
O CORONEL SERTANEJO ERA ASSIM MESMO?

O Brasil está acompanhando com enorme atenção e expectativa a novela da 
Rede Globo de Televisão, “Cordel Encantado”. Nela estão às ações monstruosas 
cometidas pelo jovem coronel Timóteo Cabral, numa repetição medonha do proceder 
dos coronéis nordestinos dos idos de outros séculos. 

Era assim, como retrata a Globo, que agiam os coronéis sertanejos daqueles 
tempos? 

É uma verdade. A historiografia sertaneja, através de seus mais renomados 
escritores, assim rotulou os coronéis sertanejos, taxando-os de verdadeiros e 
inescrupulosos monstros; senhores sem sentimento e sem alma que se compraziam em 
infelicitar e desgraçar o viver do homem do campo que teve a desdita de cair nas mãos 
impiedosas desses desnaturados déspotas.

Todos acreditavam e eram guiados pelos atilados formadores de opinião, aqueles 
que com suas férteis imaginações, especialmente os cordelistas, sabiam comandar com 
mestria o sentimento de seus ávidos leitores e ouvintes, e assim, direcioná-los conforme 
os seus muitas vezes escusos interesses e ideais. 

A pecha de homem sem alma e sem misericórdia se tornou através das eras a 
marca enlameada e sangrenta do coronel, aquele chamado de “coronel de barranco” que 
caminhou pela estrada do tempo como se fosse um ser humano maldito. Cada um deles 
um Timóteo Cabral da novela da Globo – mas será que era assim mesmo? Não. Não era.     

A trajetória do coronel fazendeiro é antiga. Mesmo que semelhante, porém 
totalmente diferente do proceder do senhor de engenho, este senhor do latifúndio e das 
boiadas tinha a sua própria história. O primeiro coronel, aquele realmente legitimado, 
surgido nos sertões, foi Luiz do Rego Barros, nomeado pelo então governador de 
Pernambuco, Pedro de Almeida, no ano de 1674, honraria outorgada pelas Velhas 
Ordenanças que depois cedeu lugar à famigerada Guarda Nacional, instituída pelo 
Regente Feijó, no ano de 1831. A velha instituição sobreviveu até o ano de 1922, 
quando, então, foi extinta pelo presidente paraibano Epitácio Pessoa.

No chão sertanejo surgiram muitos coronéis, apenas para exemplificar alguns 
citaremos os nomes de Belchior Álvares Camelo, João de Freitas da Cunha, Marcos de 
Barros Corrêa, Antônio Velho Tinoco, além daquele que talvez tenha sido o mais 
famoso e o mais poderoso de todos eles, Garcia D’Ávila.

Em meu livro “Lampião além da versão”, com sua 3ª edição saindo neste mês de 
junho, em Cajazeira, na Paraíba, têm um capítulo intitulado “Coronel, uma história 
dentro da própria história”, onde eu discorro com dureza extrema sobre os “coronéis de 
barranco”.

Mas, meus amigos, naquela década dos anos 80 e 90 eu sofria a influência dos 
famosos historiadores das coisas e vida do sertão. Porém, ao me aprofundar em minhas 
pesquisas, e principalmente procurar destrinchar o proceder dos coronéis que atuaram 
no Sertão do São Francisco; pude perceber com clareza e com a certeza de uma verdade 
absoluta, que o coronel sertanejo, mesmo com todas as suas deficiências e alguns com 
orgulho desmedido, eles não eram o monstro que o Brasil imagina que seja e se propaga 
com tanto prazer.

É bom que se esclareça que no Sertão do São Francisco jamais brotou de suas 
entranhas um coronel. Os grandes coronéis de nosso sertão foram os coronéis Lulu 
Tavares, Chico Porfírio, seu filho e herdeiro Dr. Hercílio Britto. Antônio Caixeiro, e 
podendo-se chamar de coronéis sertanejos os irmãos Piduca e o tenente João Maria de 



Carvalho, baianos da antiga Serra Negra, atual Pedro Alexandre. Portanto, nenhum 
nascido em nosso sertão.

Na história desses coronéis em terras do Sertão do São Francisco, não se conhece, 
não se registra, uma maldade, uma crueldade de nenhum deles. Algo que desabone o 
proceder, o caráter e a dignidade desses que realmente tinham um domínio 
impressionante sobre este nosso abençoado pedaço de terra sergipana, mas que sabiam 
respeitar e considerar seus agregados e toda família sertaneja, tendo com essa gente uma 
convivência harmoniosa.

As fazendas desses potentados abundavam. Uma multidão impressionante de 
caatingueiros trabalhava em suas herdades. Seus vaqueiros eram respeitosamente 
tratados. Muitos deles admirados e endeusados pelo patrão e seus familiares. Ainda 
mais, vários desses campesinos se tornaram fazendeiros em virtude da sobra todos os 
anos das crias – bezerros ou bezerras – que lhe cabia durante as partilhas.

Os pioneiros de Canindé de São Francisco sabem o quanto os poderosos Brittos 
empunharam a bandeira da paz e do progresso em seu ribeirinho arruado que detinha o 
status de um dos principais povoados sergipano à beira do “Velho Chico”.

Poço Redondo sabe o quanto Antônio Caixeiro, Neco Britto, o major Cesário 
Dória, Piduca e João Maria da Serra Negra, com suas fazendas e os seus rebanhos 
bovinos, ajudaram o povo pobre sertanejo, agregando em suas propriedades, um número 
elevado de nativos da região que, aí sim, passavam a ter uma mesa farta e um viver de 
plena felicidade. A história registra com clareza absoluta que nenhum desses campeiros, 
jamais, em tempo algum, foi humilhado, ou sofreu qualquer tipo de penalidade, tendo 
qualquer um desses coronéis como seus agressores.

Esses homens, os coronéis sertanejos que tiveram suas fazendas no Sertão do São 
Francisco, todos eles, foram benfeitores de nosso povo e de nosso sertão.   
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