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TOMÁS POMPEU SOBRINHO (*) 

F. Alves de Andrade 

Com a publicação de PROTO-HISTÓRIA CEARENSE, em 2a. edi
ção, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ rende a THOMAZ POMPEU 
SOBRINHO grata e já consagrada memória no transcurso do 19 Centenário 
do seu nascimento. 

Não diremos que este livro possa assinalar, como o mais importante 
estudo de sua lavra, conteúdo de feição e sentido global do roteiro por ele 
percorrido. Seria difícil, para não dizer impossível, tomando de uma só parte 
um fragmento, assim evocar compreensão em síntese do todo. 

Deve-se ao emérito historiador RAIMUNDO GIRÃO a iniciativa da es
colha da obra que, todavia, marca e revela a preocupação de Mestre POM
PEU SOBRINHO de abarcar no espaço e no tempo o Nordeste dentro do 
Brasil e, no Continente brasileiro, o Ceará todo, do presente às origens. 

N inguém mais ou melhor q_ue o nosso POMPEU SOBRINHO soube 
com vigor tamanho afeiçoar-se à problemãtica da terra e do homem no 
Brasil. Fê-lo entre nós como um construtor de ciência, de modo a tornar-se 
símbolo humano da legenda que a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
adotou para o seu destino- O UNIVERSAL PELO REGIONAL. 

Em rigor, a este livro, que é um passo a dentro do limiar do descobri
mento pátrio, outros volumes deveriam seguir-se de modo a constituir, em sua 
diversificação, a obra completa que legou à posteridade, notadamente aqueles 
enfoques, muitos deles ainda atualizados e integrantes do processo de desen
volvimento do Nordeste, informes de uma doutrina em mira de uma consciên
cia crítica, a revelar a magistratura do espírito, tão necessária às Universidades 
da Região, nos desalentados tempos que vivemos. 

Na realidade, intelectual erudito, mas engenheiro atuante, geógrafo, 
antropólogo, historiador, POMPEU SOBRINHO tornou-se um obstinado par
ticipante dos problemas do Nordeste em que se integrou desde a juventude. 

(*) Introdução à "Preto-história Cearense", segunda edição, publicada quando dos fest�

jos comemorativos do centenário de Th. Pompeu Sobrinho. 
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Experienciando o saber contemporâneo, pode ser considerado na divisa deste 
século como um marco de motivações e esperanças. 

Ele polarizou, em atitude dinâmica e em sentido projetivo, um pensa
mento ativo, irradiando para o Nordeste e para o Brasil sérias reflexões. Com 
ele as letras ouviram a necessidade de vera ciência, sem a qual seria impossível 
garantir a vida. Tentou diretrizes em novos caminhos. Soube acrisolar com 
erudição e talento uma filosofia do essencial aos anseios de desenvolvimento. 
Fê-lo com os pés bem firmes na terra, numa visada para o homem, com retí
culos bem aplicados ao Nordeste, ensinando a problemática de sua gente. 

O empreendimento histórico pôde realizar POMPEU SOBRINHO, em 
uma segunda. fase de sua lida, depois de haver percorrido a trajetória das 
obras contra as secas, em plena maturidade de sua vida, à frente do I NSTI
TUTO DO CEARÁ (histórico, geográfico, antropológico). 

A partir de 1938 o INSTITUTO deliberou escrever e editar uma exaus
tiva HISTÓRIA DO CEARÁ, distribuindo os assuntos em 26 monografias 
independentes, a serem desenvolvidos pelos sócios da instituição, ocorrendo 
disposição para uma notável e valiosa contribuição à HISTÓRIA DO BRASIL. 

PROTO-HISTÓRIA CEARENSE surge em 1946, constituindo a Mono
grafia n9 4. � editada como a primeira, precedendo as demais na ordem de 
impressão. Ocupa-se dos acontecimentos ocorridos no Ceará antes mesmo 
das tentativas de colonização em 1603. Trata do descobrimento do Ceará, 
ou seja das costas cearenses e do Nordeste, como precedentes ao descobri
mento oficial do Brasil. Abrange fatos de grande interesse nacional, um tanto 
obscuros e controvertidos. 

Preocupado com o caráter científico dos estudos atinentes ao desco
brimento do Brasil, dá a conhecer a importância da história quinhentista 
das costas Norte e Nordeste do país, em virtude mesmo da posição setentrio
nal, que "oferecia uma saliência considerável para Leste, Atlântico a dentro, 
que o aproximava das costas já freqüentemente visitadas da África. Era 
natural, prossegue o nosso historiador, que nessas costas avançadas, antes 
que em quaisquer outras, apertassem os aventureiros que procuravam o ca
minho das (ndias, mais ao sul do que haviam feito os descobridores do con
tinente." 1 

Na Introdução de seu livro, documentado com 197 notas, 134 biblio
grafias e ilustrado com cartografias antigas, dentre as muitas que compulsou 
e consultou em paciente investigação, resume o autor em três itens a demons
tração da monografia publicada: 1 )  que o descobrimento do Brasil pelos es
panhóis precedeu ao descobrimento português; 2) que esse descobrimento 
operou-se nas costas cearenses; 3) que o local onde abicou a primeira expe
dição portuguesa de reconhecimento ao Brasil foi na enseada de CURUMI
QUARA, município de Anacetaba, hoje São Gonçalo do Amarante.2 
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No Primeiro Capítulo de "Proto-hist6ria Cearense" o autor relata o 
descobrimento do Ceará pela expedição espanhola de Vicente Yanez Pinzón, 
no fim de janeiro ou começo de fevereiro, provavelmente no dia 2 deste mês 
do ano de 1 500 em um cabo a que o descobridor chamou de SANTA MARIA 
DE LA CONSOLACIÓN, cabo que o autor tentou identificar como sendo 
PONTA GROSSA, ou da Jabarana, perto do Aracati, município do Ceará. 

A seguir, trata da expedição de Diogo de Lepe, que, tendo deixado 
o porto de Paios um mês após a partida de Pinzón, encontrou terra ameri
cana pouco distante do cabo de SANTA MARIA DE LA CONSOLACIÓN 
em ponto da costa cearense que o autor procura identificar como o atual 
MUCURIPE, depois de costear o Rio Grande do Norte. 

A tese da antecipação de PINZÓN a CABRAL no descobrimento de 
terras no Brasil tem, a seu favor, brasileiros e estrangeiros, a exemplo de 
Humboldt, Varnhagen, Navarrete, Rodolfo Garcia, Capistrano de Abreu, 
Samhaber, Caetano da Silva, Sophus Ruge, Barão do Rio Branco, Marcondes 
de Souza e outros." Os historiadores estrangeiros, não-oriundos da Ibéria, 
observa POMPEU SOBRINHO, são unânimes em confirmar a prioridade 
espanhola. No  grupo dos mais autorizados, há que salientar Henry Harrisse 
que, na sua grande obra, "The Discovery of North Ame rica", analisou a ques
tão; Robert Southey; Justin Winsor; Orville Derby, que dedicou quase toda 
a sua vida a estudos brasileiros . . :•3 

Acrescenta ainda o autor de PROTO-HISTÓRIA CEARENSE, que o 
mais brilhante e autorizado historiador pátrio, Capistrano de Abreu, afirmou 
"ser a viagem de Pinzón de inconcussa autenticidade, tendo o governo espa
nhol, Juan de La Cosa, seus contemporâneos e além de muitos outros, todos 
os historiadores, dado testemunho dela". O mais notável deles, João Ribeiro, 
segue Varnhagen e é categórico, escrevendo: - "Pelo que acabamos de re
ferir, não há dúvida alguma que os espanhóis tiveram a prioridade histórica 
ou cronológica no descobrimento do Brasil". Todavia, foi uma posse sem 
reconhecimento jurídico, interceptada pelo Tratado de Tordesilhas. Em con
seqüência, lembra o autor, que os descobrimentos de Pinzón e Lepe e as 
concessões que lhes fizeram os reis católicos resultaram nulos de pleno di
reito, sem qualquer efeito político, desde que se verificou acharem-se dentro 
do domínio português, caindo no esquecimento os descobrimentos daqueles 
nautas no Brasil.4 

A prioridade histórica dos espanhóis, assim tão imparcial e simples
mente explicada, em nada prejudica, como asseveram os nossos estudiosos, a 
autenticidade jurídica do feito português. 5 Trazendo à baila a réplica de al
guns ardorosos historiadores, ciosos da precedência cronológica de Cabral 
no descobrimento do Brasil, o autor, se não estorna, naturalmente põe termo 
à grande controvérsia, com esta mais simples e evidente conclusão: "A histó-
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ria, transcedendo os interesses políticos de uma época e de um povo, obriga-se 
a expor e explicar os aconte�imentos tais como ocorreram e se processaram, 
sem guardar conveniências de qualquer espécie". 6 

Transpondo a matéria controvertida e enriquecendo a historiografia 
com alentada contribuição, o autor disserta sobre as primeiras viagens pelas 
costas do Ceará, tema dos mais obscuros e de escassa documentação. Oferece 
em sugestivos lances a relação subseqüente das expedições presumidas ou co
nhecidas que velejaram por este ângulo da costa nordestina - Gonçalo Coelho 
ou João Coelho, Diogo Ribeiro e Estevão Froes, Pero Galego, Haro, João de 
Braga- a frota de Aires da Cunha - a expedição dos filhos de João de Barros 
e a de Luís de Melo. Naqueles (nvios e tão remotos alcances, expõe porque 
as costas nordestinas eram tão freqüentadas: "a sedutora idéia de que seria 
possível ir das ribas do Atlântico, no Nordeste brasileiro, às minas do Peru, 
contribuiu positivamente para que essas costas fossem assiduamente procura
das naqueles tempos . .  :•7 Tal idéia, porém, em relação ao Ceará, não demo
rou por estas plagas. Emigrou para o golfo do Maranhão e depois para o Ama
zonas, ficando então, por mais de um século abandonada, após sua desco
berta, a costa cearense. 

