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FIDERALINA AUGUSTO LIMA: UMA MULHER, UMA LÍDER, UM 

MITO. 

Sebastião Vieira Diniz 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo fazer uma breve discussão sobre a História de 

Fideralina Augusto Lima. O mesmo é uma abordagem da vida pública e privada de D. 

Fideralina Augusto Lima, representante do mandonismo na vida política interiorana do Ceará, 

no final do século XIX e início do século XX. Conhecida por sua valentia e destemor e poder 

de mando, privilégio apenas de homens, Fideralina marcou época. 

Mulher forte, D. Fideralina tornou-se uma das maiores expressões da política 

cearense do seu tempo. 

Seu nome está presente em várias crônicas da história de sua terra natal. 

Lavras da Mangabeira foi seu berço, terra de grandes nomes da cultura cearense, 

porém no campo mitológico Fideralina é sua principal representação. 

A análise feita dos dados coletados, respondem algumas perguntas referentes ao 

nosso objeto de estudo, no entanto, inúmeras outras surgiram para serem respondidas em 

pesquisas posteriores. 

Dessa forma, o pressente artigo está organizado em três capítulos, com a seguinte 

distribuição: O primeiro capítulo, traremos uma análise da vida pessoal, nascimento, 

casamento e relações com seus familiares.  

O segundo capítulo faremos uma abordagem da sua vida pública, e atuação 

política. 

O terceiro aborda o campo mitológico envolto na pessoa de Fideralina Augusto 

Lima, trazendo histórias e análises de fatos que ajudaram a construir a sua imagem e que se 

propagam por todo o sertão do salgado, preservando a memória mítica da mulher que se 

tornou um verdadeiro patrimônio cultural local.   
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1 UMA MULHER 

1.1 Antepassados, nascimento e ao casamento 

 

Aqui faremos um breve levantamento biográfico, lembrando que o objetivo deste 

trabalho não é esse, porém pelo caráter de ineditismo se faz necessário tornar público alguns 

dados referentes à vida do nosso objeto de estudo contextualizando com o momento histórico, 

para podermos ter uma verdadeira dimensão do que estamos falando. 

Fideralina Augusto Lima, nasceu em Lavras da Mangabeira, antiga vila de São 

Vicente Férrer das Lavras, região sul da então Província do Ceará. Era a primeira filha do 

casal Major João Carlos Augusto e Isabel Rita de São José. 

A família de Fideralina sempre gozou de um largo prestígio político na província do 

Ceará, uma revelação envolta de um segredo familiar, era que a famosa matriarca do sertão 

era neta pelo lado paterno do Marques de Aracati. O segredo era por que o major João Carlos 

Augusto seria fruto de uma relação extra-conjugal entre sua mãe Ana Rosa e o então Marques. 

Oficialmente o Marques de Aracati era padrinho do pai de Fideralina. Nesse sentido o 

historiador Joarivar Macedo escreveu em os Augustos. 

 
Do casal Ana Rosa de Oliveira Banhos e Francisco de Oliveira Banhos, nasceu João 

Carlos Augusto, o qual recebeu na pia batismal, o nome do padrinho, o segundo 

governador da Capitania do Ceará, João Carlos Augusto de Oyesehausen e 

Gravemburg, Marques de Aracati. (1971) 

 

Embora a paternidade não seja comprovada, todos os indícios levam a crer na sua 

veracidade, uma vez que o menino recebeu o nome do padrinho. O professor universitário 

Dimas Macedo em seu livro A Letra e o Discurso, discorre. 

 

E possivelmente por impulsos de sangue, permitiu que o menino levasse o nome 

para posteridade. João Carlos Augusto, o filho afortunado de Ana Rosa, foi, como o 

padrinho, um dos grandes políticos da época em que viveu. Mas foi grande, 

fundamentalmente, porque reproduziu na descendência o sobrenome ilustre que 

herdara, por via de afetos que a tradição ainda não pode comprovar. 

 

Sendo ou não descendente do Marques o fato é que o Major João Carlos Augusto, 

herdou o mesmo prestígio do pai/padrinho, ocupou vários cargos públicos, tomando assento 

na Assembleia Provincial Cearense, nas legislaturas de 1850 a 1851 e de 1852 a 1853, em 

Lavras foi Juiz Municipal, Suplente Delegado de Polícia, Presidente da Câmara (o mesmo que 

intendente), Coletor das rendas gerais e provinciais. Morreu vítima de um atentado político. 

Do lado materno Fideralina descendia de Francisco Xavier Ângelo, chefe político da 

Vila de São Vicente Ferrer das Lavras, portanto, o poder econômico e político em Lavras 
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durante um grande período esteve nas mãos dos seus familiares. 

Fideralina foi casada com o Major Idelfonso Correia Lima, natural de Várzea Alegre, 

era também membro da aristocracia rural daquele período, pertencia a uma família 

proprietária de muitas fazendas e engenhos de cana de açúcar. 

Idelfonso era Major da Guarda Municipal de Lavras – ocupou além desse cargo o de 

delegado de polícia, Juiz Municipal, vereador entre os anos de 1859-1860 tendo sido 

presidente da câmara em 1859 (o mesmo que intendente). A história popular diz que a família 

do Major era contra o casamento, pois, temia que o mesmo seria mandado(submisso) por sua 

mulher algo muito constrangedor para a época, o temor da família do major fazia um certo 

sentido por ela já tinha fama de “danada e mandona”. 

Com casamento realizado a revelia dos familiares do noivo, tem-se início uma das 

famílias que mais de destacaram na política cearense entre os séculos XIX e meados do século 

XX, os Augusto Lima. 

Fideralina que sempre esteve envolvida no ambiente político, já se encontrava casada 

quando da morte do pai, por razões políticas. Constatando a impossibilidade dos irmãos 

varões assumirem os negócios da família, ela toma a frente revelando-se uma boa 

administradora de bens e consequentemente herdeira política do pai, em sua coluna no Diário 

do Nordeste o professor e pesquisador Batista de Lima afirma. 

 

Como era a primogênita, assumiu o comando da família e ao longo dos anos 

seguintes, sob seu domínio, o espólio familiar dobrou em bens, o que mostra sua 

capacidade administrativa. (Diário do Nordeste 23.12.2008)   

 

O casamento com Idelfonso e a tal submissão temida por sua família durou pouco, 

Idelfonso morreu muito jovem deixando uma prole de 12 filhos, e também um certo poder 

político. Herdando o poder o pai e posteriormente do esposo, Fideralina desponta como uma 

das pessoas mais influentes da história política cearense no final do século XIX e início do 

século XX. 

 

1.2 Uma mulher de terras, do tricô e da oração 

 

A história de Dona Fideralina, pode ser estudada pelas diversas linhas de pesquisa, e 

em todas encontraremos um arsenal de causos, historietas a seu respeito; encontraremos desde  

histórias de sua vida privada até sua atuação política. 

Dona Fideralina era uma mulher de muitas terras, o que lhe garantia também manter 
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e exercer o seu poder econômico e político.  

Como sabemos esse poder político econômico, contrastava com as práticas femininas 

do período. 

