as imagens nos interessam como expressão de um olhar coletivo oblíquo e, 
por isso mesmo, revelador tanto do que se vê como do que não se vê: os
“silêncios” da iconografia são tão significativos quanto a ênfase posta em 
certas particularidades ou em certos temas privilegiados.491

Com relação ao uso dessas fontes, seus silêncios, indicadores de vestígios e 

formas de discursos, foram utilizados neste trabalho de pesquisa, assim como o uso da 

iconografia (inclusos: a iconografia dos afrescos ou a decoração dos túmulos) que, 

apesar da sua complexidade de análise, constitui mais uma possibilidade para 

compreender como é possível articular temas e questões em diferentes setores da 

historiografia. Em síntese, é importante ressaltar que Vovelle considera a iconografia 

como uma nova possibilidade para pesquisa histórica acerca da morte, trabalhando a 

hipótese da necessidade de apreender a morte na História e na longa duração. Entender 

a morte na longa duração, para ele significa dizer que ela está inserida nas fases longas 

das grandes evoluções seculares ou pluri-seculares. Isso também pode ser aplicado ao 

estudo das sepulturas e a sua representação no imaginário social macaense492, como 

venho tentando mostrar nesta dissertação.

Inerente à definição de “representações sociais” e “imaginários sociais ou 

coletivos”, Francisco Falcon, estabelece dois tipos de abordagens a serem considerados 

nesse caso e que também devem ser observados para o estudo da representação 

iconográfica das sepulturas, aqui analisadas. São elas: as abordagens pré-textuais e as de 

cunho textual. As abordagens pré-textuais consideram “os “imaginários” como 

criações que ocultam, manipulam ou expressam aspectos de uma realidade social que é 

também a sua fonte originária”. Neste caso, eles “seriam uma espécie de signos, 

                                                
490 FLORES, Elio Chaves. A consolidação da República: rebelião de ordem e progresso. In.FERREIRA, 

Jorge e DELGADO, Lucilia Neves. Oo. Cit., p. 50.
491 VOVELLE, Michel, Imagens e imaginário na História: fantasmas e certezas nas mentalidades desde a 

Idade Média até o século XX. São Paulo: Editora Ática. 1997, p.22.
492 VOVELLE, Michel. Ideologia e Mentalidades. São Paulo: Brasiliense, 2004, pp. 129-140.
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alegóricos ou simbólicos, de alguma coisa distinta e que os explica”.493 Esse é o caso 

da definição da representação imagética do túmulo de Honório Souza.

 Já nas abordagens textuais “os imaginários” constituem “representações”

onde os sentidos devem ser compreendidos nos textos dos “próprios imaginários”, 

tentando perceber como eles representam a própria realidade.494 Esse tipo de abordagem 

se aplica a uma verificação mais próxima do sentido do epitáfio no túmulo de Argeo 

Victor Hugo Brazil. Se aplicarmos a essa avaliação os pressupostos de reconstituição de 

memória estabelecidos por Habwachs, 

o que percebemos nos ajuda a reconstruir um quadro em que muitas partes 
foram esquecidas. Se o que vemos hoje toma lugar no quadro de referências 
de nossas lembranças antigas, inversamente essas lembranças se adaptam 
ao conjunto de nossas percepções do presente. É como se estivéssemos 
diante de muitos testemunhos. Podemos reconstruir um conjunto de 
lembranças de maneira a conhecê-lo porque eles concordam no essencial, 
apesar de certas divergências.495

 Para Halbwachs, essa reconstituição também pode se basear nas lembranças 

de outros. Assim sendo, a exatidão das recordações será ainda maior.496

O acontecimento que vitimou Honório Souza, retratado na iconografia do 

seu túmulo, pode nos revelar como lápides, epígrafes e iconografias existentes em 

algumas sepulturas são representações que foram produzidas e reproduzidas nas 

diversas dimensões do cotidiano dos macaenses ao longo do tempo histórico. Portanto, 

o universo funerário existente nestes cemitérios são elementos significativos para uma 

investigação histórica, pois são espaços agregadores da cultura material e imaterial,

capazes de perpetuar, manter, recuperar e preservar um acervo representativo da 

memória e da história desta sociedade. 