Neste trepidante mar de conjeturas, o autor reexamina as capitanias 
hereditárias, o acentuado centrifugismo, tecendo suas apreciáveis e primorosas 
considerações que fazem remontar à pré-história o drama dos graves proble
mas envolventes do Ceará - um desafio de lutas predecessoras da coloni
zação. 

O terceiro cap(tulo do l ivro, o mais vasto, é dedicado a estudo da costa 
cearense na cartografia quinhentista. Começa por observar o curioso fato de 
que, nos mais antigos mapas da América, sempre figura a costa do Nordeste 
do Brasil, inclusive o Ceará, em toda a sua extensão. a 

Refere-se à classificação dos mapas quinhentistas, à imprecisão do tra
çado do meridiano demarcatório de Tordesilhas, suas conseqüências. Tece 
considerações em torno do primeiro mapa da América em que se destaca 
o desenho das costas cearenses, vistas no planisfério de Juan de La Cosa. 
Transporta-se a identificações. topon(micas. Reportando-se ao mapa de Al
berto Cantino, indaga como se explica a omissão de nomenclatura na costa 
nordestina do Brasil. Considera o valor técnico e documentário deste mapa 
para a pré-história nordestina. Entre algumas identificações interessantes re

vela o seu pensamento, prosseguindo as suas reflexões a respeito dos mapas 
de Munich, a angra de São Roque, o artístico mapa de Canério e a falta de 
inscrições na costa do Ceará, Santa Maria de Grácia e a baía do Retiro. 

No longo sumário do referido capítulo arrolam-se outros documentos 
básicos das investigações a que se ateve, a exemplo de: os cartógrafos do Gi
násio dos Voges; ltacomylus e as cartas da "Cosmographiae lntroductio" ; 
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a carta publicada em 1507 e o ciclo dos mapas lusitano-germânicos e respecti

vo exame. Considera ainda: o Ptolomeu de Tesinus e o mapa de Jean Ruysch, 

os montes de São Vicente versus serranias de Maranguape e Aratanha; o mapa 

do cronista Pedro Martir; o mapa n9 2 .803 do Eggerton e três rios do Ceará. 

Além destes, as referências se estendem; aos mapas do "Almirante e o de Leo

nardo da Vinci"; a Angra e a enseada do Mucuripe. Além de outras curiosi

dades o autor ainda se refere a outros mapas do tipo luso-germânico, mapas 

italianos, mapa do conde Ottomano Freducci e a "Costa de S. Rocco", no 

Ceará, Paricura, a identificações de topônimos cearenses e a indicações de 

acontecimentos históricos, o monte Li, as palmeiras do litoral cearense. 

Seria por demais enfadonho completar as referências, bastando apenas, 

para concluir, mencionar o célebre mapa da biblioteca da Ajuda ou o mapa 

das Capitanias; pela primeira vez aparecem os topônimos indígenas Mucu

ripe e Jaguaribe. No último capítulo, de sua obra, o autor faz observações 

complementares relativas à viagem de Pinzón, Diogo de Lepe e Américo Ves

púcio. Finalmente, a densa exposição acompanhada da crítica elucidativa 

contida na Prato-história Cearense constitui um valioso repositório a revelar o 

pensamento de POMPEU SOBRINHO, considerado o cientista, consolidador 

dos fundamentais estudos da cultura cearense numa visão integradora do 

Nordeste. 

A esta altura, é preciso esclarecer que há controvérisas em alguns pontos 

obscuros, referentes à localização de topônimos e acidentes geográficos do 

descobrimento do Brasil pelos espanhóis, notadamente na costa cearense, 

longe de invalidar a tese do autor, mais parece genericamente reforçar as 

suas assertivas, nos seguintes pontos essenciais: 1) que o descobrimento do 

Brasil pelos espanhóis precedeu ao descobrimento português; 2) que esse des

cobrimento operou-se na costa cearense. 

Não nos deteremos no exame de contestações fora daqueles pontos 

essenciais, uma vez que esta exposição se faz menos no sentido da apresenta

ção deste fundamental livro já consagrado, que da motivação a caminho de 

oferecer outros informes necessários ao conhecimento da vida e obra comple

ta do autor, homenageado no transcurso do 1<? centenário do seu nascimento 

no Ceará. 

OS ERUDITOS TOMÁS POMPEU 

Há uma plêiade de escritores no Ceará voltados para a problemática 

da terra e do homem do Nordeste brasileiro. Uma singularidade avulta e 

emerge da preocupação desses estudiosos, de tal modo a ser possível ao ob

servador colher em seus escritos uma doutrina, cuja expressão cultural, aní

mica, tentamos definir como " Huma nismo telúrico", num encadeamento 

de idéias e sentimentos que vêm de longe. 
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O "elan vital" desse human ismo t em as amarr as e ant evisões, i nfluxos, 

a part ir do Senador T omá s Pompeu de Sousa Br asi l, consider ado o patr iar ca 

dos est udos cear enses. E m  ver dade, suas pr eocupações se tr ansmit ir am q ua l  

nova espécie de her ança a outr os r ebent os d essa i mport ant e  fam í l ia, em sua 

or igem, um dos clãs sert anej os, cuj o  vu lt o  extr aor d inár io, no seu t empo, 

pr efi gur a a vigor osa expr essão do que, Nert a n  Macedo, ao est udar " O  Clã 

de Sant a  Q uit ér ia", car act er izou· o  como Clã de vaqueir os, po l ít icos e er u

d it os. 

E st udando Tomá s  Pompeu de Sousa Br asi l  Sobri nho convém sit uá -lo 

no q uadr o  ou pai sagem visual do "H uman ismo Cont emporâ neo" que busca 

a tr ansfor mação de ment a li dades, do mundo e das coisas em benefício d o  

homem, consider ado est e  como o bem maior". 9 

O H UMAN ISMO TE LÚ R I CO DO N O R DE STE r evela-se no esfor ço 

compr eend ido, t endo em vist a  assegur ar me lhor es cond ições par a o desen

vo lviment o  econô mi co e social do N or dest e  br asi leir o. Nest e  sent ido uma 

consciê ncia cr ít ica vem-se elabor ando desde o Senador Pompeu, alcançando 

sist emat i zação com Tomá s  Pompeu de Sousa Br asi l  Sobr i nho. 

O est udo dessas pr eocupações, a lut a  d as comuni dades r ur ai s  e ur banas 

do N or dest e  par a tr ansfor mar em pr ov idê nci as gover nament ais as aspir ações 

de desenvolviment o  assumem novo aspect o, or igi nando-se d as l i nhas-mestr as 

do pensament o  daqueles escr it or es geopô n icos, per sist i ndo a sua mot ivação 

fr ent e  os desafios dos novos t empos. 
O Ceará, como centr o geográ fico das secas que mar car am as pr eocupa

ções co m  os est udos t endent es a d ar solução ao desafio das cont i ngê ncias 

fí sicas do meio ambient e, par ece concentr ar mai or es font es do d espert ar 

par a uma po l ít ica obj et iva centr ada numa v isão sisté mica, no t empo e no 

espaço, da r ea li dade r egional. 
A est ir pe dos POM PE U  DE SO USA B R AS I L avult a  na h istór ia das 

idéias, sendo necessár io r ever as r ai zes e fr ondes d a  ár vor e  ance str a l. D e

ve-se ao hist or iador R A I M U N DO G I RÃO no art igo que escr eveu sob a epí

gr afe - "O s Pompeu, Família I lustre", a r eferê ncia e i nd icação de suas or i

gens. 1 0  

Vier am de sua v i la  Rifana do Sousa, at ualment e  Arrif a d o  Sousa, 
Bispado do Porto, Portugal,  chegando ao Br asi l, em N at a l, do Rio G rande 
do Norte. Eram inicialmente trê s irmãos: Manuel, José e Francisco. O últi

mo t eve doz e  f i lhos e de um deles, A ntô nio José de Sousa O l iveir a, " q ue 
faleceu em N at a l em 18 07, nasceu T omá s  Aquino e Sousa, em 7 de mar ço de 

1 78 0, fut ur o Capit ão de M i l ícias em Sant a  Q uit ér ia do Ceará, casado com 

Ger acina I sabel de Sousa. Dest es é fi l ho Tomá s  Pompeu de Sousa Br asi l, 

nascido naq uela povoação, hoj e cidade, em 6 de j unho de 18 18, t endo fa le

cido em Fort a leza a 2 de set embr o  de 18 7 7 .  