A escritora cearense Rachel de Queiroz em seu ensaio para Revista Cruzeiro a 

intitulado Matriarcas do Ceará, a caracterizou da seguinte forma 

 

Uma senhora de muitas terras, de muito gado, de muito moradores, prontos para 

matar e morrer na defesa de sua ama. Exerceu poderes de alta e baixa justiça, cuja a 

investidura o seu tempo e sua condição lhe conferia. (QUEIROZ, 1959).  

 

As características apontadas por Rachel de Queiroz em seu ensaio para a revista 

cruzeiro, eram características predominantes do universo masculino e patriarcal, e Fideralina 

toma tais posições devido a peculiaridade da sua vida, tendo que muito jovem assumir os 

negócios da família, devido a incapacidade dos irmãos e posteriormente a sua viuvez precoce 

e a pouca idade dos filhos a fez tornar-se notória em toda a região e cada vez mais chamar 

atenção pelo seu modo próprio de conduzir as situações. 

O poeta lavrense, Gentil Augusto Lima, a classificou “como sendo mais brava e de 

muito mais valor do que Bárbara de Alencar e Anita Garibaldi”. Essa caracterização expressa 

o profundo orgulho que o poeta lavrense sente pela sua conterrânea famosa, podemos 

constatar esse orgulho não apenas do poeta, mas em todos os moradores da cidade, orgulho da 

mulher destemida é tamanho que chagam a comparar com personalidades históricas a nível 

nacional. 

Fideralina, era de fato um coronel, e embora os muitos relatos do mandonismo e dos 

hábitos inéditos a mulher, ela também conservava a sua essência feminina, uma de seus 

principais passatempos era o tricô e crochê, conta o autor Melquíades Pinto que a mesma 

fazia o seu tricô, enquanto monitora o trabalho dos seus escravos e posteriormente dos seus 

empregados. 

Outra característica da matrona dos Augustos era sua religiosidade. Sua fé era cristã, 

católica. A representação dela como uma mulher religiosa tem por base a existência de uma 

capela, construída no Sítio Tatu, local de sua segunda residência, pois a mesma além de 

manter uma casa da cidade, mantinha essa, que segundo familiares era sua preferida, pois 

bem, seus familiares relatam que ela mandava quinzenalmente celebrar uma missa na referida 

capela. Outro fato relatado é que a velha Fidera do Tatu, tinha o hábito de rezar diariamente o 

Ofício de Nossa Senhora e para isso não dispensava a companhia da família e sua criadagem. 

A capela do Tatu foi destruída por um raio no ano de 1961, atualmente mantém com 
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originalidade apenas as imagens, o altar e calçadas laterais. A capela foi novamente erguida 

no ano de 1996, seguindo o plano original, mais uma vez por intemperes climáticas voltou a 

ruir, permanecendo como estava antes da reforma, hoje encontra-se erguida apenas a fachada 

frontal e o altar o restante está destruído. A reação da natureza a casa de oração, desperta 

inúmeras explicações para o ocorrido, e para os populares o fato ocorrido foi um castigo de 

Deus, por conta dos feitos da Matriarca, fatos como estes ajudam a povoar o imaginário local 

e criar novas histórias. 

Observar tais hábitos de Dona Fideralina é importante para compreendermos que 

embora tivesse mantido o seu autoritarismo e sua fama de durona, ela ainda conservava 

hábitos das mulheres sertanejas, mantendo sua essência feminina. 

 

1.3 O Sítio Tatu 

 O Tatu pra criar negro, 

Sobradim pra criação, 

São Francisco pra fuxico, 

Calabaço pra algodão, 

Caraíba é prata fina, 

Suçuarana, ouro em pó, 

Xiquexique, mala veia  

e o Tatu é negro só. 

 

Dona Fideralina, possuía muitas propriedades rurais, mas era o Sítio Tatu a sua 

preferida, por conta dessa propriedade dona Fideralina ganhou o apelido de Fidera do Tatu. A 

referida propriedade dista 6(seis) quilômetros da sede do município. A poesia presente na 

memória popular classifica o Tatu como local para criar negros, isso porque a presença de 

negros da propriedade era muito grande, Fideralina viveu em um período em que a escravidão 

era uma grande fonte de renda, e antes da abolição ela mantinha em sua propriedade um 

número significativo de escravas parideiras, quando os escravos completavam a idade ideal 

para venda, a “velha Fidera” separava-os de suas mães para fazer negócios. 

O Tatu era a única fazenda de Lavras em que estava presente todos os símbolos do 

poder absoluto, a capela, o engenho de cana, casa de farinha e bandoleira de fiar algodão e por 

último e talvez o mais significativo a senzala, símbolos que caracterizava o poderio 

econômico da época. 



7 

 

 
 

 

É no sítio Tatu que encontramos um espaço de significativo valor patrimonial 

referente não só a memória de Dona Fideralina ou da sociedade local, mas de uma estrutura 

característica dos latifundiários, escravocratas, fazendeiro, portanto da representação nacional. 

O Tatu foi palco e cenário de grandes histórias, umas verídicas, outras, no entanto, 

não passam de especulações e mitos criados entorno de Fideralina. 

 

1.4 Uma matriarca do sertão  

 

Fazendo um registro sobre a vida das incríveis mulheres sertanejas, Raquel de 

Queiroz, no ensaio da Revista Cruzeiro, intitulado Matriarcas do Ceará, caracterizou 

Fideralina como uma matriarca do sertão. Esse ensaio narra a existência de mulheres atuantes, 

figuras marcantes que atravessam os limites do tempo e lugares, e que desafiam a história.  

 

As matriarcas eram, geralmente, mulheres que, de repente, se viam sós, com os 

maridos mortos deixando-lhes meia ou uma dúzia de filhos para criar e educar. E, às 

vezes, com a morte deles para vingar. Desta forma, assumiam-lhes os encargos, 

inclusive a chefia política local. Aprendiam a usar os mesmos métodos tradicionais, 

a prestar serviços a grandes e pequenos, cobrando-lhes, por fim, apoio em comando 

e obediência. As matriarcas obtinham melhores resultados que os finados por serem 

mais minuciosas e mais exigentes, pois acreditavam que governo se começa dentro 

de casa, no trato com os filhos. A sua manipulação, assim como a de parentes e 

agregados, é o foco inicial do poder, o raio de influência que, posteriormente, alarga-

se e passa a englobar a rede de poderes do nordeste: o Estado e a Igreja. (TAMARU, 

2004) 

   

Fideralina ficou viúva com menos de 45 anos de idade, da sua prole de 11 filhos 

sobreviventes, 8 (oito) ainda eram menores. Com a viuvez, ela assume a postura relatada 

acima, tornando-se responsável por todos os negócios e educação dos filhos. 

A propagação da memória popular, devido a sua postura enérgica e autoritária 

poderia taxa-la de “uma mãe má”. Este estigma ela não carregou, pois quando se narra fatos 

de sua vida materna e dona do lar, busca-se enumerar suas qualidades, conforme se verifica 

abaixo na fala da pesquisadora Rejane Gonçalves, trineta de Fideralina. 

 

...era uma senhora dona do lar, educava seus filhos com uma educação rígida, com 

respeito e obediência. Fiava, fazia varandas de rede e com fé rezava o oficio de 

nossa senhora, era uma mãe zelosa e amava seus filhos acima de qualquer coisa.  

