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Resumo 

 O presente artigo busca compreender parte do papel de Maria da Cruz Prado 

como proprietária de uma das usinas mais importante em Sergipe. Tenta apreender 

aspectos das suas atitudes e percepções, preferencialmente no cotidiano dessa Usina.  

Para isto, enxerga que a historiografia brasileira, e não diferente a historiografia 

sergipana, ainda pouco espaço atribui as mulheres na História. Isto se torna mais 

problemático quanto o enfoque é a sociedade açucareira. As mulheres proprietárias de 

engenhos e/ou de usinas, àquelas que os maridos faleceram e elas tiveram que tomar 

conta sozinhas dessas indústrias, quase não há registros sobre as mesmas.  O problema 

mais ainda aumenta quando se percebe que essas mulheres mal foram citadas quando as 

mesmas não estavam viúvas, ainda eram casadas com empresários da sociedade 

açucareira. Os livros que tratam sobre essa sociedade enxergam mais o mundo 

masculino, deixando de lado o papel delas e de outros sujeitos. Qual o papel das 

mulheres? Ficam em casa administrando a cozinha ou fazendo bordado enquanto seus 

maridos tomam contam dos negócios? Se confinam a um reduzido espaço da usina e se 

tornam obedientes aos maridos? As fontes são rarefeitas quanto a ajudar o pesquisador a 

perceber o papel dessas mulheres para além de sua situação de submissão aos seus 

esposos e da compreensão que elas têm atitudes para além da lógicados 

comportamentos racionais favoráveis a funcionalidade do mundo dos negócios. Uma 

dessas fontes são as memórias produzidas por parentes dessas mulheres. Outras são as 

entrevistas de história com pessoas que as conheceram. O corte espacial deste estudo se 

restringe a Usina Pedras, localizad ano município de Maruim, a cerca de 30 km de 

Aracaju, capital de Sergipe. Mas veremos que ela atuou para além desse espaço, 

mantendo-se viva no diálogo com outro mundo sem ser o da usina. O presente artigo 

tem como recorte temporal à fase correspondente ao período que se estende de 1910 a 

1950, fase em que ela residiu na usina. 

 

Palavras-chave: Mulher – Usina - Sujeito – Atitude.  
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Abstract 

 

This article aims the understanding of  Maria da Cruz Prado's role as the owner 

of one of the most important Sergipe. State's sugar mills. It also tries to learn her 

attitudes and perception aspects mainly related to the daily life inside the mill. For this 

purpose, the article detects that Brazilian historiography, in particular the one coming 

from Sergipe, deficiently attributes  space to women. This is even more problematic 

when one focuses on sugar society. There is not enough knowledge about female sugar 

mill owners who needed to take the properties over by themselves, especially after their 

husbands passed away. Also, one realizes that those women were poorly mentioned 

when they were married to sugar society businessmen. The books that deal with this 

society focus on men's points of view, leaving behind the women and other citizens' 

role. In this way, are the women meant to be housemaids, confined to a reduced space in 

the mills, or subjected by their husbands will in general? The sources that could help 

researchers realize the women's role in front of husband submission and women's 

understanding of their attitudes  beyond the favorable behaviors to business world 

functionality are still scarce. Some of these sources are women relatives' memories and 

interviews with people who used to know such women. The spatial frame of this study 

is restricted to mill Pedras, which is located in Maruim city and is around 30 km away 

from Aracaju, Sergipe State capital. However, one will notice that Maria acted beyond 

this region, which has kept her stories alive outside the sugar mill scope. Finally, the 

temporal frame goes from 1910 to 1950.  

 

 

 

Key-words: Women – mill – attitude -  subject.  
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Escolhendo Prado... 

 

O desejo de compreender qual o papel de Maria da Cruz Prado no cotidiano da 

Usina Pedras surgiu na fase do levantamento de dados do projeto de extensão e pesquisa 

“Massapê: memórias, engenhos e comunidades da microrregião da Cotinguiba/Se”, do 

grupo de pesquisa “Culturas, Identidade e Religiosidades” (GPCIR), coordenado pelo 

professor Doutor Antônio Lindvaldo Sousa. Este projeto envolveu alunos de graduação 

em História e moradores das comunidades em torno de antigos engenhos de produção 

de cana-de-açúcar da microrregião da Cotinguiba em Sergipe, mais precisamente entre 

os municípios de Maruim e Rosário do Catete (Engenhos - Usinas Pedras, Oitocentas, 

Paty, Santa Bárbara e outros). 