Todavia, ao pesquisar os aspectos simbólicos envolvendo signos, 

“representações” e “imaginários” sociais construídos em torno do túmulo de Honório 

Souza e com base nos depoimentos orais, pude identificar diferentes narrativas que 

foram incorporadas nos discursos dos moradores de Glicério sobre aquela sepultura e 

sobre o morto ali enterrado. Aquele túmulo ainda foi capaz de produzir discursos 

positivos e negativos sobre a sua vida e a sua morte, tornando-se um objeto de 

                                                
493 FALCON, Francisco J. Calazans. História e representação, Revista de História das Ideias, nº 21, 

2000, pp.87-126.
494 Idem.
495 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006, p.29.
496 HALBWACHS, Maurice. Op. cit., p. 29. 
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veneração, devoção e culto ao longo do tempo. A história de Honório Souza sempre 

esteve no imaginário dos habitantes do distrito. É possível perceber isso em parte do 

testemunho de Joiciana  Hotz de Souza  ao comentar o fato de os habitantes da 

localidade de Glicério terem o hábito de  acender velas no túmulo de Honório Souza:

Esse é um fato curioso! Apesar da história de Honório já está [sic.]
perdendo o fio da meada e a minha geração já não tem mais muita ligação 
com o passado, algumas pessoas ainda cultuam o seu túmulo. Igualmente, há 
quem diga que Honório foi um vilão e assim foi mostrado na época. 
Entretanto, há também aqueles, que na verdade, dizem que ele foi um herói 
que lutou para trazer benefícios para a comunidade de Glicério. Então o 
culto ao seu túmulo através das velas ali colocadas é uma forma de manter 
vivo um pensamento ideológico daquela época e isso se tornou um costume 
dos habitantes mais antigos que, apesar de ocultarem esse ato, mesmo sem 
perceber ainda mantém viva a figura de Honório Souza.497

Esse fato pode ser exemplificado pelas figuras 19 e 20 abaixo.

Ainda segundo Joiciana, as pessoas quando acendem velas o fazem 

ocultamente e na maioria das vezes nem são percebidas pelos demais. Acrescentaria que 

o ato de veneração ao túmulo de Honório Souza é uma manifestação temerosa e ao 

mesmo tempo de exaltação da sua figura, então as pessoas oram e acendem velas por 

medo por considerarem Honório um homem muito severo, mas também por o julgarem 

um herói que lutou contra as forças federais para defender os interesses locais.

         Figura 20

                                                
497 ASEMAPH. Programa de Documentação em História Oral/Projeto Macaé em Fontes Primarias. 

Entrevista concedida por Joiciana Hotz de Souza, em 26 de maio de 2009
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Figura 21

         Figuras 20 e 21- Sepultura de Honório Souza498

Cemitério da Irmandade de Santo Antonio, Glicério/Macaé, RJ
Fotos: Rogério Piccioli Queiroz

Podemos também observar no depoimento de Robson Figueiredo de Aguiar 

certo temor com relação à figura de Honório Souza:

  Conheço essa história desde minha infância. Fiquei sabendo do ocorrido com 
os mais antigos moradores de Glicério que contam que Honório Souza foi 
fuzilado, em praça pública, pelo exército porque ele era uma pessoa má e 
severa. Nasci e me criei próximo ao cemitério e sempre observei que as 
pessoas quando se depararam com a sua sepultura comentam o que 
aconteceu com ele, eu também só fiquei conhecendo a sua história por causa 
do seu túmulo e de ouvir tanto as pessoas comentarem.499

Além das manifestações temerosas e de exaltações com relação ao morto, o 

testemunho de Robson Figueiredo de Aguiar e dos demais entrevistados, reforçam a 

idéia de que o imaginário construído acerca do túmulo de Honório Souza foi um fator 

determinante para a construção, reconstrução e  preservação da sua memória até os dias 

de hoje.

                                                
498 Fotografia tirada intencionalmente com amparo da luz do crepúsculo vespertino, para que as velas ali 

dispostas pudessem ser melhor identificadas.
499 ASEMAPH. Programa de Documentação em História Oral/Projeto Macaé em Fontes Primarias. 