 

As qualidades maternas de Fideralina superam as outras práticas que para muitos 

poderiam ser reprováveis, chegam a ser inquestionáveis uma vez que deu uma educação com 

primazia aos seus rebentos. 

Com relação a rigidez na forma como educava seus filhos, não podemos levar  ao pé 
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da letra, pois estamos falando de um contexto específico, em que a educação assim se fazia, 

ela educou-os dentro dos moldes cristãos e tradicional, prova disso é que o primeiro doutor 

formado em medicina de Lavras era seu filho, sendo que outros filhos se destacaram nos mais 

diversos campos, jurídico, político. 

Era uma verdadeira chefe de família, autoritária, durona, a quem todos a respeitava e 

temia. Embora evidências apontem que por traz daquela mulher forte e destemida, existia uma 

mulher assim como as outras, frágeis, simples e cheia de medos. (PINHO, 2003) 

Sobre Fideralina, existe fatos que se contrapõem “o temor e a delicadeza”, se de um 

lado observamos uma mulher valente, temida por todos, por outro observamos aquela mulher 

sertaneja, que gostava de fazer atividades manuais, de rezar e que amava demasiadamente 

todos os seus filhos (PINHO, 2003) 

Mulheres com o perfil de Fideralina, à qual temos outros exemplos como Bárbara de 

Alencar, aponta Joaquim Falcão no artigo Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma 

Discussão Conceitual. 

 
São chefes ou melhor tornam-se chefes de família devido à ausência de um 

patriarca, por motivo de morte, ou por viagens constantes. Raramente são solteiras 

ou sem família. A manipulação dos filhos, parentes e agregados, parece ser o foco 

inicial do poder e do raio de influência das matriarcas. (FALCÃO) 

 

 

A análise de Joaquim Falcão, vai de encontro ao poder exercido por  Fideralina seja 

no ambiente familiar ou social, pois a mesma começa a exercer seu poder em um âmbito 

restrito o familiar, estando a frente do clã dos augustos, e terminou por englobar uma rede de 

poderes bastante específico em todo o Ceará. 

Fideralina tomou essa proporção devido ao seu poder econômico, pois é comum na 

história do nordeste brasileiro, figuras de mulheres chefes de famílias. 

O imaginário popular ainda trata da figura dessa Matriarca com uma enorme 

vitalidade. E na região de Lavras da Mangabeira não há quem não conheça alguma história 

dessa mulher, tornando-a um verdadeiro patrimônio cultural local. 

 

1.5 Fideralina e o Feminismo 

 

Fideralina não viveu para ver a emancipação da mulher na política, também não se 

enquadra na linha chamada feminista, provavelmente ela vivendo no longínquo sertão do 

salgado, não conheceu esse tipo de luta, outra evidência que prova tal fato e que: 
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As ações feministas, voltadas para a conquista dos direitos, políticos da mulher, 

intensificaram-se em torno do ano de 1918, quando Bertha Lutz e um grupo de 

colaboradoras como Maria Lacerda de Moura, criaram no Rio de Janeiro, uma 

organização chamada liga Intelectual da Mulher, que posteriormente, passou a 

denominar-se Liga para o Progresso Feminino. (SOUZA. 2010) 

 

Como se percebe o movimento feminista no Brasil, ganhou força a partir de 1918, 

nesse período Fideralina já era octogenária e um ano depois falecera. As ações de Fideralina 

estava inseridas no contexto masculino do Coronelismo, e ela usou todas os mecanismos 

desse tipo de política vigente. 

Percebe-se também que não era pretensão da mesma vê a mulher emancipada 

politicamente, ela estava exercendo um poder que herdara de seu pai e marido. 

As instituições políticas eram construídas a partir das bases patriarcal, centrada na 

dicotomia público/privado para a manutenção da subordinação feminina (MIGUEL e 

BIROLI, 2010); Esse espaço político de exclusão da mulher, espaço patriarcal e masculino, 

inibia a ambição política feminina, no entanto esse ambiente marcado pela subalternidade 

feminina tinha brechas para a ascensão da mesma, é fato que elas não ficavam a frente de 

cargos públicos, até porque a constituição brasileira não dava esse espaço para elas, no 

entanto elas ocupavam indiretamente com as pessoas de sua confiança e essa submissão 

acontecia as avessas, agora era a população local independente de ser homem ou mulher que 

se tornavam submissos.  

Portanto, apesar de parecer que Fideralina tinha traços feministas devido as suas 

ações, ela não era feminista, era apenas uma mulher que estava a frente do seu tempo; e suas 

ações podem ser comparadas as de outras mulheres como Bárbara de Alencar e Anita 

Garibaldi, pois suas lutas diárias não eram para ascensão política da mulher, mas para a 

conquista de um ideal comum a todos, homem e mulher, e não trabalhava isoladamente ou 

seja, restrito ao universo feminino ela faziam suas alianças e conchaves quando fossem 

necessário, inclusive até pondo as mãos em armas e indo a campo para batalha.  
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2 UMA LÍDER 

  

A história só é história na medida em que não consente nem no discurso absoluto, 

nem na singularidade absoluta (LE GOOFF). 

E estudar a história de Dona Fideralina não se pode ser taxativo, pois a cada nova 

pesquisa, fatos inéditos ganham corpo. 

O fato de Fideralina ser considerada rebelde e de não ter se curvado ao destino das 

mulheres em sua época e pelo seu espírito de mulher forte e decidia, a projeção política que a 

mesma ostentou durante décadas no município de Lavras da Mangabeira, a memória coletiva 

afirma que essa projeção não se restringiu apenas aos limites territoriais Lavrenses, afirmam 

que alcançou toda a região do cariri – sul do Ceará, tornando-a uma verdadeira representante 

do mandonismo no interior do Ceará. 

Fideralina se caracterizou como fazendeira, grande proprietária de bens, mulher 

destemida e dona do poder. A sua liderança era inquestionável. Sua projeção política foi 

tamanha que foi considerada e de fato era um verdadeiro “Coronel”. 

 

2.1 O Coronelismo e um “Coronel de saias” 

 

No Brasil o fenômeno do coronelismo, esboçou-se no período colonial, tomou corpo 

no império e consolidou-se nas primeiras décadas da República. 

O coronelismo configura-se como um fenômeno social marcante no Brasil do século 

XX. Sua influência mais significativa foi no nordeste, notadamente no sertão. (GALVÃO) 

Um dado fundamental para análise desse fenômeno concentra-se na oposição entre 

os senhores locais, poderosos governantes da política e da sociedade, aliados aos políticos das 

capitais e a população dos mais longínquos sertões. Assim sendo esses fazendeiros eram a 

própria lei. Embora não estejamos analisando o fenômeno do coronelismo em si, e importante 

conhecer esses conceitos para analisar com mais presteza no objeto de estudo. 