M i st er se faz lembr ar e d ist ingu ir par a as ger ações pr esent es e fut ur as 
os trê s er ud it os ce ar enses, que t endo o mesmo nome de Tomá s  P ompeu de 

Sousa Br asi l, av u lt am entr e os clá ssicos dos est udos do Nor dest e. E m  se tr a

t a ndo dos assim consider ados clã ssico s, a expr essão não se pr end e à concei

t uação hab it ua l  dos compê nd ios de l it er at ur a. E mpr ega- se aq ui  par a r epr e

sent ar a exper iê ncia do humano que r est a de uma her ança cult ur a l  v iv id a  nu

ma compr eensão dos pr oblemas da t err a e do homem d a  reg ião. 

Dos r ebent os da árv or e  a ncestr a l, vê- se que o pr imeir o  P ompeu de Sousa 

Br asi l é o patr iarca dos est udos cear enses. E st e  v eio a ser o famoso SE NADO R 

P OMPE U. No campo ed ucat iv o, foi o fundador e pr ime ir o  d ir et or do v elho 

L iceu d o  Ceará, pa lmi lhando a exi stê ncia entr e 18 18- 18 77. O segundo, f i lho 

dest e, é n im iament e  u m  er udit o, mas pensador at iv o, foi fundador da F acul

dade de D ir eit o  do Ceará, t endo v iv ido de 18 52 a 1 929. Foi o cont inuador 

da po l ít ica de seu pai, pal m i l hando o mesmo cami nho. O t er ceir o, sobr i nho 

do segu ndo e net o  do pr imeir o, Thomá s  P ompe u de Sousa Br asil  Sobr inho, 

não foi polít icQ, párt icipando, por ém, at iv ament e  da administr ação pú bl ica 

e pr iv ada. N ão foi pr ofissional do Dir eit o  como os dois pr imeir os, mas en

genheir o, homem das ciê ncias nat ur ai s, com pr ofunda consciê ncia human is

t a, consider ado j ust ament e  pelo h ist or iador R ai mundo G ir ão, como " a  mais 

i nt eir iça cult ur a do Ceará em t odos os t empos" . 1 O a Tev e  mais pr ov ect a  exis

tê ncia ( 188 0-1 967), mar co do pensament o  posit iv o, i nd icador do passado 

e do pr esent e  sécu lo. 

" Com o Senador, seu avô, e Tomá s  P ompeu, seu t io, Tomá s  P o mpeu 
Sobr i nho, d iz muit o  bem P ar sifal B arr oso, for ma a tr i ndade de er ud it os, 

a que nenhum est ud ioso dest a  reg ião pode deixar de r ecorr er e co nsult ar". 1 1  

Observ a o dout o  cont errâ neo, em me morãv e l  est udo, que " difici l ment e  é 

possív e l  encontr ar exemplo igual na h i stór ia l it erár ia do Br asi l, onde as d i

nast ias do t a lent o  não v ão além de d uas ger ações. E m  t err as cear enses, uma 

Famí l ia  conso l idou seu nome i l ustr e atr av és da co nt inuid ad e  de trê s de seus 

membr os que v olt ar am seus pendor es de i nt el igê ncia, sua acuidade de obser

v ação e espír it o de pesq ui sa ao tr abalho exaust iv o do i nv entár io d est a  r e

gião" . 1 2  

O Senador Pompeu er a padr e e bachar e l e m  D ir eit o. Or denou-se pelo 
Sem i nár io de Ol inda a 18 de set embr o  de 184 1, no mesmo Seminár io por 
que passar am os padr es M iguel i n ho e Mor oró, seus pr i mos, r ev olucionár ios 

da Confed er ação do E quador, estr ut ur ado por uma r efor ma liber al do mo

der no saber cont emporâ neo. 
Seu pai, Tomá s  de Aqui no de Sousa, t ambém compat uar a co m  aquele 

movi ment o, assi nando a at a do Conselho da r ev o l ução de 18 24, t endo so

fr ido per seg u ições q ue o lev ar am à penúr ia de sofr iment o  e hav er es. Casan

do-se em Sant a  Q uit ér ia com f i lha da r ica senhor a  I sabel P i nt o  de M esqu it a, 
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fixara-se no famoso Clã daqueles sertões cearenses. 
O impulso nativista que logo após a Independência irrompeu no senti

do de consolidar os sentimentos nacionalistas, fez com que muitos mudas
sem nomes portugueses por nomes nacionais da terra, plantas da flora, ani
mais da fauna, ou apelidos indígenas. Foi assim que o filho de Tomás de 
Aquino de Sousa, acrescentou a seu lusitano Sousa os nomes de Pompeu e 
Brasil, o primeiro, talvez levado por inspiração de leituras clássicas e o se
gundo, o de seu pafs.13 

Ordenado presbítero em 1841 colou grau de bacharel em ciências ju
rídicas em 1843, voltando no mesmo ano ao Ceará, onde se filiou ao Partido 
Liberal, passando de sacerdote a jornalista, advogado, educador, político, 
elegendo-se Deputado Geral e a Senador do Império, para tanto assegura
ram-lhe foros não só a privilegiada inteligência e capacitação cultural, mas a 
infra-estrutura de importante família no campo e na cidade. 

Sacerdote, sempre respeitado, figura impressionante para o seu povo, 
à testa do qual se colocou como um líder autêntico, o patriarca manteve-se 
firme em suas convicções religiosas, sempre prezou o seu estado de clérigo, 
defendendo a doutrina da Igreja até o fim de sua vida, recomendando a seus 
filhos que o sepultassem revestido de hábitos talares. Livre-docente de Teolo
gia no Seminário de Olinda, de início nomeado vigário geral forâneo do 
Ceará, em todas as posições assumidas foi uma figura impressionante, como 
sobejamente demonstram os seus biógrafos.14 

Em linha partidária, é visto como um liberal avançado do grupo orto
doxo do liberalismo, que tinha fundas raízes nos movimentos republicanos 
de 1817 e 1824, quanto seus parentes bem próximos, os padres Mororó e 
Miguelinho foram imolados aos ideais de liberdade e republicanismo. Como 
político soube exercer a representação com ciência e experiência, mantendo a 
postura do estudioso: jornalista, geógrafo e escritor de recursos naturais, foi 
realmente um pioneiro da política objetiva no Brasil. 

O segundo Tomás Pompeu de Sousa Brasil foi um pensador erudito, 
mas sempre de pensamento positivo. Fez estudos superiores na Faculdade de 
Direito do Recife (1872), quando aquela instituição era quase a fonte única 
formadora de profissionais do direito. Despachava para o Brasil, notadamente 
para o Norte e Nordeste, líderes de um novo pensamento, arrimado nas con
cepções liberais e nativistas que então alimentavam a consciência nacional. 
Admirava o idealismo alemão e por isso não renegou o hegelianismo, que ele 
procurou conciliar com o contismo, a exemplo do que fizera Taine. "Uma 
concepção do mundo limitada ao lado sensorial e experimental, uma dúvida 
sistemática quanto aos problemas de origem, uma aversão por todas as dou
trinas místicas, um ceticismo não-filosófico, mas científico, quando a ciên
cia procura dar uma explicação do mundo fenomênico, foram essas, pare-
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ce-nos, explica José Sombra, as idéias cardeais de Thomás Pompeu".15 Em 
relação à problemática da terra e do homem do Nordeste, ele procurou, re
visando, ampliando, focalizando outros ânguios, seguir as preocupações de 
seu pai, rumo à política objetiva. 