Entrevista concedida por Robson Figueiredo de Aguiar, em 26 de maio de 2009. [Grifo meu].
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Eliane Tânia Martins de Freitas ao estudar, em seu doutoramento, dois 

processos de santificação popular em cemitério no Rio Grande do Norte corrobora o 

conceito de “lugar de memória” instituido por Pierre Nora. Para ela, o túmulo pode ser 

assim considerado na “medida em que nele, vai, aos poucos, ficando materializado uma 

série de sinais que o diferenciam – ainda que de maneira sutil, em um lugar já tão 

carregado de simbolismo como é o cemitério – dos demais. Em sua concepção, o 

cemitério é “um lugar de memória” na medida em que “é ali, em torno do túmulo, que o 

rito se cumpre e, em cumprir-se reelabora toda uma versão do passado do morto.” 500

Neste sentido, pode-se tomar como exemplo o túmulo e o acontecimento 

envolvendo Honório Souza. Além disso, de acordo com Freitas, os mortos considerados 

milagrosos são mortos públicos. No caso de Honório Souza, mesmo não sendo 

milagroso ele pode ser contemplado como um “morto público”, pois a sua história 

também é de interesse de todos. Como nos casos dos jagunços Jararaca e Baracho501

analisados por Freitas, com realação a Honório Souza, também o próprio povo se 

encarrega pelo zelo da sua sepultura. Entretanto, a visita ao seu túmulo parece acontecer

diariamente, quando os visitantes opoturnamente vão a algum enterro ou quando 

visitam a sepultura de um ente querido e aproveitam para reverenciar a sua memória. 

Desta forma, o seu túmulo também se contextualiza como um lugar de interresse 

coletivo.

É importante observar que todos os entrevistados foram unânimes ao afirmar 

que tomaram conhecimento da história do morto através do seu túmulo e que, mesmo as 

pessoas que julgam Honório como um homem mal ou “bandido”, também  veneram 

com orações e velas o seu túmulo de forma respeitosa. Mesmo temido em vida e até 

mesmo após a morte, Honório Souza ainda é admirado e a sua alma afagada com velas 

para evitar que ela não interfira na vida dos vivos. Desta forma, é possivel considerar 

que, dentre os fatores referenciais que estruturam a constituição da memória coletiva em 

Macaé, estão a  morte e a sepultura de Honório Souza, não só como elemento para a sua 

construção, mas também de reforço do imaginário local.

                                                
500 FREITAS, Tânia Martins de. Memória, cultos funerários e canonizações populares em dois cemitérios 

no Rio Grande do Norte: Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2006 (tese de Doutorado), pp. 89-92.
501 José Leite de Santana, conhecido como Jararaca, foi retirado da cadeia pela polícia e enterrado vivo 
após a invasão do bando de Lampião, na cidade de Natal, em 1927. João Baracho era um bandido que foi 
fuzilado pela polícia depois de fugir da cadeia no ano de 1962, em Mossoró. Ambos os casos geraram um 
processo de “santificação popular” em cemitérios no Rio Grande do Norte. C.f FREITAS, Tânia Martins 
de. Op. cit. p. 1
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CONCLUSÃO

O conceito básico a partir do qual realizei as discussões neste trabalho foi o 

de memória e as suas relações com a história e a identidade social, tendo em vista o 

pressuposto estabelecido por Maurice Halbwachs que, considera a memória como um 

fenômeno “coletivo e social construído coletivamente, submetido a flutuações, 

transformações, mudanças constantes”502 foi de fundamental importância para o 

desenvolvimento teórico aqui contido. Para entender os fatores referenciais que 

estruturam a memória coletiva macaense, considerei o fato de que a construção de 

determinadas memórias se processou no sentido de afirmação, esquecimento e/ou 

silêncios em torno das três sepulturas e casos estudados. Neste caso, também foi 

necessário a compreensão dos aspectos sociais que compõem a memória para a 

abordagem sobre a função coletiva e a sua ligação com a identidade social estabelecidos 

por Michael Pollack, Jacques Le Goff, Pierre Nora, Fernando Catroga, entre outros. No 

que tange à análise das questões acerca das relações entre a memória social e o 

esquecimento e/ou silêncios, também foram determinantes os trabalhos de Paul Ricoeur, 

Ecléia Bosi, Icléia Thiesen e Marco Aurélio Santana e mais uma vez Michael Pollak, 

Ulpiano T. Bezerra de Menezes, etc.