Fideralina vivia no sertão do salgado, região que foi caminho dos povoadores que 

desciam e subiam o vale do Cariri. Essa região do Ceará sempre esteve politicamente ligada a 

Pernambuco, sendo assim os ideais da província vizinha, sempre tinha boa aceitação no 

território caririense, também por lá aconteceram muitas revoltas como a dos Alencares e 

posteriormente a de Pinto Madeira, esta última ocorrida no ano de nascimento de Fideralina e 

tendo resquícios em território lavrense, por lá havia a presença do Padre Verdeixa, um dos 

políticos mais esdrúxulos da província cearense, sendo este o padre de Lavras e 
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consequentemente o que realizou o batizado da menina Fideralina Augusto Lima, assim 

afirma Batista de Lima, em uma entrevista para o documentário para TV Assembleia, 

intitulado O poder político de Fideralina Augusto Lima e seus descendentes. 

 

O fato de Padre Verdeixa ter batizado Dona Fideralina, isso já nos indica que a 

própria Fideralina, já começou de forma inusitada sua vida, ou seja, ela começou 

sendo batizada por um Padre rebelde e talvez concidentemente a partir dai ela 

também começou a ser aquela pessoa rebelde, porquê Padre Verdeixa era 

considerado um anarquista, era da oposição, era um homem que fazia tanta oposição 

ao governo, que quando era deputado, ele se trajava de engraxate na praça dos Leões 

pela manhã e engraxava os sapatos do governador e ouvir as tamoias do Palácio e a 

tarde fazia oposição ao governo, era um homem rebelde e isso coincide com a 

rebeldia que depois teria Dona Fideralina. (Trecho da fala de Batista de Lima para o 

documentário da tv assembleia). 

 

A semelhança entre Dona Fideralina e o Padre Verdexa, fica só quesito rebeldia, pois 

politicamente falando dona Fideralina usou muito bem a prática coronelística a seu favor, ou 

seja não fazia oposição ao governo, mas sim aliava-se a ele, essa aliança entre o Coronel e o 

Governador era comum durante a república velha e era a base de sustentação da política dos 

governadores. 

A configuração da política nacional e a especificidade da região do cariri, que sempre 

foi marcada por revoltas e por revolucionários, berço político de Fideralina, tornou-se campo 

fértil para prática coronelística da famosa matriarca, transformando-a em uma das principais 

representantes do mandonismo no interior cearense. 

 

2.2 O Batalhão de Dona Fideralina 

 

“Pra ser cabra do Tatu 

Precisa trazer a sina  

De manejar o bacamarte  

Da velha Fideralina”   

 

Forte e corajosa, D. Fideralina, desde 1876, controlou o poder político de Lavras da 

Mangabeira com destemor e bravura, exercendo notória influência não só na região, como 

também na província antes mesmo da proclamação da república. 

Fideralina sempre manteve um número significativo de negros e cabras em sua 

propriedade, o Sítio Tatu. Essa era uma prática comum dos coronéis do sertão, mantinham 

esses homens para sua garantia pessoal e a guarda de seu “feudo”.  Como legítima 

representante do coronelismo e mandonismo no Ceará, tinha também o seu exército pessoal. 
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Inclusive na sua residência no Sítio do Tatu, tinha uma dependência destinada a esconderijo 

de homens, homens esses que serviam de sua guarda-pessoal. Sobre os negros e cabras 

mantidos na fazenda Melquiades Pinto Paiva, escreve em seu livro: 

 
Como verdadeira coronela, tinha que andar armada e protegida por gente guerreira. 

Também devia dispor de um arsenal de armas e grande quantidade de munição. Na 

casa-grande existe uma dependência chamada cuvico(=cubículo) destinada a 

esconder gente, guardar armas e munições. Procurava guardar sua vida mesmo 

dentro de sua própria casa. (PAIVA, 2010) 

 

 

Essa dependência, mencionada pelo escritor era um cômodo secreto, sem portas, 

poucas pessoas sabiam de sua existência na época, é ainda preservada na casa-grande do Tatu; 

ela consiste em duas paredes paralelas de mesma altura entre a sala de estar e um dos quartos, 

espaço de mais ou menos um metro ou um metro e meio, entre uma parede e outra, quem 

olhasse da sala, pensava estar vendo a parede do quarto, quem olhasse do quarto pensava estar 

vendo a parede da sala, a saída desse cômodo se dava por cima, nas casas do sertão é comum 

que as paredes internas não vá até o telhado, por motivo de ventilação e luminosidade, 

segundo ainda o escrito e trineto de D. Fideralina, quando alguém chegava em sua casa, ela 

aparentemente estava sozinha, porém como ele mesmo afirma ela nunca esteve só, ela não 

andava só, ela guardava seus cabras com um escada pelo lado interno do “cubículo”, qualquer 

comando da velha matrona eles estavam lá prontos para defende-la (PAIVA).  

O Batalhão de D. Fideralina tomou projeção regional a partir dos ciclos de 

posição dos coronéis na região do cariri cearense e um caso particular: o assassinato de um de 

seus netos. 

O caso de maior evidência, para projeção de d. Fideralina, foi sem dúvidas o 

assassinato de seu neto: Ildefonso Lacerda Leite, esse além de ser seu neto mais velho, era o 

queridinho da avó, ela se orgulhava dele por ser o primeiro neto a se formar em Medicina, 

após formado seu neto foi exercer as funções de médico em Princesa, cidade da Paraíba, além 

de clinicar, mantinha também uma farmácia. Logo o jovem se casou com a filha de um dos 

coronéis da região, porém o delegado da cidade estava interessado na moça, por motivos 

passionais o delegado e um comparsa assassinaram o neto de D. Fideralina com requintes de 

crueldade. 

Recebendo a notícia a velha ficou indignada, porém adotou as providências 

necessárias para vingar a morte do neto. Como escreve Joaryvar Macedo: 

Enquanto a má nova se espalhava por Lavras da Mangabeira, tomada da mais 

explicável indignação, Dona Fideralina adotava as providências, a fim de vingar as 

morte do neto. Para tanto, recrutou elementos das localidades vizinhas, que, com os 
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seus perfizeram um efetivo de cerca de cem cabras. Armados e municionados, após 

receberem, no pátio da casa-grande do Tatu, as instruções ditadas pela velha 

matrona, partiram em direção à Paraíba. Levaram consigo uma ordem grave: só 

voltarem de Princesa depois da vingança cruel. O batalhão de Dona Fideralina foi 

comandado por Zuza Lacerda (Zuza Febrôncio). (MACEDO, 1990) 

 

O ex-tabelião de Lavras da Mangabeira, Vicente Ferrer, que é trineto de 

Fideralina, em entrevista para o documentário realizado pela tv Assembleia, conta que muitos 

desses homens, que foram recrutados para o batalhão de dona Fideralina, partiram mais por 

boa vontade, do que por pagamento. 

 

Ela recrutou, cerca de cem a cento e cinquenta homens, que naquela época se 

chamava de homens bravos, cabras, né? Pessoas mandadas, que viviam lá no sítio e 

dependia, financeiro ou amigavelmente da família Augusto, então essas pessoas, 

saíram com mais boa vontade, do que com interesse de ganhar. A prova é tanta que 

Princesa fica muito longe aqui de Lavras, mas eles saíram a pé e sem alimento. 