Em política partidária retomou o caminho do seu pai como um conti
nuador. Ambos, o pai e o filho, foram bons políticos, intransigentes defenso
res da problemática regional, que conheciam através de estudos próprios e 
pesquisas pioneiras, debatendo temas de interesse econômico e social no par
lamento, com mestria insuperável, ocupando posição destacada no legislativo, 
não por conchaves partidários, mas pela evidência do seu talento e cultura. 
"Ambos vincularam os seus nomes às instituições políticas brasileiras, reve
lando um padrão clássico de vida pública norteada pela abnegação, pelo de
sinteresse, pelo espírito de renúncia".16 

Este segundo Pompeu soube reunir sabedoria teórica e prática. Ajudado 
por seu irmão, o Dr. Antônio Pompeu, foi o pioneiro da indústria de tecidos 
no Ceará. Caracteriza-se como um pensador ativo, na mais completa com
preensão.17 Em síntese, diremos que o primeiro Pompeu foi o precursor da 
geopolítica regional. O segundo foi o erudito, mais um pensador 3tivo. O ter
ceiro, Thomás Pompeu de Sousa Brasil Sobrinho é o cientista, o consolidador 
dos fundamentais estudos da cultura cearense, numa visão antropológica, in· 
tegradora do Nordeste. Não ingressou na política partidária, mas fez política 
científica ao nível do seu tempo, a partir dos pressupostos de uma geografia 
ativa, que ele também, como pioneiro, soube cultivar. Sua obra não foi su
perada, pois tentou vigorosos esboços de uma política objetiva, abrangente 
do passado, em mira do presente, em demanda ao futuro. Legou-nos um 
substrato ainda vivo para a continuidade histórica dos estudos de desenvolvi
mento regional. 

� interessante tentar um breve esboço de sua obra, na qual ele experi
enciou os conhecimentos de sua época, propôs uma perspectiva antropoló
gica. Situou-se na trajetória de um legado histórico-cultural. 

ABRANGÊNCIA E ATUALI DADE DE 
THOMÁS POMPEU SOBRI NHO 

A vida de Thomás Pompeu Sobrinho, nascido em Fortaleza, a 16 de 
novembro de 1880 e falecido a 9 de novembro de 1967, é uma curiosa tra
jetória do físico ao humano. Filho de Antônio Pompeu de Sousa Brasil, 
médico, pioneiro da indústria de tecidos no Ceará, e de Da. Ambrosina Pom
peu de Sousa Brasil, cedo cursou a Escola de Minas de Ouro Preto. Ainda es
tudante dedicou-se à exploração de uma mina de ouro na povoação de Antô
nio Pereira a duas léguas da antiga cidade. Não conseguindo resultados, ten-
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tou reconstruir uma velha fábrica de ferro onde eram forjadas ferraduras de 
animais. 

Em 1903, aos 22 anos, ao sair da Escola, volta de Minas para o Ceará, 
onde ingressa na administração pública como Engenheiro-ajudante da Comis
são do Açude Quixadá, onde se radicou, sendo sucessivamente promovido 
Engenheiro da Primeira Secção, a Engenheiro-Chefe do Primeiro Distrito da 
lnspetoria Federal de Obras Contra as Secas. 

O estabelecimento daquela fundamental agência de operações- IFOCS, 
criada pelo Decreto n9 7619, de 21 de outubro de 1909, quando era Minis
tro da Viação e Obras Públicas, Francisco Sá, ligado por afinidades de paren
tesco às famflias Pompeu-Acioli, veio a encontrar o engenheiro POMPEU SO
BRINHO em prelúdio de atividades, frente ao desafio das secas.� neste ponto 
que se assinala o despertar para uma fase de intervenção e sistematização 
através .de estudos e obras, no contexto da periodização que ousamos formu
lar para uma nova H istória das Secas. 1 8  

� sob o comando do Engenheiro Miguel Arrojado Lisboa que decola a 
operação das obras contra as secas no Nordeste. Uma programação de índole 
científica, com laivos de verdadeiro espírito universitário, inaugura-se com 
levantamentos topográficos, geológicos, hidrológicos, botânicos, que permi
tiram engendrar esboços cartográficos, servindo de base aos primeiros mapas. 
Um copioso acervo informativo que, ainda hoje, se alcançados, ou salvo da 
culposa indiferença que os levou à. destruição, continua ou resta como única 
fonte informativa sobre o mar revolto da acintosa ignorância de omissos rela
tos da onda rotineira, que vai sobrando sem leitura na poeira dos arquivos. 

Dessa nova espécie de aridez resulta o desacato aos verdadeiros cientis
tas e técnicos nacionais que vão sendo esquecidos ou, considerados incapazes, 
vão sendo substituídos por uma incrível indústria de projetos de agenciadores 
estrangeiros com os quais se esvai a minguada finança ou economia. 

A equipe de estrangeiros que Arrojado Lisboa trouxe ao Nordeste, po
rém, veio com um ideal de abrir caminhos através da ciência e fazer continua
dores entre nacionais. Observa com muita razão POMPEU SOBRINHO que 
"as primeiras providências no sentido da irrigação começaram com vistas lar
gas e em grande estilo" .19 

ARROJADO era um engenheiro de formação humanista, o que vale di
zer, um engenheiro culto. Parece que, de sua mente, a I FOCS recebeu os ideo

lógicos e dominantes influxos do pensamento então vigorante da escola de
terminista de RATZEL, que atribuía maior importância ao meio do que ao 

homem. Adaptar o meio ao homem mediante a implantação de grandes bar
ragens e produzir o florestamento ou reflorestamento das áreas desnudas, era 
a primeira solução. 

Havia, ao impelir da mola, uma doutrina, um pensamento diretor, uma 
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teoria agente. Em 1913, Arrojado Lisboa pronunciava no Rio de Janeiro uma 
conferência profética: "- Somos assim arrastados a enunciar o problema po
lítico que surge afinal como cúpula nessa complexa edificação a elaborar".20 

Importante é considerar como aquelas idéias influíam na mente do ain
da jovem POMPEU SOBRINHO, agitando-se com os demais companheiros 
pelos sertões. Seguindo uma diretriz histórico-geográfica é que ele produziu 
memórias justificativas do "Açude Quixeramobim", do "Açude R i acho do 
Sangue" e do "Açude Poço de Paus", assim iniciando os primeiros passos 
em mira da ciência, como se fosse a I FOCS o seu laboratório e campo de ob
servações. Tornara-se desde então o maior pesquisador das secas do Nordeste. 

A Memória Justificativa ao lnspetor da IFOCS sobre o "Açude Quixe
ramobim", documentada na revista do Instituto do Ceará (26:215-79, 1912). 
mantém a retentiva em mira do problema das secas e seus remédios. Disserta 
sobre as zonas áridas objetivando a irrigação em diversos países. Examina as 
tentativas no Ceará em seus primórdios, remontando ao histórico das provi
dências tomadas em 1884 referentes ao açude Ouixadá, somente condu ído 
em 1906. Procura elucidar as vantagens sócio-econômicas da solução do pro
blema das secas. Faz um esboço histórico de Ouixeramobim, sua hidrografia, 
seu aspecto botânico, climático, para depois chegar ao projeto propriamente 
dito do açude, descrevendo os elementos técnicos da barragem e componentes 
de sua construção. Finalmente, dá a conhecer a fundamentação bibliográfica 
do seu estudo, condu ído como engenheiro-chefe da primeira seção. 

Preocupa-se com a construção do açude Orós, como um precursor des
ta iniciativa, tendo entre 1910 e 1911 descoberto o local indicado e estu
dado o boqueirão. Estuda a relação a essa grande barragem, sua significação 
econômica e humanitária (1926).21 

Em 1927 publica na Revista do Instituto do Ceará interessante artigo 
em que se pronuncia sobre "A capacidade irrigatória do Orós", que até en
tão não se conseguira fixar, variando as opiniões entre 40.000 e 200.000 hec
tares. Adotando o autor dados de sua própria observação pessoal e outros 
mais, e supondo o reservatório cheio, na cota 205, avaliou em 85.000 hecta
res continuamente, mesmo que sobrevenham sucessivamente dois anos de 
grandes secas.22 A área que deveria ser aparelhada é avaliada em 100.000 hec
tares, um pouco superior à indicada, tendo em vista o repouso de alguns solos 
e o conveniente preparo de outros. No ano anterior ( 1926), o autor publica 
a sua pré-análise "A construção do Açude Orós, sua significação econômica e 
humanitãria". 

Considere-se que, em rigor, estes trabalhos de POMPEU SOBRINHO se 
desenvolvem numa ótica otimista, vasada na tentativa de justificar a necessi
dade da construção da grande barragem Acompanha a conjetura do inglês 
P. OMEARA que, em seus relatos, considerava as terra do Jaguaribe tão fér-
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teis que exportadas serviriam para adubo, bem assim a opinião de um outro 
especialista da hidráulica J. J. REVY, o qual supunha não existir em qualquer 
região do mundo melhores terras do que as do Vale do Jaguaribe para a irri
gação.23 

Não desconhecia o autor as limitações daquela capacidade pois até cita 
a estimativa do engenheiro R. RIVES, para quem o reservatório poderia irri
gar de 41.000 a 45.000 hectares. Todavia, seguindo observações relativamente 
a Quixadá, POMPEU SOBRINHO avança na estimativa pessoal de 85.000 hec
tares. Estaria certo ou errado? Estava com a sua experiência e convicção. 