Ao buscar analisar como um sentenciamento, dois assassinatos e três 

sepulturas se tornaram elementos significativos de construção da memória macaense no 

período de 1855 e 1910 e também de que modo esses eventos se firmaram como 

instrumentos de reforço do “imaginário” local, foi possível analisar as histórias vividas 

e as narrativas construídas a partir do caso do enforcamento e sepultamento de Manoel 

da Motta Coqueiro (1855) e do assassinato e túmulo de Honório Souza (1910), o modo 

pelo qual suas mortes e sepulturas se constituíram como fatores significativos para o 

processo de esquecimento e/ou silêncio de uma memória. 

No caso de Coqueiro, o imaginário tecido acerca da sua figura, após a sua 

morte, inicialmente determinou uma projeção negativa da sua memória que pode ser 

observado no mau presságio da maldição imposta à cidade no patíbulo. Duas décadas 

após, começou a ser delineada, diferentemente do imaginário inicialmente forjado pela 

imprensa, uma projeção positiva acerca da sua memória, que neste trabalho foi 

                                                
502 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006, p 75.
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analisada a partir das lembranças de Dona Vitalina Antão, transcrita por Cezar Mello e 

na perspectiva das obras narrativas, e literárias memórias sobre a sua condenação, morte 

e sepultamento. 

Tais obras, em especial o romance de José do Patrocínio foram fundamentais 

para a geração da crença da inocência de Motta Coqueiro. Uma convicção que 

certamente contribuiu para a proeminência afirmativa de sua memória, com o passar do 

tempo, tendo sido fundamental neste processo a construção do mito da sua praga sobre a 

cidade, cujos acontecimentos históricos acabaram coincidentemente por confirmar o 

imaginário acerca da maldição imposta no patíbulo, cumprida exatamente no tempo 

determinado pelo sentenciado. A sua maldição foi também uma marca que durou 100

anos e, não por acaso, os últimos discursos literários sobre o caso de Motta Coqueiro 

foram construídos entre os anos de 1910 a 1960, quando a economia macaense se

reerguia e, coincidentemente, na década de 1970, com chegada da Petrobras, funcionou 

como uma indicação para aqueles que duvidaram da sua inocência e que o rogo daquela 

praga teria vingado justamente por Coqueiro ter sido injustiçado,  o que reforçou  o 

imaginário criado sobre ele ter sido na verdade  um mártir.  

Já o túmulo de Argeo Victor Hugo Brasil contribuiu para a construção de 

uma memória afirmativa, usada no processo de legitimação de uma facção republicana 

em Macaé, tornando-se um forte elemento para o fortalecimento dos ideais republicanos 

imortalizados no seu epitáfio. Neste caso, o seu assassinato e a sua sepultura podem ser 

vistos como exemplo de valorização simbólica de um feito. Sua morte foi usada pelos 

republicanos macaenses, partidários de Nilo Peçanha, como um instrumento de combate 

definitivo ao governo de Alfredo Backer e de resistência à instalação da prefeitura em 

Macaé. Fato que pode ser considerado como o início da consolidação do poder no 

regime republicano macaense e que se procurou retratar em seu túmulo.

Com relação ao acontecimento envolvendo a morte e a sepultura de Honório 

Souza, representada na iconografia da sua arquitetura, referendam a construção de uma 

memória que se procurou esquecer e guardar silêncio através do seu anonimato. O 

signo, que posteriormente, foi construído acerca da sua memória e que figura na 

imagem de quinze incrustações gravadas na sua sepultura se apresenta em oposição, ao 

sentido afirmativo, atribuído à memória instituída no túmulo de Argeo Victor Hugo 

Brazil. Do mesmo modo que no caso de Motta Coqueiro, a relação entre a morte e a 

sepultura nos remete para o conceito de “amnésia social”, proposto por Ulpiano de 

Meneses, principalmente quando tenta justificar o processo de esquecimento 
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programado. Aspectos que se fizeram presentes no processo de desvinculação que os 

parentes direto de Motta Coqueiro e Honório Souza procuraram operar em relação aos 

seus vínculos parentais. Ainda assim, a sepultura de Honório Souza foi capaz de 

produzir discursos positivos sobre a sua vida e a sua morte, tornando-se um objeto de 

veneração, devoção e culto até os dias atuais, como pude constatar no costume de 

acender velas no seu túmulo por macaenses (moradores de Glicério) de várias gerações, 

desde a sua morte até hoje. Tanto neste como no caso de Motta Coqueiro, pode-se 

exemplificar que a memória é uma construção histórica e, portanto sujeita a mutações 

ao longo do tempo. 