(Documentário Tv Assembleia) 

 

O Escritor Dimas Macedo, também em entrevista para o mesmo documentário, 

relata que o Batalhão fez uma verdadeira carnificina na cidade paraibana de Princesa e 

trouxeram o cadáver do neto para ser enterrado em Lavras, em um dos túmulos mais 

suntuosos do cemitério. A carnificina na cidade paraibana e a suntuosidade do túmulo 

serviram, segundo o escritor, para demonstrar sua força e o seu triunfo. 

A mítica popular afirma que a Velha Fideralina despachou seu estranho exército 

com a incumbência de lhe trazer as orelhas de cada um dos assassinos do neto. Não era à toa 

que se diz em Lavras que a velha do Tatu rezava toda noite num rosário feito das orelhas dos 

seus inimigos mortos. Depois dos seus cabras entrarem em Princesa e fazer o serviço, teriam 

que arrancar as orelhas dos assassinos do neto da matriarca e teriam que disser a célebre frase: 

"Tá aqui que Dona Fideralina mandou!". Conta a lenda que partir dai todas as pessoas 

assassinadas pelo seu batalhão diziam a frase, e davam o golpe de misericórdia.  

O fato e que esse crime de princesa, ocorrido em 1903, marca o início da projeção 

de Dona Fideralina para além dos sertões do Cariri, e a extensão da sua influência junto ao 

governo do Estado do Ceará.  

 

2.3 Inimigos Políticos 

 

Conhecida como figura destaque do coronelismo, cujo espírito encarnou com sua 

armadura de guerreira, Fideralina sempre levou às últimas consequências as vinditas com seus 

adversários, ganhando ou perdendo as demandas com as quais se envolveu (MACEDO 2010). 
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Segundo Melquíades Pinto Paiva, Fideralina ao longo de sua vida fez bastante 

inimizades, como ele afirma em entrevista para TV Assembleia: 

 

Fez bastante inimigos, ninguém entrava na casa dela, só pessoas de absoluta 

confiança, ninguém conseguia conhecer a alcova dela, onde ela dormia, aliás, isso 

todo coronel, todo chefe de bandido fazia isso, pra não poder dar pistas, aos seus 

inimigos. (Documentário TV Assembleia) 

 

Essas inimizades geralmente eram pessoas que não comungavam dos mesmos 

ideais políticos que ela, existem muitas histórias de disputas e choques políticos por toda 

parte. 

Herdeira de dois grandes chefes políticos, acostumada com o poder e investida na 

figura do coronel, ela não aceitava oposição. E para manter-se absoluta e suprema no seu 

reduto, esquecia até a religião e lutaria contra a Igreja. Seu desafeto mais conhecido foi o 

Monsenhor Clodoaldo Miceno Linhares, vigário da Paróquia de São Vicente Férrer, em 

Lavras. Monsenhor Miceno, como era mais conhecido, ousou a se apor a Velha Fidera e 

provou do seu ódio. 

Monsenhor Miceno foi vigário de Lavras por 49 anos, e era conhecido por sua 

retidão de caráter, admirado pelo povo, possuía uma oratória invejável, com essas qualidades 

o Monsenhor era admirado pelo clero e respeitado por todos. 

Fideralina, que nunca aceitou pessoas mais influentes do que ela e vendo a 

crescente admiração do povo lavrense pelo vigário, e também esse tinha ideais políticos 

divergentes dos seus, mandou investigar a vida do vigário e descobriu uma mancha em seu 

passado, quando jovem tivera uma filha em uma cidade dos inhamuns. De posse dessa 

informação, Fideralina não poupou o religioso, levou a peito tornar público o deslize, assim o 

desmoralizaria perante o povo e o próprio clero. 

Monsenhor Miceno, receoso de um escândalo recuou, porém, profetizou que as 

crianças daquela geração veria a queda política de Fideralina. O Monsenhor errou na profecia, 

pois passou-se muito tempo até o dia em que ela, ou um dos seus, não conseguissem eleger o 

prefeito. O sucessor do Monsenhor, por sinal, sobrinho de Fideralina, sofreu as piores calúnias 

levantas pela tia. 

Fideralina, não tinha inimigos políticos só entre estranhos, no seio de sua família 

também enfrentava adversários. O principal deles foi seu filho Honório Correia Lima; que 

também ousou ter luz própria na política e conheceu a ira materna. Este ocupava o cargo de 

Deputado e conseguiu sem consultar a mãe, a intendência municipal, que era ocupado pelo 
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Coronel Manoel José de Barros, velho amigo, fiel e correligionário de sua mãe, que ocupava o 

posto por influência dela. O resultado dessa desobediência foi à deposição do Coronel 

Honório Correia Lima, ela mesma organizou a deposição e a base do bacamarte tirou o filho 

da Intendência Municipal. 

 

2.4  Influência de Fideralina na Política cearense e a deposição de Honório Correia Lima  

 
Os diversos casos de deposição de chefes políticos, a bala, ao sul do Ceará, na época 

do apogeu do coronelismo, constituíram fenômeno diversas curioso. 

Na realidade, chefes e intendentes de munícipios sul-cearenses caíram ao fragor de 

tiroteios, sendo, assim, escorraçadas pelos próprios correligionários, geralmente. 

Ocorrida a deposição violenta, o governo estadual comportava-se, em regra, com 

absoluta indiferença, aceitando, passivamente, o fato como consumado. 

Alcançada a vitória pelas armas, os rebelados telegrafavam de imediato, ao 

presidente do estado, que incontinenti, atendia à “solicitação do povo vitorioso”. 

Nomeava substituto para o amigo e correligionário que acabava de ser apeado do 

poder pela força imperante do bacamarte. (MACEDO, 1990) 

 

Como percebemos pela citação do Livro o Império do Bacamarte do Historiador 

Joarivar Macedo, o Ceará vivia o contexto do ciclo das deposições, grandes chefes políticos 

regionais foram destituídos dos cargos de intendentes municipais pela força do bacamarte. As 

relações coronelísticas da época asseguravam a legalidade das destituições a nível municipal e 

uma vez destituído do poder, o outro coronel que ocupasse o cargo teria os mesmos benefícios 

e prestígios dos antigos. 

Nesse período quase todos os coronéis da Região do Cariri, foram depostos, a 

exemplo, citamos: José Belém de Figueiredo de Crato; Antônio Roseo Jacamaru de Missão 

Velha; Coronel Neco Ribeiro de Barbalha e Coronel Honório Correia Lima de Lavras da 

Mangabeira. 

Os levantes na região do Cariri cada vez mais frequentes, e em menores intervalos 

de tempo, iam depondo os coronéis das cidades caririenses. A deposição em Lavras, por sua 

vez é a que chama mais atenção: 

 

O mais curioso de todos os casos de deposição, em face do ineditismo que o marcou, 

ocorrera precisamente no dia 26 de novembro de 1907, em Lavras da Mangabeira. 

Quando dona Fideralina Augusto Lima e o filho Gustavo Augusto Lima, aliados, 

apearam do poder, a bacamarte, o coronel Honório Correia Lima, também filho dela, 

aliás o mais velho dentre os seus rebentos varões. (MACEDO, 1990) 

 

Macedo afirma que a oligarquia dos Augustos em Lavras da Mangabeira, foi uma 

das mais vigorosas do nordeste, e sobretudo quando estava sobre o comando de Fideralina 

Augusto Lima, pois, esta se revelou altamente vocacionada para política, assegurando, por 
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décadas, a oligarquia dos Augustos em Lavras. Entre 1906 até 1912, não havia que duvidasse 

do poder político de Fideralina Augusto e de seus descendentes, tanto que contemporâneos 

dela fizeram quadrinhas, onde salientavam esse poderio. 