Decorrido mais de meio século, os estudos hidrológicos, com base na 
vazão regularizada de 23 m3fs e tomando por orientação o consumo de 
15.000 m3fha/ano, o açude Orós, com o auxílio do açude Castanheiro a ser 
construído, irrigaria 48.355 hectares. Em uma segunda alternativa de consu
mo à base de 10.000 metros cúbicos hectare/ano, o mesmo açude com o seu 
auxiliar teria uma capacidade irrigatória de 72.532 hectares, o que se aproxi
maria um tanto do que previra o autor. Considerem-se porém as situações di
ferentes no tempo em condições, métodos e posicionamentos de uma e de 
outra avaliação.24 

Uma reflexão todavia se impõe na atualidade. � que, mesmo seguindo 
pressupostos modernos, o espírito de cautela conjetura, não possuindo o 
DNOCS estações experimentais que, mediante pesquisa e experimentação 
in loco, forneçam dados mais completos de conteúdo sistêmico e operacional. 

Em outro estudo com o título "O Fator moral na construção dos 
grandes açudes e as grandes barragens cearenses" (1933), põe em evidência 
normas de cautela e segurança, de conteúdo ético e político.24 Em 1922, 
publica seu fundamental livro, "Esboço fisiográfico do Ceará" , apresentado 
como monografia, em 1916, ao 59 Congresso Brasileiro de Geografia (Sal
vador-Bahia). O congresso, considerando "que a escola triunfante dos neo
·geógrafos vai sugerindo a necessidade dos trabalhos 'in situ', como os ver
dadeiros e mais seguros repositórios de informações", elogiou esta contri
buição de POMPEU SOBRINHO como "uma bela conquista do espírito na
cional, d igna de ser imitada em todos os Estados do Brasi l".25 Em 1962, 
o Reitor Martins Filho, da Universidade Federal do Ceará, fez publicar pela 
imprensa universitária do Ceará a terceira edição deste livro indispensável ao 
ensino. Experienciando a atualidade dos conhecimentos geográficos no ter

ritório cearense, o autor, tendo percorrido passo a passo sua terra, dá a co
nhecer o clima, a hidrografia, os rios, o relevo do solo e seus detalhes, o 
esboço geológico, as rochas e finalmente a vida através da fauna e da flora 
que ele conhecia, não apenas teórica, mas prática e palpavelmente, como 
um deslumbrado da natureza viva do Ceará. 

Em 1922 é publicado o livro "O Ceará no Centenário da I ndepen-
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dê ncia do B rasi l" ,  da aut or ia do segundo T homá s  Pompe u, l ivro que t raz, 

na maior part e,  cont r ibuição de POMPEU SOB R IN HO, a exemplo d o  su

mário reservado ao Cl i ma, H id rografia, R elevo, E sboço Geológico, Rochas, 

V idas, Secas e suas conseqüê ncias econô micas, além de out ros capít u los 

sobre agricult ura e pecuária.26 

Em 1 924, escreve e publ ica na R evist a  do I nst it uto Po l it écnico do 
Ceará - "O R io Jaguaribe e o aproveitamento agrícola do Vale" inst ru indo 

bast ant e sobre o aspect o  relevant e  para a economia da reg ião. 27 A preocu

pação obsessiva das secas leva o engenheiro a t ratar de est udos relacio na

dos com a geo grafia no plano po l ít ico, a exemplo da monografia que em 

1 927 publ icou com o t ít u lo - " Fatores geográficos da autonomia nacio
na1".28 E st e  ensaio const itui  a t ese com que o aut or se fez represent ar no 

V I I I  Congresso de G eografia, real i zado em novembro de 1 926, em V it ó ria, 

E st ado do E spírit o  Sant o. 

N o  est udo acima referido, louvado "pelas luzes que emanam de suas 
páginas", como declara o Congresso, o aut or part e  do princípio que o E s

t ado não é, como se pensava outrora, " o  result ado da i nt el igê ncia e da vonta

de· huma na apl icadas à s  necessidades pol ít icas ... A Sociedade humana so

ment e  se t ornará autô noma se ao lado das condições f ísicas, t iver for ças pa

ra se aj ust a r at ivament e  a esse meio". 29 

Afirmando o cr it ério da adapt ação at iva ma is  parece fug ir  ao det er

m inismo geográfico de R at ze l  em voga, mas t ão suj eit o  à crít ica. Assim 

o aut or considera que " o  homem pode pe la simples força de suas faculda

des int elect uais at enuar as ações de um cl ima quente enervant e  e pr eparar 

uma ambiê ncia que se adapt e  a ele ma is do que ele t eria de se adapt ar a 

ela". 30 

E st uda as po tencial idades do vast íssimo cont inent e  brasi le iro frent e  

à fraqueza da domi nação port uguesa ,  t ornando-se capaz ent ão de in iciar 

sua ex istê ncia pol ít ica " cuj a gest ação, t rabal had a pe la geografia ao lado 
de out ros fat ores, devia d urar pouco ma is de t rê s  séculos". N a  ext ens íssi

ma cost a  t rabal hada t oma vult o  e esboço o germen da N ação. A penet ração 

da massa huma na no int er ior, not ad ame nt e  no N ord es te, d esd e  a b aci a d o  
São F ra ncisco à d o  Parnaí ba sobre os campos ondulados com as suas asso

ciações flor íst icas, ocorr endo a pro l iferação dos anima is  d omés t icos, sendo 

as populações fart ament e  al iment adas, pr opiciou índole e força de l ibert a

ção, uma t raj et ória para a i ndependê ncia.31  

Apo iado em vast a  bibl iografia de aut ores naciona is  e estrang eiros, 

POMPEU SOB R IN HO dá-nos um expressivo t ext o pioneiro dos est udos 
de geopo l ít ica no Br asi l ,  conclu i nd o  que podemos confiar no seu fut u ro. 

E cit a ndo F. G E R A L D, num pronunciame nto aos br asi leiros: " sois  donos 
de u ma parte respeit áve l do planet a; abrigai s  no vosso so lo t odas as raças; 
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tendes no subsolo todas as riquezas que são a base do progresso material; 
no âmbito de vossa República há todos os climas; aqui a humanidade está 
achando terreno para uma das derradeiras civilizações do globo. Por ser das 
últimas será por certo das mais requintadas e brilhantes".32 

Sob o domínio desse um quase ufanismo, é que o nosso POMPEU 
SOBRINHO se dispõe a contestar a tese pessimista, de talentoso sabor li· 
terário e de largo efeito sentimental, que o consagrado paulista, PAULO 
PRADO, em seu livro "Retrato do Brasil"33 lançou nos albores da revolução 
de 1930 (1926-1928). O influente escritor, um dos organizadores da Se
mana da Arte Moderna, aristocrata de família e de letras, conseguira em várias 
edições do seu livro, que traz o sugestivo subtítulo de " E nsaio sobre a triste
za brasi leira", recorde de livraria. PAULO PRADO parte da imaginosa asser
tiva: "numa terra radiosa vive um povo triste". E para interpretar a tristeza 
nacional, alinha fatores e argumentos que, à guisa de testemunhos históricos, 
bem poderiam ser representados na equação: 

LUXÚRIA+ COBIÇA= MELANCOLIA 
Em seu livro com o título de "Retrato do Brasil - Pequenos Reto

ques" (1930). POMPEU SOBRINHO considera a tese de PAULO PRA
DO mal alicerçada. E como poderia repercutir desfavoravelmente no coração 
da mocidade nacional, oferece a sua contradita.34 

O notável publicista vira o dinamismo dos descobridores e coloniza
dores do Brasil "como obedecendo a dois grandes impulsos: a ambição do 
ouro e a sensualidade livre e infrene que, como culto, a Renascença fizera 
resuscitar. "A era dos descobrimentos" fora o resultado do movimento de 
libertação individualista, que varreu o medo de Deus e do Diabo - que 
ta rito torturavam os espíritos cristãos". 35 

Em sua contradita, POMPEU SOBRINHO retoma o fio dos anteceden
tes históricos. Considera as modificações da ordem social no mundo ociden
tal na época dos grandes descobrimentos. Evidencia o mito da inexistência 
do medo de Deus e do Diabo como produto da liberdade individual. Consi
dera que a Renascença não foi um movimento rápido. E dentro da Ibéria, 
mais ou menos segregada do resto da Europa, antolhavam-se dificuldades 
intransponíveis: dentro da Europa se debatia a Ibéria sob o jugo dos árabes 
mulçumanos. A Renascença veio mais tarde e muito lenta, não parecendo 
ter influído no movimento de l ibertação individual que apenas se esboçara. 