O paradoxo desta situação é que justamente as sepulturas cujas memórias 

foram quase sempre silenciadas, como no caso de Motta Coqueiro e de Honório Souza, 

atualmente são aquelas que mais gritam no imaginário e na memória local, enquanto o 

túmulo que propositalmente teve uma epígrafe que procurou bradar as disputas e 

insatisfações políticas na época da sua construção é o que hoje silencia, tendo em vista 

que é pouco mencionada seja na memória escrita – comparativamente às demais –, seja 

na tradição oral. Explicitando que as diferentes memórias construídas a partir das 

mortes, sepulturas e/ou túmulos no passado macaense foram objetos de várias profusões 

e (re)construções ao longo do tempo, demonstrando a estreita relação existente entre a 

memória e a história, podendo assim, ser retratada através de uma história da morte, 

cuja abordagem aqui desenvolvida não tem sido comum na historiografia brasileira da 

morte e do morrer do passado ao presente. Assim sendo, pode-se constatar que a morte 

pode ser um instrumento privilegiado para se contar a vida e que esta se viu 

constantemente perpassada pelos aspectos ligados àquela.
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ANEXO 1

Planta da Cidade de Macaé: 1858 - 1861
Fonte: ACERVO ARQUIVO NACIONAL

Planta adaptada para indicação dos Cemitérios Urbanos a partir de 1864 –
Legenda:

1. Cemitério de Santana
2. Cemitério Público
3.   Cemitério do Rosário
4.   Cemitério do Santíssimo
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ANEXO 2

Planta Cadastral do Município de Macaé/1893

Fonte: ASEMAP – Acervo  dos Cartórios de 1º e 2º ofícios de Notas de Macaé
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ANEXO 3

Detalhe da Planta Cadastral de 1893 – Localização da Praça Motta Coqueiro

Fonte: ASEMAP – Acervo  dos Cartórios de 1º e 2º ofícios de Notas de Macaé
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ANEXO 4

Frente do panfleto de anúncio da peça de teatro Motta Coqueiro, culpado ou 
inocente/2000.
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ANEXO 5

Verso do panfleto de anúncio da peça de teatro Motta Coqueiro, culpado ou 
inocente/2000, com elenco e equipe técnica.
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ANEXO 6

Lista dos presentes ao funeral do Visconde de Quissamã/frente
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Lista dos presentes ao funeral do Visconde de Quissamã/verso
Fonte: ACERVO DA CASA DE CULTURA JOSÉ CARLOS 
BARCELOS/QUISSAMÃ (doravante ACCJCBQ). Documentos relacionados a José 
Caetano Carneiro da Silva (Visconde de Quissamã
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ANEXO 7

Certidão de inteiro teor do óbito de Argeo Victor Hugo Brazil/1910
Fonte: Serviço Notorial e Registral do RCPN do Córrego do Ouro – Macaé/RJ
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ANEXO 8: Modelos de fichas elaboradas para a realização das entrevistas

PROGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO EM HISTÓRIA ORAL  
PROJETO MACAÉ EM FONTES PRIMÁRIAS/ SEMAPH

DATA:______/______/_______

Dados do Entrevistado

PESSOAIS

Nome Completo:______________________________________________________

Data do Nascimento: ____/_____/_____

Idade:____________________________ Local do Nascimento:__________

FAMILIARES

Nome do Pai:________________________________________________________

Nome da Mãe:_______________________________________________________

Estado Civil:________________________________________________________

Nome do Cônjuge:___________________________________________________

Filhos (Nome e Idade):________________________________________________

PROFISSIONAIS

Que profissão exerce atualmente:_______________________________________

Há quanto tempo exerce essa profissão:__________________________________

 Onde trabalha? _____________________________________________________

Já exerceu outra profissão: ____________________________________________

Endereço:

CASO TENHA NASCIDO EM OUTRO LOCAL

De onde veio? ________________________________________________________

Quando veio? ________________________________________________________

Por que veio? ________________________________________________________
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PROGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO EM HISTÓRIA ORAL  
PROJETO MACAÉ EM FONTES PRIMÁRIAS/ SEMAPH