 

O Belém manda no Crato, 

Padre Ciço no Juazeiro, 

em Missão Velha Antônio Róseo, 

Barbalha é Neco Ribeiro, 

das Lavras Fideralina quer mandar no mundo inteiro. 

 

A quadrinha acima salienta os nomes dos principais chefes políticos da região do 

Cariri, e o nome de Fideralina aparece em destaque. 

Ainda sobre a influência da matrona na política cearense, Joaryvar Macedo 

discorre:  

 

Acresça-se que ainda, daquele período, dois filhos de dona Fideralina, o citado 

Coronel Honório Correia Lima e o doutor Ildefonso Correia Lima, bem como seu 

sobrinho, Padre João Carlos Augusto, exerceram mandatos de deputado, tomando 

assento na assembleia cearense. Destaque-se que o sobredito Ildefonso representou, 

inclusive, o Ceará na Câmara Federal em duas legislaturas.  

Observe-se que, no rol de chefes do executivo lavrense, até o ocaso do governo do 

comendador Nogueira Accioly, figuram ao lado dos cunhados, genros e sobrinhos de 

dona Fideralina, apenas dois dos seus filhos, coronéis Honório Correia Lima e 

Gustavo Augusto Lima. Consta que a destemida matrona desejava os filhos 

afastados do poder executivo local, interessando-se, todavia, por sua condição de 

parlamentares. 

Dona Fideralina, em face do temperamento forte e, por vezes até exaltado dos filhos, 

notadamente o de Gustavo, receava que eles, à frente do executivo municipal, lhe 

arrebatassem o poder político. (MACEDO, 1990) 

 

Fideralina, já havia feito Honório deputado, e este ganhou força e prestígio junto 

ao presidente (governador) do estado, conseguindo ser nomeado para a intendência municipal, 

contrariando a vontade da mãe, tomando posse de um território político dela e de certa forma 

libertando-se da sua tutela política. 

A velha, com o orgulho ferido e influenciada por um outro filho, Gustavo 

Augusto, tenta primeiro convencer Honório a abdicar do cargo. Apela para os nove meses em 

que o carregou na barriga. O argumento não surtiu efeito. Honório respondeu que, se o 

problema era o tempo de gestação, poderiam fazer um trato: ela que afinasse a cabeça para lhe 

entrar pela "traseira", e ele a carregaria durante nove meses sem reclamação.  

Mas Fidera era incansável. Tentou convencer o filho até o dia em que ele tomou 

de um rifle e apontou para a barriga da mãe. Essa afronta, somada à morte de Ernesto Rolim, 

cabra de confiança da velha, atribuída a Honório, e às ameaças de Honório ao irmão 
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Joaquinzinho, a quem proibiu de aparecer na casa da mãe, por acreditar que fosse ele a origem 

das atitudes da velha.  

Inconformada com a despeita do filho, Fideralina, organizou o levante, com 

expressivo apoio dos coronéis e chefes político de Missão Velha e Milagres, esses coronéis 

expediram em torno de quatrocentos cabras, recrutados no cariri e estados vizinhos como 

Paraíba e Pernambuco, somando ao exército pessoal de Fideralina, reuniram um numeroso 

bando, porém antes de irem a campo, para destituir o filho, ouviram dela, entre outras 

recomendações a seguinte: “quem acertar um tiro no Torto morre!”. Torto era a alcunha dada 

a Honório, pois o mesmo era estrábico.  

Honório não conseguiu resistir ao cerco, e foi facilmente derrotado, retirou-se para 

vizinha cidade de São Pedro, hoje Caririaçu, e depois partiu para Fortaleza. Foi proibido pela 

mãe e o irmão de voltar a Lavras e assim o fez. O Coronel Honório, refez novamente sua 

carreira política em Fortaleza, e a Lavras nunca mais voltou.  

O poder após a retirada de Honório do município de Lavras, foi devolvido ao 

Coronel José de Barros, e Gustavo ficou com a direção política local. 

Após os confrontos, aos quais ela tentou negociar de todas as maneiras, para ter 

outro desfecho. Fideralina carregava o peso de ter preterido um filho em detrimento do outro, 

esse peso a fez fechar-se em luto por um ano na sua residência no Sítio Tatu, embora fosse 

sempre informada de tudo que acontecia na cidade. 

Fideralina, por sua vez, via a crescente influência do Gustavo, temia ser ofuscada 

pelo filho, mas o seu temor maior eram as consequências que esse confronto poderia ser 

desastrosas, sobretudo no seio familiar, o que de fato acontecera. Partidários do filho deposto 

e do que estava no poder deflagraram uma cisão no clã dos Augustos.  

Fideralina por muitas vezes tentou reverter, procurando a reconciliação, porém 

não obteve sucesso.  

O episódio como afirma Macedo, deixou marcas profundas no seio da família 

Augusto. 

 

2.5 Participação de Fideralina na Sedição de Juazeiro 

 

O Padre Cícero, amigo e padrinho de um dos filhos de Fideralina, convocou todos 

os coronéis da região do cariri para firmarem um pacto de apoio total e incondicional a Pinto 

Nogueira Accioly, este perdera o cargo de presidente do estado. Em substituição ao presidente 

foi nomeado Franco Rabelo. O pacto dos coronéis caririenses forçava a Assembleia a rejeitar 
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o nome indicado pelo presidente Hermes da Fonseca, e devolver a chefia do estado ao 

Nogueira Accioly. A oligarquia dos Accioly era a base de sustentação do coronelismo e o 

predomínio das oligarquias municipais. Fideralina apoiou o pacto dos coronéis, pois além de 

muito amiga do presidente do estado, a família Augusto e Nogueira Accioly, mantinham 

estreitos laços por via de casamentos. Esse entrelaçamento entre as famílias explica em parte 

que o auge do prestígio de Fideralina, tenha sido quando Nogueira Accioly estava na chefia 

do estado. 

Fideralina como representante do coronelismo e detentora do poder local foi 

convocada para o pacto, porém não compareceu, pois já se achava bastante debilitada pela 

idade, beirava os oitenta anos, no entanto mandou seu neto João Augusto Lima, como seu 

representante. 

O pacto dos coronéis, culminou no levante armado, denominado Sedição de 

Juazeiro. Nessa época o comando político de Lavras da Mangabeira, estava cada vez mais 

concentrado nas mãos do filho e herdeiro político Gustavo Augusto. 

Na chamada Sedição de Juazeiro, movimento liderado por Padre Cícero e Floro 

Bartolomeu, pesquisadores como Dimas Macedo, afirma que Floro se desentendeu com 

Gustavo sobre o comando da revolução, embora o comandante de campo tenha sido José de 

Borba de Vasconcelos, uns dos principais chefes da revolução foi Gustavo Augusto, o filho 

ungido de Fideralina. 