Houve evolução mas nunca um retorno. 
Mostra como em relação aos impulsos do descobrimento do Brasil 

não havia como processo dominante a ambição desmedida do ouro e sen
sualidade livre, infrene e doentia, mas simplesmente uma espécie de instinto 
dinâmico. E as idéias religiosas então reinantes de modo absoluto antepu
nham-se a estas paixões. 
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Contraditando os alegados fatores desagregativos, mostra como in
compreensível a assertiva da formação brasileira sem religião, sem ideal 
estético, sem preocupações de ordem política, intelectual ou artística, com 
a ausência de afetividade de ordem superior. A coesão na defesa para a ex
pulsão de invasores, a exploração do litoral e dos sertões mostram como a 
sociedade colonial e volveu, adaptando-se sob múltiplos aspectos às condi
ções ambientais de modo a constituir-se nação autônoma, crescendo, afir
mando-se no concerto universal. 

Em meio às adversidades, mostra o tratadista cearense contra os fatores 
degenerativos, "como a sociedade, fortemente amparada pela terra, pela reli
gião, pela língua comum, pela moral, pelos interesses econômicos, esboçava 
um aspecto político de mais em mais bem definido". E concluiu: "realmente, 
as numerosas e sucessivas manifestações nativistas o atestam". 36 

Em relação aos quadros de ambas as teses, é interessante evocá-los 
frente ao desenvolvimento econômico e social da realidade presente. Con
vém, todavia, vê-los: o de PAULO PRADO, suscitado nos albores da revolu
ção de 1930, quando São Paulo se afligia na crise do café que era a tristeza 
envolvente; o do nordestino POMPEU SOBRINHO, vivendo esperanças já 
dentro daquela revolução, considerando "o contraste das cidades litorâneas 
com os campos dos sertões descuidados, as fazendas de criar abandonadas 
em regiões infestadas, com as populações anêmicas e desnutridas, desalenta
das, maltrapilhas . . .  ", expressava-se dizendo que, no Brasil, só há tristeza 
sob o império despótico da fome e das moléstias. Em conclusão: "nos luga
res naturalmente sadios, nas cidades higienizadas, não se conhece nenhum 
abatimento coletivo do espírito; a alegria torna-se geral e irradia de todas as 
manifestações sociais". 37 

Um outro estudo em que POMPEU SOBRINHO dá a conhecer o seu 
espírito dialético é o ensaio "Parêntese Geográfico", contradita ao escritor 
FIDELINO DE FIGUEIREDO, historiador português, que, em um outro 
ensaio com o título "Parênteses anti-geogrãfico" pretendera demolir a idéia 
da união entre a geografia e a história. 

Em longa e primorosa dissertação, o Mestre cearense combate o ceti
cismo geográfico. Esclarece que "o fenômeno histórico é função da socie

dade, em cujo seio se processa; do homem fator ativo de cuja atuação nasce; 
da tradição histórica que concorre para orientar o procedimento dos ho
mens e, finalmente, do meio geográfico (mais geralmente cósmico) ao mesmo 
tempo cenário e fonte de energias do drama histórico". 38 Em síntese, estabe
lece, contra o apriorismo ideológico daquele historiador, que os fatores geo
gráficos condicionam os fenômenos históricos, jamais assumindo a respon
sabilidade de iniciadores, a qual compete ao psiquismo social". Deste modo 
aliam-se ao meio social as tendências do processo histórico e assim estimu-
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Iam, encaminham dentro de certos limites, aceleram, retardam ou impossi
bilitam o fenômeno histórico". 39 

A atualidade de POMPEU SOBRINHO nestes tópicos evidencia-se no
tada mente agora, quando PIERRE JORGE, GUGLIELMO, KAYSER e LA· 
COSTE ditam os princípios e objetivos da Geografia Ativa. Sobre tais funda· 
mentos ele já em 1932 então se firmava. 

A Geografia, ensina hoje os seus maiores especialistas no mundo, é o 
resultado e o prolongamento da História. O objetivo da Geografia Ativa é 
perceber as tendências e as perspectivas da evolução, medir em intensidade 
e em projeção espacial as relações entre as tendências do desenvolvimento 
e seus antagonistas, definir e avaliar a eficácia dos freios e obstáculos" (P. 
GEORGE).40 Ensina ainda aqueles Mestres que a Geografia Ativa consiste 
em estabelecer um elo entre o passado e o futuro com vistas à procura da 
continuidade histórica. 

� precisamente isso o que antevia POMPEU SOBRINHO. Neste ca
minho doutrinava, fazendo crítica científica e, pesquisando, buscava novos 
modelos de desenvolvimento para o Nordeste, especialmente para o Ceará. 
Examinou detidamente os antecedentes regionais básicos. Assim procede 
desde quando estuda a "Estrutura geológica do Cearã", examinando o com
plexo cristalino, ascende à causa humana, a exemplo do que publicou sobre 
O homem do Nordeste: pretendendo definir o homem nordestino, faz um 
retrospecto geográfico e histórico da região Nordeste. Estuda a caatinga e 
em sua área, seu clima, a habitação, a família, as etnias. Informa sobre a his
tória do povoamento, a influência indígena, a introdução de negros e a con
seqüente miscigenação. Tenta determinar o normotipo, recorrendo à alimen
tação, ao trabalho, a qualidades físicas e intelectuais e às mais freqüentes 
doenças. Sociologicamente, estuda a moral sertaneja, sua economia, suas nor
mas costumeiras de direito penal e o meio comercial. Esta visualização é 
abrangente, chegando a fornecer dados estatísticos.41 

Seu outro ensaio sobre "Povoamento do Nordeste brasi leiro" é contri
buição valiosa, estudando os primitivos habitantes, os ciclos do povoamento 
e a distribuição demográfica.42 Em "O Nordeste e suas feições geogrãficas 
mais caracter(sticas" oferece descrições de interesse espec(fico para o Ceará.43 

Do povoamento ao homem do Nordeste,·POMPEU SOBRINHO busca 
o estudo do índio em diversas pesquisas, entre as quais vale salientar: 

Contribuição para o estudo das afinidades do Kariri - Após algumas 
considerações geográficas, mostra afinidades linguísticas entre os grupos tupi, 
ketchua, animara, caribe e ge. Levanta o problema de que as afinidades re
sultam de diferenciações de um mesmo idioma falado em região qualquer, 
sendo porém mais antigo.44 

Os crânios da gruta do Canastra - Ocupando cerca de quarenta pági
nas da Revista do Instituto do Ceará (T. L VI, 153-193), este estudo é consi-
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derado pelo historiador J. Honório Rodrigues, "uma valiosa contribuição 
à antropologia física do Brasil". Relata que em 1937, a Sociedade Cearense 
de Geografia e História de Fortaleza, informada da existência no município 
de Sobral, na Serrota do Corrente, perto do lugar Santa Maria, fora desco
berto um cemitério indígena, organizou uma comissão para o exame do 
mesmo. Foram encontrados pela comissão vasos de argila, de forma tron
cocônica, contendo ossadas, agrupados uns ao lado de outros. O material as
sim descoberto consta de doze crânios, cedidos ao Instituto do Ceará, foi 
objeto deste estudo craniológico de POMPEU SOBRINHo.45 

fndios Fu lniôs e Karnij6s de Pernambuco (T. XLIX, 3 1-58 da Revista 
do Instituto do Ceará) - Começa com uma introdução sobre os Tapuias nor
destinos e baseando-se em material linguístico de outros autores chega a afir
mar que a língua dos Karnjjós difere consideravelmente da dos Cariris.46 

fndios Marrime (T. XLV, 5-35 da Rev. lnst. do Ceará) - O autor pro
cura estudar os índios do Maranhão, os Marrime do grupo dos índios Canela. 
Segundo consta, mandou vir alguns indivíduos para a sua residência em For
taleza, passando a observá-los sob aspectos físicos e linguísticos. Neste estudo 
publica um quadro l inguístico comparativo de algumas tribos. Oferece um vo
cabulário. Um historiador, J. Honório Rodrigues, considera este estudo uma 
contribuição original. 47 

Lendas Mehin (T. XLIX da Revista do Instituto do Ceará, p. 189-217). 
Relaciona fazendo algumas considerações sobre lendas e sonhos destes índios 
na bacia do rio Corda no Maranhão.48 

Tapuias do Nordeste (T. Lili da Rev. do lnst. do Ceará, 221-235)- Es
tuda diferenças entre a cultura tapuia de caráter continental da Tupi litorâ
nea do Nordeste do Brasil, definindo três áreas culturais. Procura distinguir 
duas grandes famílias. 