ROTEIRO PARA ENTREVISTA

Entrevistado:_________________________________________________________

Data:_____/_____/_____ Local: ________________________________________

ENTREVISTA TEMÁTICA

GUIA DE CONDUÇÃO DA ENTREVISTA

Objetivo:

 Registrar informações e interpretações sobre a constituição da memória acerca do 

assassinato de Argêo Victor Hugo Brazil (ocorrido no Sana no ano de 1910), e sobre a 

morte de Honório Souza (provável assassino de Argeo Brazil) ocorrida sucessivamente 

em Glicério, provavelmente, nos primeiros meses do ano de 1911. 

Justificativa:  -

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Há quanto tempo vive em  Glicério?

 Fala sobre a sua chegada na cidade?

 Como era Glicério na época da sua chegada? Ou como era a cidade naquela 

época?

 Já ouviu falar em Argeo Victor Hugo Brazil e Honório Souza?

 Como tomou conhecimento do crime em que Honório Souza foi acusado de 

ter praticado? O que sabe sobre a inscrição na lápide do túmulo de Argeo 

Brazil e sobre a iconografia (constituída pelas 13 pontas) que representa as 

balas que mataram Honório Souza presente em sua sepultura?

Entrevistador (1)_____________________________________________________

Entrevistador (2)_____________________________________________________
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5.7 Entrevistador (1):

5.8 Entrevistador (2):

5.9 Entrevistador (3):

5.10 Cinegrafista (1):

5.11 Cinegrafista (2):

5.12 Fotógrafo (1):

5.13 Fotógrafo (2) :

5.14 Responsável pela Transcrição:

5.15 Data da Transcrição: _____/_____/_____

5.16 Responsável pela edição de texto:

5.17 Nº de páginas:

5.18 Data de assinatura do termo de autorização: _____/_____/_____

5.19 Observações:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Formulário de registro das informações sobre a entrevista

1. Entrevista Nº.:___________________________________________________

1.1 História de Vida (HV) 

1.2 História Temática (HT)   

Se assinalar o item 1.2, responda também os itens 1.3,1.4 e 1.5

1.3 Linha de Pesquisa

1.4 Projeto de Pesquisa

1.5 Responsável pelo Projeto de Pesquisa:

2. Dados Pessoais

2.1 Nome:

2.2  Data de Nascimento:

2.3 Data de Falecimento: 

2.4  Sexo:               M                    F

3. Dados do Conteúdo da Entrevista

3.1 Sumário:

3.2 Palavra Chave

3.3 Resumo:
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ACERVO COLLECÇÃO DONA ROSA JOAQUINA/MACAÉ.
- Manuscrito do Visconde de Araruama (Cópia de Documento Inédito). Caderno I, 
período de 1788-1811 (mimeo). 

- Correspondência do Comendador Manoel Pinto Ribeiro de Castro a José Luis 
Gonçalves, provedor da Confraria de Santana

- Memento impresso com a lembrança para orações pelo seu falecimento, enviado à 
família do amigo macaense o Barão da Povoa de Varzim. 

ACERVO DA CASA DE CULTURA JOSÉ CARLOS BARCELOS/QUISSAMÃ. 
- Documentos relacionados a José Caetano Carneiro da Silva (Visconde de Quissamã): 
Títulos nobiliárquicos, 1849- 1888; Listas dos presentes ao funeral do Visconde de 
Quissamã.

ACERVO DO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRO DO RCPN DO CARTÓRIO 
DE CÓRREGO DO OURO – 5º DISTRITO DE MACAÉ.
Certidão de Óbito de Inteiro Teor, 1910. 

ACERVO FAMÍLIA SARDENBERG
Diário de Osmar Sardenberg, 1968.

ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
- Códice: 40, 2, 21A (1759).

ARQUIVO DA CÚRIA METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
- Visitas Pastorais: VP 07 (1799) e 12 (1811 e 1812)

- Associação Religiosa: Caixa 266: notações: 124, 359 e 398.

- Libelo contra padre, Notação: 310.