Com relação a participação efetiva de Fideralina na revolução, consistiu apenas no 

fornecimento de “cabras” armas e munições, estas no montante de cinco mil cartuchos e 

balas. Tratando do assunto nas páginas de Padre Cícero, Mito e Realidade, Otacílio Anselmo 

informa que: 

Não dispondo os sediciosos de Juazeiro de munição suficiente para uma luta 

prolongada, Floro Bartolomeu, principal comandante do movimento armado, 

esforçou-se por adquirir mais munição com os amigos e correligionários do Padre 

Cícero. Informa em artigo publicado no Unitário, de 17.07.1915, o dito Floro 

revelou haver Dona Fideralina remetido, naquela ocasião, cinco mil cartuchos. 

Mas, para a vitória da sedição de 14, a notável matriarca, concorreu não apenas com 

munição, mas ainda com a coragem dos seus cabras. 

 

A propósito, o cantador Cego Aderaldo, versejando o acontecimento, não 

esqueceu: 

Goizinho rolou no chão  

temendo a bala ferina,  

e quando ele conheceu  

que ali havia ruína,  

correu com medo dos cabras  

da Dona Fideralina. 
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A tropa jagunça, no seu deslocamento em direção a Fortaleza, para depor o 

presidente Marcos Franco Rabelo, acantonou no Sítio Tatu, para repouso e matalotagem. E 

pela trova popular ainda é possível identificar o respeito e o medo que a velha matrona ainda 

despertava nas pessoas, mesmo estando já no fim da vida. 

 

3 UM MITO 

 

Aqui analisaremos os sentidos da memória mítica, relativos à vida de Fideralina. 

Sua vida especialmente no âmbito particular, rendeu inúmeras histórias, com variados graus 

de verdade e mesmo pura ficção, histórias que enriqueceram o folclore local e ajudaram de 

certa forma a preservar a memória desta mulher forte, guerreira e destemida. Por outro lado 

também criaram estereótipos a seu respeito. Essas histórias povoam o imaginário local, 

transformando a Velha Fidera em um mito, a fama de Fideralina foi além-fronteiras de Lavras 

da Mangabeira. 

Fideralina Augusto Lima foi figura cearense famosa por seu destemor e arrogância, 

sobre quem Rachel de Queiroz escreve um artigo na revista O Cruzeiro no ano de 

1946 e, mais recentemente, em 1990, um opúsculo assinado também por Heloísa 

Buarque de Holanda. 

Descrita como corpulenta, com medidas avantajadas, quadris largos, rosto cheio, 

bonita, dominando toda a política dos Cariris, conta-se que o recado fatal que ela 

mandava aos inimigos era o tiro ou a facada, seguido da frase: “Tá aqui, que Dona 

Federalina mandou...”. Depois da execução, era apresentada a orelha do finado 

como prova. (TAMARU, 2004). 

 

TAMARU continua descrevendo Fideralina: 
 

Assumindo uma posição tirânica, desperta na população medo e curiosidade por sua 

coragem, valentia, destemor e por mandar executar os inimigos. 

Com poder político e econômico, mantém certos hábitos interditos à mulher: fala o 

que lhe vem à cabeça, usa palavrões em qualquer circunstância e levanta a voz para 

os homens. Suas medidas de proteção não diferiam muito dos costumes do 

coronelado da região. 

Mantinha um grupo de capangas para proteger a propriedade e garantir a família; 

andava sempre com um bacamarte sobre as pernas ou ao alcance das mãos. 

 

Fideralina ficou conhecida como uma mulher tirânica que mandava matar seus 

inimigos e a mítica a seu respeito e cheia de lances de bravura, destemor e histórias um tanto 

quanto engraçadas. É difícil encontrar um lavrense que não conheça uma história sobre esse 

mito do sertão do salgado. O professor, escritor e pesquisador lavrense Dias da Silva, em sua 

coluna para o Jornal Diário do Nordeste, narra um causo. 

O meu caso de lavrense, que me criei, ouvindo histórias sobre a valentia de D. 

Fideralina. Inclusive meu avô José Cândido de Lima possuiu um morador chamado 
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de Luís Preto, ou Luís de Santa, que morreu com mais de cem anos. Na minha 

meninice dos anos 1950 conheci o Negro Luís, como também era chamado e que 

fazia trabalhos domésticos mais pesados, como pilar, moer e botar água. Não era da 

roça e nem tomava banho. 

 

Batista de Lima, continua a narrativa: 
 

´Um menino escravo, com oito anos de idade - chamado Luís Preto, tomou banho na 

cacimba reservada à àgua de beber. Em consequência, levou uma tremenda surra, e 

nunca mais tomou banho, apesar de ter vivido mais de cem anos´. Seu Luís como eu 

chamava, me contou que a surra foi dada por sua mãe que era escrava de D. 

Fideralina, diante dos reclamos da poderosa senhora. (Coluna 3-Diário do Nordeste 

(23.12.2008) 

 

No livro Bonito pra chover, no capítulo: Mulher-macho, sim senhor: histórias de 

mulheres que romperam limites no Ceará, de Ana Rita Fonteles Duarte, narra outra história 

bastante conhecida na região de Lavras, a autora começa a narrativa assim: 

 

Outra história, não se sabe se real ou fantasiosa, narra a tortura de uma negra 

submetida à velha Fidera. No auge da dor, conta-se que a pobre escrava pulava 

apoiando as mãos ensanguentadas na parede. As marcas teriam permanecido num 

quarto da casa-grande, no sítio, não havendo cal que as apagasse. (p. 240) 

 

 

A tradição oral, ainda preserva esse fato, embora na casa não seja encontrada as 

tais marcas, os moradores da localidade conta que o reboco do quarto teve que ser removido 

para tirar as marcas das paredes. 

Das muitas histórias atribuídos a D. Fideralina, a mais emblemática, é que ela 

mantinha em seu oratório um Rosário confeccionado com as orelhas das pessoas que ela 

manda assassinar. 

A história do Rosário de Orelhas surgiu e propagou-se, após a ida de seu Batalhão 

para Paraíba para vingar a morte do seu neto. D. Fideralina ordenou que o seu bando 

trouxesse as orelhas como prova de que tinha vingado a morte do seu neto, foi a partir dai 

segundo a memória popular que afirma como verdade, ela começou colecionar as orelhas. 

Sobre o Rosário, a historiadora Silvana Pinho escreve: 

 

(...) se espalha, nos meios populares, que Dona Fideralina cotidianamente, de sua 

cadeira de balança, no alpendre, observando o trabalho dos escravos, para intimidá-

los, rezava com um rosário feito de orelhas arrancadas de seus inimigos ou de quem 

não atendesse as suas ordens. (PINHO, 2003) 

  

Nos ditos populares também arranjou-se um lugar para guardar o referido rosário. 

Diz-se que o mesmo está guardado na Igreja da cidade do Crato, sede da diocese da qual 

Lavras faz parte. 

Criou-se um folclore em torno da figura desta emblemática mulher, que é 

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=600548


21 

 

 
 

 

reproduzido com facilidade na boca dos populares. 