Os Tapuias do Nordeste e a monografia de E lias Herckman (T. XL VIII 
da Rev. lnst. do Ceará, p. 7-28)- Faz uma introdução sobre o conhecimento 
colonial deste índios, antes da invasão holandesa. As notas que introduz são 
elucidativas, dizem da importância do trabalho examinado segundo traduções 
feitas por J. Higino em 1886. O historiador J. Honório Rodrigues considera 
este trabalho uma contribuição valiosa e interessante. 

Sistema de parentesco dos índios Cariris (T. LXI da Rev. do Instituto 
do Ceará, p. 163, 180). O historiador referido registra que o autor com sua re
conhecida competência e baseado em excelente e moderna bibliografia, es
tuda a região, a família, a estrutura terminológica e o sistema de parentesco 
dos Cariris.49 

Vocabulário dos índios Mutuans do Yamundã (T. L p. 116-184) -
Aventa a hipótese de que o falar dos índios Mutuans seja Karaiba e dá o voca
bulário comparativo de 25 línguas indígenas. 
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Nestas preliminares contribuições é possível vislumbrar o grande interes
se e preocupações de ordem antropológica em que vivia mergulhado o espírito 
de POMPEU SOB R INHO. Da í transporta-se ao estudo de inscrições 
rupestres, a exemplo de: "Os l itóglifos da Pedra do Oratório" (Rev. lnst. Ce. 
T. XLVIII, 5-30); "Migrações paleolíticas e as inscrições rupestres da Amé
rica" (Rev. lnst. Ceará, T. LXIX, 5-20) ;  I nscrições rupestres do Ceará (T. 
LXX da Rev. I nst. Ceará, p. 115-126). 

PREHISTÓRIA CEARENSE - Monografia n<? 3 - Coleção Instituto 
do Ceará (1955) é considerado competente e erudito estudo subseqüente 
à Preto-história Cearense. Aprofunda-se no povoamento pré·colombiano do 
Nordeste brasileiro. Como explica o autor, consta a monografia de duas par
tes, cogitando a primeira do povoamento inicial da região. Vale por uma in
trodução, pois, tratando-se de  população selvagem, de  cultura rudimenta
ríssima, procura examinar, antes de tudo, suas origens certas ou prováveis, e 
explicar com os elementos disponíveis, como e quando veio esta gente ao ter
ritório cearense. A segunda parte procura coligir as manifestações culturais 
daqueles habitantes através dos vetustos monumentos que nos legaram. O 
autor explica as dificuldades que encontrou na segunda parte da obra relativa
mente às inscrições rupestres, objetos de pedra, cerâmica, fazendo considera
ções finais e conclusões. 

Prefaciando o livro "Páginas de História e Pré-História" de CARLOS 
STUDART, seu sucessor na Presidência do INSTITUTO DO CEARÁ, POM
PEU SOB R INHO faz um retrospecto dos mais notáveis obreiros da historio
grafia cearense que se voltaram também para os estudos da Pré-H istória cea
rense, notadamente o Professor STUDART, na alentada contribuição que in
vestiga com espírito de elucidação.49a 

Ao leitor que se dispuser a um repasse sobre as conjecturas Ol.l hipó
teses levantadas, encontrará curiosidades a exemplo das assertivas a respeito 
do povoamento do Nordeste e especialmente do Ceará, como estas : 

" Resulta de tudo quando observamos precedentemente que o povoa
mento do Ceará e Estados vizinhos se fez por etapas diferentes, em épo
cas diversas. Sem dúvida os pri me iros habitantes desta região foram des
cendentes das duas primeiras correntes que chegaram do Velho Mundo 
a este continente. Eram, conseqüentemente, australóides primitivos, 
já ajustados ao meio americano e seguramente já miscigenados entre si 

numa escala elevada:·50 
E ainda estas considerações: 
"Os representantes mais lídimos desse povo foram ocupar o extre
mo-sul do continente e o planalto central do Brasil, derramando-se pela 
sua encosta oriental, inclusive no Estado de Minas Gerais. Desta região 
passaram paulatinamente para o Nordeste brasileiro, já então semi-ári-
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do e coberto de caatingas. Embora não seja possível precisar com ne
cesário rigor, é de crer que estas paragens bem antes representantes de 
outras correntes migratórias tenham atingido as raias brasileiras:·51 

MANUAL DE ANTROPOLOGIA - 19 Vol. Antropologia F ísica 
e 29 Vol. F isio-Psicologia e Antropotipologia com 620pp ilustrado com 
135 lâminas, contendo ainda uma parte de Estatíst ica. Imprensa Univers itária 
do Ceará - 1961. 

A necessidade de empreender investigações de campo mais preci
sas dos fenômenos físicos e sociais, muito preocupou a POMPEU SOBRI
NHO, voltado nos últimos anos de sua vida, para a implantação do Instituto 
de Antropologia da Universidade Federal do Ceará, setor que fundou e di
rigiu a convite do então Reitor, Prof. Mart ins Filho. Graças à compreensão 
ativa do fundador dessa Universidade, conseguiu lançar as bases seguras e de 
interesse cultural da I nstituição universitária. Naquela oportunidade elabo
rou e conseguiu que fossem publicados o 19 e 29 volumes de um verdadeiro 
tratado de Antropologia, para fins didát icos e dest inado à formação numa 
visão integrativa da problemática universal pelo regional. Ele antevia a nova 
feição do moderno desenvolvimento político quando assim se referia à An
tropologia :  

"Atualmente, a Antropologia já  não é a ciência indiscriminada do ho
mem. Tem concei to próprio e é relativamente independente. Pode ser defi
nida como: O conhecimento necessário e suficiente para permitir a compre
ensão da natureza biológica e mental do homem no sentido precfpuo de lhe 
dar mais acertada orientação no curso da vida". ( ) A Antropologia assim 
compreendida pelo autor guardaria uma abrangência histórica, psicológica e fi
losófica. Teria que assim estudar o desenvolvimento do homem e de suas 
manifestações através do tempo, desde as suas origens. Haveria também de 
compreender toda a engrenagem da conduta individual e social, bem como 
sondar e projetar no futuro os problemas basilares da natureza humana, ain
da mal equacionados, titubiantes e susceptíveis de vãrias interpretações. 52 

H ISTÓRIA DAS SECAS - Monografia n9 23, 29 Volume - Século 
XX - Coleção Instituto do Ceará - Ed. A, Batista Fontenele, . Fortaleza, 
541 pp. 1953. 

Ao escrever a Introdução do primeiro volume da H istória das Secas, 
escrito por JOAQUI M ALVES, do Instituto do Ceará, a qual compreende 
os Séculos XVI I e XV I I I , POMPEU SOBRINHO evidencia que malgra· 
do a vasta l iteratura existente sobre as secas do Nordeste, fragmentária e 
dispersiva, servindo apenas à promoção da piedade e não à solução dos pro
blemas, não se escrevera até então uma história sistemática, tendo o I nsti-
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tuto do Ceará a primazia de fazê-lo. Tratando da parte que lhe compete, 
o autor do segundo volume dá a conhecer o aprofundamento antropológico 
do seu estudo. 

Para o nosso homenageado, o problema das secas, em síntese, consta 
de quatro questões: 1 )  ajustamento do meio físico ou geográfico que é em 
essência o problema da água e de sua distribuição racional, e da preparação 
pedológica ou do solo; 2) ajustamento do homem nordestino ao meio geo
gráfico valorizado - problema educacional de máxima importância; 3) re
crutamento e adestramento de técnicos, numérica e moralmente suficien
tes; e 4) preparação política. 

A primeira parte da obra compreende: as secas na amplitude conside
rada de 1 900 a 1 950 - seqüências e reações; evolução do conhecimento do 
fenômeno e respectivo apanhado cronológico na primeira metade do século 
XX; evolução do problema na ordem das soluções propostas; a continuação 
do problema e o enfoque da solução compósita; apreciação sumária de al
guns fatores e eficácia das reações. A segunda parte trata da luta contra 
as secas - ação oficial e contribuição particular. O autor tenta então esboçar 
a sua crítica dentro de uma apropriada periodização. Aprecia o que se fez 
e o que se deixou de fazer em favor do homem do Nordeste, chegando à 

conclusão da necessidade de fixar-se uma doutrina de base na experiência 
histórica. 