ARQUIVO DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 
- Livro de Óbitos nº 6 (1870-1879) 
- Livro de Óbitos nº 7 (1872-1888) 
- Livro de Óbitos nº 11 (1872-1888)
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ARQUIVO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ
- Livro nº 1 de Óbitos (1817-1844).
- Livro nº 2 de Óbitos (1849-1858)

ARQUIVO DA SEMAPH/PREFEITURA DE MACAÉ 
- Livro de Registros de óbitos de escravos e forros da freguesia de Nª. S.ª das Neves e Santa 
Rita/Macaé, RJ: 1798 – 1807.

- Acervo do Centro de Memória Antônio Alvarez Parada: O Constitucional (1886);  
Apontamentos de Macaé Antigo. Manuscrito de Cezar José de Souza Mello.

- Acervo da Câmara Municipal de Macaé: Livro de Escritura Diversas, 1876; Auto e 
termo da Criação da Vila de São João de Macaé, 29 de julho de 1813, Estado do Rio de 
Janeiro – Brasil; - Regulamento do Cemitério da Confraria de Santana em Macaé. Rio 
de Janeiro: Typ. V.Montenegro – Rua da Quitanda, 3/1890.

ARQUIVO DA USINA HIDRELETRICA MACABU/FRADE/MACAÉ
- Acervo de Augusto Campos: Circular da Usina de Glicério – Circ, Fl.02, de 
01/03/1993 - mimeo.

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO 
- Arquivo Ultramarino, Códice: Arq. 1, 3, 8. 

ARQUIVO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO
- Autos do Processo de Manoel da Motta Coqueiro, Florentino da Silva, Faustino 
Pereira da Silva e o escravo Domingos Cabinda, 1844-1855.

- Mesa da Consciência e Ordens: códice 26, vol. 1, 5, 7, 9, 11 e 13.

PRODUÇÃO DOCUMENTAL DO JUDICIÁRIO EM MACAÉ-RJ. 
SUBSECRETARIA DE CULTURA. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA. PREFEITURA DE MACAÉ-RJ.
- Processos-crime: CR.22-10-1897 e  CR.23-04-1907. 

IMPRESSAS

ACERVO DE ANTONIO ALVAREZ PARADA 
- Jornal O Lynce – Órgão Popular: 1903, 1904 e 1907.

ACERVO COLLECÇÃO DONA ROSA JOAQUINA/MACAÉ
- O Regenerador – órgão do Partido Republicano: 1909, 1910 e 1911.
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ARQUIVO DO JORNAL MONITOR CAMPISTA/ CAMPOS DOS 
GOITACAZES, RJ. 
- Jornal Monitor Campista: 1852, 1853, 1855, 1863, 1953, 1955.

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Divisão de Documentação – Biblioteca. LACOMBE, Lourenço Luiz. Os chefes do 
executivo fluminense. Petrópolis: MEC, Departamento de Assuntos Culturais, Museu 
Imperial, 1973.
- Relatório do Secretário Geral do Estado do Rio de Janeiro: 1908.

ARQUIVO PÚBLICO DE CAMPOS DOS GOITACAZES
- FEYDIT, Julio. Subsídios para a história dos Campos dos Goytacazes desde os 

tempos coloniaes até a proclamação da república. Campos: J. Alvarenga & 
Companhia, 1900.

BIBLIOTECA NACIONAL/RIO DE JANEIRO
Periódicos:  Jornal do Comércio do Rio de Janeiro: 1852; O Diário do Rio de Janeiro: 
1852; Gazeta de Notícia:  1877.

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO 
VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do arcebispado da Bahia, feitas, 
e ordenadas pelo ilustríssimo e reverendíssimo senhor Sebastião Monteiro da Vide, 
arcebispo do dito arcebispado, e do Conselho de Sua Majestade, propostas e aceitas no 
sínodo diocesano, que o dito senhor celebrou em 12 de junho de 1707. Coimbra: Real 
Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1720.

Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro, 
1884 -1889. Disponível no site: http://www.crl.edu/content.asp?

MEMORIALISTAS, CRONISTAS, LITERATOS E VIAJANTES

ARAÚJO, José de Souza Pizarro e. Memórias históricas do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1946, vol. 5, p.125. 

BLUTEAU, Raphael. Vocabulário Português e Latino (1712). São Paulo: USP. 
Disponível no site: http://www.ieb.usp.br/online/index.asp.  