No documentário da TV Assembleia uma moradora do sítio faz revelação, quando 

perguntada sobre um móvel existente na casa, a mesma afirma que o móvel servia para 

guardar o animal de estimação de Fideralina: uma cobra preta, a existência do animal é 

mencionada em um artigo da Professora Silvana Pinto e no Livro Uma Matriarca do Sertão, 

de Melquíades Pinto Paiva:  

Bem original extravagância da senhora do Tatu foi a criação de uma cobra preta, 

solta à noite na casa-grande para comer ratos ali encontrados. Pela manhã, a cobra ia 

para a vazante do açude, mas ficava também em casa, guardada dentro de um 

armário que lá ainda existe. À tarde, um serviçal trazia uma bacia de leite para ela. 

Em certa ocasião seu filho Francisco precisava sair da rede onde dormia, mas 

faltava-lhe coragem, com medo da cobra. Então, a mãe lhe condenou o proceder, do 

seguinte modo: “Chiquinho, me dê suas calças e vista minha saia”. (p. 76). 

 

 

Fideralina, era conhecida também como a protetora dos perseguidos pela justiça, 

quando estes a procuravam e mereciam dela a aprovação dos seus pedidos. Então, 

demonstrando ser poderosa, ordenava: “vá, se entregue, depois vou resolver o seu caso!” 

(PAIVA, 2008). 

Percebemos ai as relações clientelistas, pois a defesa feita por ela seria apenas 

uma troca de favores, que futuramente seria cobrado.  

Ao ser entrevistada, uma jovem lavrense, considera um motivo de orgulho para as 

mulheres lavrenses ter em memória o baluarte Fideralina.  

Os lavrenses tem mesmo que se orgulhar de ter entre suas personalidades uma 

pessoa que desperta um fascínio enorme quase cem anos depois de sua morte. Fideralina faz 

parte do folclore da região, e é muito respeitada em outras regiões, serviu de inspiração 

histórias de escritores famosos nacionalmente como Raquel de Queiroz. 

Através da memória mítica ou a memória de fato, Fideralina Augusto Lima, 

permanece viva na oralidade do povo lavrense sendo, portanto, um verdadeiro patrimônio 

cultural de Lavras da Mangabeira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A luta pela igualdade, liberdade tem feito parte da história das mulheres na 

construção das sociedades. Embora a mulheres venha cada vez mais conquistando espaço na 

sociedade e na política nacional, sabemos que por muitos séculos elas eram exclusas de 

qualquer participação na política. 

As mulheres estiveram presentes nos processos revolucionários que mudaram a 

história do planeta. A cada dia, a história desvenda novos fatos que demonstram a importância 

da mulher e as suas ações políticas. No processo histórico, a mulher tem cada vez mais 

ampliado sua força e presença na conquista dos direitos dos cidadãos, mudando a história de 

gêneros. 

No Brasil, a conquista do voto feminino ocorreu em 1932, e a partir daí a mulher 

foi ganhando um espaço dentro dos partidos políticos, espaço até então predominante 

masculino, o crescimento da mulher na política do Brasil é tamanho que atualmente a cadeira 

de presidente da república é ocupado por uma mulher. 

Lembrando que o objetivo desse trabalho não é discutir a história de gênero, mas 

como nosso foco e objeto de estudo está centrado em uma mulher e inevitável não refazer 

essa trajetória de lutas, que as mesmas têm enfrentado desde os primórdios. 

Estamos analisando o contexto específico que foge as regras do padrão 

estabelecido. Final do século XIX e início do século XX, no sul do Ceará, uma mulher que 

rompeu os limites do seu tempo e conseguiu escrever seu nome e os de seus descendentes no 

decorrer de dois séculos na política e na sociedade cearense. 

Embora algumas perguntas tenham sido respondidas no decorrer do trabalho 

muitas surgiram: como que uma mulher sertaneja, baixa, gorda que falava alto que gostava de 

beber; de hábitos estranhos e excêntricos como andar carregada de liteira pelos seus servos, 

que só andava armada, despertava medo ao povo que viveu em seu tempo e curiosidade e 

imaginação nas gerações posteriores? Como ela conseguiu administrar uma das principais 

oligarquias do nordeste? Ela sabia adicionar doses valentia e diplomacia para resolver os 

problemas mais difíceis. 

Fideralina impetrou sua marca nos seus sucessores no clã dos Augustos, seu neto 

Raimundo Augusto,  chefe político de Lavras por décadas herdou da avó a valentia. Vicente 

Augusto, deputado federal e senador, também seu neto, tinha como principal característica a 

diplomacia e a capacidade de articulação. 



23 

 

 
 

 

Os Augustos, clã administrado por Fideralina, constituiu-se em uma das 

oligarquias mais importantes do estado. A política lavrense, pos-Fideralina, ainda perdurou 

por cinco décadas sob comando dos Augustos. 

No ano de 1947, ano da promulgação da constituição do Estado do Ceará, posto 

de presidente da constituinte era ocupado por um bisneto de Fideralina: Joaquim Bastos 

Gonçalves. Vale ressaltar que nesta constituinte quatro deputados eram da família augusto, 

bisnetos de Fideralina, situação inédita no Ceará e no Brasil, quatro pessoas da mesma família 

eleitos pelo voto da população, isso denota a influência política que a família tinha no estado. 

A partir de 1945, a política nacional teve uma mudança em sua base; o 

coronelismo e portanto, a política dos Augustos estavam ultrapassada, porém de outra forma, 

a oligarquia ganhou impulso com o Deputado Federal e Suplente de Senador Vicente 

Augusto. 

Mas o grupo dos Augustos não era coeso, as brigas internas pelo poder que 

começou com a deposição Honório Correia Lima, instalou no seio da família um processo 

autofágico, que desmoronou paulatinamente até 1966, quando os augustos saem do poder 

executivo lavrense. 

Embora os augustos tenham perdido força no território que sempre foi seu. Não 

saíram da cena política do estado. O legado político deixado pela matriarca, manteve-os no 

poder; prova disso que três de seus filhos ocuparam cadeiras da assembleia legislativa 

cearense; quatro bisnetos também aturam na assembleia e um neto na senatoria da república. 

Das gerações outras trinetos e tetranetos, Fideralina tem atualmente políticos 

atuantes no estado como o Deputado Heitor Férrer; o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio; 

Marcelo Rodrigues Augusto vice-prefeito do município de Pacatuba; e ainda os prefeitos das 

cidades de Paraipaba e São Gonçalo do Amarante. 

Após décadas, um Augusto volta ao poder executivo lavrense: Gustavo Augusto 

Lima Bisneto; foi eleito prefeito de Lavras da Mangabeira para o quadriênio 2013/2016. A 

figura da matriarca foi bastante explorada na campanha política. 

A figura mítica de Fideralina, perpetua-se na cultura e política lavrense e também 

do estado ao longo dos séculos. A escritora Raquel de Queiroz; uma vez a caracterizou como 

“uma espécie de rainha sem coroa, uma lenda”. E no seu ensaio Matriarcas do Ceará referindo 

a Fideralina de Lavras ela escreve: “e mais tarde quando as contas das gerações se perderem 

será ela ainda lembrada nos sertões do nordeste, como uma daquelas mulheres fortes que 

enchem uma época”. 
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