Transpondo os limites da solução hidráulica, das soluções florestal 
e hidrológica, bem assim do preconizado manejo e aproveitamento dos so
los pela dry farming ou pela agricultura conservadorista (conservação do 
solo e da água), foi o primeiro a formular uma solução compósita ou antro
pológica: adequado ajustamento do meio físico e do meio social a situa
ções novas, que impliquem no máximo rendimento e êxito do trabalho ra
cionalmente humanizado mediante o conhecimento integral do próprio ho
mem da região. 53 

Orientação científica na luta contra as secas. Em 1 958 o autor, em 
fundamental artigo na Revista do Instituto do Ceará (T. LXXII) completa o 
seu julgamento ou crítica histórica numa avaliação do que a IFOCS realizou 
na orientação científica, desde ARROJADO LISBOA e comenta os revezes 
sofridos, resultantes menos da falta de esforços das administrações públicas, 
do que da desorganização dos serviços por falta de espírito científico nas 

maiores atividades da luta contra as secas. 54 

VALORI ZAÇÃO DO NORDESTE - Um plano de estudo sócio-cultu
ral da área Nordestina. Em 1 959, à frente do Instituto de Antropologia da 
Universidade Federal do Ceará, publica o programa de pesquisas de natureza 
antropológica, objetivando empreendimentos nas comunidades rurais de 
Juatama, lguape e D. Maurício. (Boletim de Antropologia - Vol. n<? 3, I da 
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Universidade Federal do Ceará - 3( 1): 3-16). Em 1960, no mesmo Boletim 
publica o respectivo Projeto de pesquisa sócio-cultural do Ceará - 4( 1) :3-26, 
Dezembro, Fortaleza-Ceará. Tinha o projeto por objetivo acumular um acervo 
de conhecimentos de valor prático no campo antropológico : físico ou fisiográ
fico, biológico, ecológico, social e cultural, suficiente e necessários para orga
nizar um plano adequado de mudança social. Além deste, de caráter imediato, 
constitufa objetivo imediato da pesquisa: o ajustamento das populações 
cearenses ao seu meio, por sua vez adequadamente aparelhado para permitir 
um maior rendimento de trabalho produtivo. 55 

ESCR ITOR G EOPÕNICO - professor e fundador do ensino agronô
mico no Ceará. 

A atividade pioneira de POMPEU SOBRINHO em favor da agricultura 
cearense remonta a 1913 em Ouixadá, quando era fundada ali, à jusante do 
açude do Cedro, a Escola Prática de Agricultura, mantida por iniciativa par
ticular do "Sindicato Agrícola de Ouixadá", do qual era Presidente o jovem 
engenheiro acima referido. Era Diretor daquela Escola, que tinha por finali
dade preparar lavradores e criadores práticos, Alfredo Benna, agrônomo 
italiano. Do corpo docente fazia parte também POMPEU SOBRINHo. 56 
Surge então na imprensa com artigos sobre geo-economia, cultura seca, flo
restamento e reflorestamento� ensino da agricultura. 

Mais tarde, fundada a Escola de Agronomia do Ceará, em 1918, por 
iniciativa particular, ocupa a cátedra de Engenharia Rural, Hidráulica e Cons
truções R urais, transmitindo aos estudantes de Agronomia a sua experiência 
em problemas de açudagem e irrigação.57 Básico o livro que em 1917 publi
cou "A I ndústria Pastoril no Ceará" em que propõe um plano de desenvol
vimento, demonstrando que solucionar o problema das secas é assegurar 
às indústrias agropecuárias o seu desenvolvimento. O que escreveu naquele 
livro ainda constitui um roteiro para os agrônomos, merecendo prossegui
mento por intermédio de pesquisas recomendáveis. Depois de examinar o 
processo histórico, conclui ser o Ceará fundamentalmente pastoril. R epor
ta-se ao clima, à flora, à fauna, às pastagens nativas, à salubridade da terra 
e do criatório. Pesa os obstáculos naturais, as secas, as zoonoses e animais 
nocivos. Em uma segunda parte, estuda as raças introduzidas e a luta con
tra o meio. Examina as condições da fazenda sertaneja, sua economia, possi
bilidades e melhoramento. Pondera a alimentação como fundamenta l e dá a 
conhecer as primeiras análises das forrageiras nativas do Ceará, indicando seu 
racional aproveitamento.58 

Foi, desde 1916, o precursor do cultivo do algodão arbóreo, de fibra 
longa, no Ceará. Fez-se ele próprio agricultor da malvácea, realizando de
monstrações de resultados em Ouixadá. Também naquele município fez-se 
zootecnista, como criador, tentando os primeiros ensaios sobre a raça Suíça, 
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que introduziu e melhorou em sua Fazenda Jardim, selecionando tipos e 
fazendo cruzamentos.59 Em 1934 publica "O algodão como subs;diãrio 
das obras contra as secas". 60 No mesmo ano propõe "A organização de um 
estabelecimento de créd ito agrícola apropriado às condições nordestinas". 
Trata-se de um programa para a implantação do INSTITUTO DO ALGO
DÃO DO CEARA.61 

Em 1936 publica o seu comunicado à Sociedade dos Amigos de Al
berto Torres na Revista Nordeste Agrícola, com o título "Sugestões para a 
Lei Orgânica das Secas".6 1  Propõe neste trabalho nova organização para a 
I FOCS, compreendendo: Seção de Estudos, Seção de Obras e Seção Antro
pológica. Esta última abrangeria : campos de demonstração de irrigação e 
drenagem, lavoura seca, lavouras resistentes às secas, escolas profissionais 
práticas, associações cooperativas e muitas outras disposições. Debatia que era 
preciso, sobretudo, reconhecer o aspecto humano e educar a atividade conve
niente do nordestino. 

Em 1967, no ano em que desapareceu POMPEU SOBRINHO, a 
Revista ASPECTOS, da Secretaria de Cultura do Ceará, publica o seu últi
mo artigo com o título "Algumas notas sobre a H idrografia Cearense". Este 
trabalho aparece ao lado de um outro de Guimarães Duque - "O Sertanejo 
e as modificações da Sociedade", contendo um e outro reflexões fundamen
tais de doutrina para a orientação dos serviços de desenvolvimento do Nordes
te. São lições que. não podem e nem devem ser esquecidas. 62 

Tratando dos recursos hídricos, hoje e sempre na pauta das preocupa
ções do mundo, o autor desenvolve o seu ensaio em método de sistema. Con
sidera a hidrografia marítima e. as águas interiores como influindo fundamen
talmente na formação do homem do Nordeste desde a primeira ocupação. 

SESMAR IAS' CEARENSES, publicado em 1979 pela Superintendência 
do Desenvolvimento do Estado do Ceará (SUDEC) é o último livro de 
POMPEU SOBRINHO, editado após a sua morte graças ao cuidado do Prof. 
Raimundo Girão, cujos originais preservou, passando-os a Laudemiro Pe
reira, que os datilografou e organizou. Traz a introdução do emérito historia
dor, que explica a importância deste levantamento destinado a prestar aux í
lios aos historiadores, advogados, magistrados, geógrafos e sociólogos. 

A tese que temos sempre defendido inclina-se em apresentar o escri 
tor POMPEU SOBRINHO como pioneiro da Geografia Ativa no Brasil, es
pecialmente dedicado à problemática do Nordeste. Assim ocorrendo, ele foi 
um inconfundível precursor do desenvolvimento econômico, apoiado nos 
anseios de uma política objetiva, centrada na antropologia cultural. Tem isso 
expl icação no fato de haver ele realizado uma monumental obra em que exa
mina os antecedentes regionais básicos da região, aprofundando-se na histó
ria, indo por noite a dentro dos tempos à Pré-história e à Prato-história. Eis 
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que seus t raba lhos de geografia e h ist ória voltam-se para o inquietant e  pro

blema das secas, uma const ant e  da R egião. E xam inando-se a longa bibl io

grafia que a Professora Maria da Conceição Sousa pô de atual izar63 sobre 

t udo quant o  e le pub l icou, chega-se à concl usão de que n i nguém mel hor 
que e le,  no N ordest e, soube est abelecer um elo i ncomparáve l entre o passado 

e o fut uro, com vistas à cont i nuidade h ist órica, dando a con hecer t endê n

cias e perspectivas de sumo i nt eresse para o desenvo lvimento econô mico e so

cial do N ordest e, especialment e  no Ceará. 

Pode-se d izer que o consagrado escritor rea l izou tentáculos de aná l i se 

e de sínt ese. T emos em sua obra a t raj etória que va i do f ísico ao humano. 

Acompanhou nos fenô menos de ordem física as preocupações voltadas para 

o campo admin ist rativo, governamental ,  empenhado na adaptação do meio 

ao homem e dest e  ao processo das transformações. Sentiu logo a necessidade 

de est udos ant ropo lógicos para o aj ust amento geral, de carát er sócio-cu ltu

ral ,  fixando-se na experiê ncia h istórica como i nst ru mento de traba lho para os 

programas de desenvo lviment o . E i s  que o período do economismo puro, es

t reit o, abst rat o, obscuro, inelut ave lment e  fi ndou. R enasce o ímpeto da civi

l ização do essencial  a caminho da human ização da economia e da tecno logia. 

� preciso procu rar " H umanit as" , cuidar do suj eit o  e não apenas do obj eto, 

obscuro, i nsensível ,  material e rude. 
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