BORGES, Armando. O último enforcado. Macaé: Damadá, 2004.

CARVALHO, Augusto de. Apontamentos para a História da Capitania de São Tomé. 
Campos: Typ. e Lith. de Silva, Carneiro & Companhia, 1888.

FEYDIT, Julio. Subsídios para a história dos Campos dos Goytacazes desde os tempos 
coloniaes até a proclamação da república. Campos: J. Alvarenga & Companhia, 1900.

LAMEGO, Alberto. Macaé à luz de documentos inéditos. S/d.
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LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. (vol. IV). Lisboa/Rio de 
Janeiro: Livraria Portugália/Editora Nacional do Livro, 1938-1950.

MARCHI, Carlos. Fera de Macabu, a história e o romance de um condenado à morte. 
Rio de Janeiro: Record, 1998.

MARINS, Álvaro. O Brasil pela imagem – quadros expressivos da formação do 
progresso da pátria brasileira. Rio de Janeiro: Editora Industrial do Livro Ltda. 1943.

PARADA, Antonio Alvarez. Coisas e gente da velha Macaé.  São Paulo: Edigraf, 1958. 

PARADA, Antonio Alvarez. Histórias Curtas e Antigas de Macaé. Rio de Janeiro: 
Artes Gráficas, 1995. 2 vols.

PATROCÍNIO, José Carlos do. Motta Coqueiro ou a pena de morte, Rio de Janeiro: 
Oficina da Livraria Moderna, s/d.

REYS, Manoel Martinz do Couto. Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys. Rio 
de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 1997, Coleção Fluminense.

SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelo distrito dos diamantes e litoral do Brasil.
São Paulo: EDUSP/Belo Horizonte; Itatiaia, 1974. 

SETH, Álvaro Marins. O Brasil pela imagem: Quadro expressivo da formação e do 
progresso da pátria brasileira desenhados a bico de pena. Rio de Janeiro: Editora 
Indústria do Livro Ltda., 1943.

SILVA, Antônio Morais e. Dicionário da língua portuguesa recopilado por 
vocabulários impressos até agora, e nesta edição novamente emendado, e muito 
acrescentado. Lisboa: Tip. Lacerdina,1813.

TINOCO, Godofredo. Motta Coqueiro: a grande incógnita. Livraria São José Ltda, 3ª 
Ed. Rio de Janeiro: 1966.

VASCONCELOS, Antão. Evocações: crimes célebres em Macahé. Benjamin de 
Aguila-Editor, Rio de Janeiro, 1911.

ICONOGRÁFICAS

ACERVO GERSON NUNES
- Mapa: Representação espacial da região da Freguesia de Nossa Senhora das Neves em 
1798. Mapa produzido pela Prefeitura de Macaé em 2007.

ACERVO CLÁUDIA BARRETO E RÔMULO CAMPOS
- Sepultura de Honório Souza - Cemitério da Irmandade de Santo Antônio
- Condições atuais do Cemitério de Santana /2007.
- Túmulo de Argeo Victor Hugo Brazil/2007

ACERVO COLLECÇÃO DONA ROSA JOAQUINA/MACAÉ.
- Túmulo da Família Silva Senna.
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ACERVO ROGÉRIO PICCIOLI QUEIROZ
-  Túmulo de Honório Souza/2009

ACERVO DE CARLOS MAGNO ABREU FERREIRA
- Mapa Glicério/1910

ARQUIVO DA SEMAPH/PREFEITURA DE MACAÉ 
- Acervo do Centro de Memória Antônio Alvarez Parada/SEMAPH: O Cemitério de 
Santana no início do século XX. S/d. 

- Avulsos: Túmulo de Yamagata e esposa - Cemitério da Confraria de Santana. 
Fotografia/2007; Retábulo do altar da catacumba central das ruínas do cemitério da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da matriz de Nossa Senhora das Neves, situado 
no distrito de Cachoeiros de Macaé, datado de 1872. Fotografia/2001; Provável 
sepultura com restos mortais de um padre jesuíta. Fotografia/2007.

ARQUIVO NACIONAL.
- Planta da Cidade de Macaé: 1858 – 1861

PREFEITURA DE MACAÉ
- Acervo do Espaço Antônio Otto de Souza: mapa turístico da região serrana/Glicério.
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