O primeiro passo importante do “massapê” foi o contato com as edificações 

onde funcionavam os engenhos/usinas ou nas casas dos que trabalharam ou daqueles 

que foram proprietários dos antigos engenhos, incluindo os moradores das proximidades 

que conheceram esses engenhos/usinas por morarem perto ou por ter um “outro” 

parente ou conhecido que tiveram um contato mais próximo desses lugares de produção 

do açúcar. O contato físico com a região, com os lugares dessa produção, como as 

antigas senzalas, a capela, a casa grande dos engenhos e das casas comuns dos que 

trabalharam ou dos herdeiros dessa geração. Esses contatos estimularam ao surgimento 

de várias indagações sobre o fazer social dos que vivenciaram a sociedade e a cultura 

açucareira, desde o entendimento do modo de vida dos trabalhadores da cana até a vida 

social e cultural dos proprietários e seus herdeiros nas casas grandes e em outros 

ambientes em que eles se faziam presentes. O conto com esses lugares propiciou, 

igualmente, mais leituras sobre o modo de funcionamento da vida social e econômica 

dos engenhos/usinas de açúcar. As sessões de debates sobre os textos promovidas pelo 

coordenador do projeto estimularam a pensar mais ainda a importância de enxergar 

aquela sociedade produtora de açúcar não como una, mas diversa.  

Uma dessas sessões foi em torno da história oral. O coordenador estimulou um 

debate levando em consideração o enfoque de várias histórias dentro de uma história. 

Esse debate foi conduzido para se perceber que o depoimento oral é um procedimento 

que leva o pesquisador sempre às voltas com “um outro”, o entrevistado. Há sempre 

alguém a se ouvir, conta suas memórias e estas sempre estão agarradas ao mundo do 
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vivido do entrevistado (e do que ele viu ou ouviu no contato com as gerações 

anteriores). Esse “outro” que narra memórias tem uma voz muito diversa, imbricada e 

intercruzada com outras vozes. Também esse “outro” que o pesquisador entrevista é um 

sujeito singular, existem nele particularidades que nenhum outro sujeito há. Suas 

memórias, nesse sentido, carregam, vozes que revelam um fazer social coletivo e em 

conformidades com as vicissitudes “na” e “para” a cultura que ele faz parte. O 

entrevistado é entendido no projeto “massapê” como um sujeito que usufrui de uma 

relativa liberdade no seu fazer social histórico e ele conta parte dessa sua relativa 

liberdade nos pequenos trechos de sua fala ou numa longa resposta a determinadas 

perguntas abertas do pesquisador. Assim, na entrevista o sujeito mostra que no passado 

ele interagiu com outros indivíduos de forma singular. (CASTORIADIS, 1992; 

SHALINS, 2006; LEVI, 1996; AMORIN, 2001; HALBWACHS, 2006 e ALBERTI, 

2002).  

É sobre influência dessa discussão que a ideia inicial desse artigo tomou um 

rumo mais direcionado. Perseguia-se a ideia que o sujeito é diferente, tem sua 

individualidade e, ao mesmo tempo, estava “preso” a sua realidade social e cultural, ao 

grupo que ele fazia parte e nos outros contatos sem ser a de sua referencialidade, mas 

essencial para ele se adequar aquele mundo ou se relativamente se libertar.  Começam-

se a delinear algumas palavras chaves para definir melhor o objeto deste artigo na 

medida em que essa ideia inicial toma corpo: sujeito, grupo social, sociedade, 

pertencimento, referencialidade. Todas essas categorias praticamente se reúnem em 

duas: atitudes e percepções. A definição de ambas as palavras tinha haver com o 

amadurecimento do tema deste artigo, no momento em que se entendia que a história é 

feita não somente por alguns sujeitos e não há somente uma via única da história dentro 

da história escrita.  

Entende-se o conceito de “atitudes” como um comportamento do individuo não 

objeto, não submisso ao outro; desfrutando de subjetividade própria, agindo “no” e 

“para” a cultura que faz parte e criando, a partir de suas individualidades, os seus 

espaços próprios. Uma mulher com “atitudes”, por exemplo, quer dizer que é uma 

mulher não submissa ao marido. Esse conceito de atitudes está atrelado às novas noções 

que os historiadores buscam incorporar na discussão do retorno dos sujeitos na história. 

(DOSSE, 2009; THOMPSON, 1988; CERTEAU 1995). 

O conceito de “percepções” está ancorado na ideia da história cultural onde o 

sujeito é porta-voz das representações do seu mundo, ou melhor, do grupo que ele faz 
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parte. O sujeito na interação com os outros apreendem noções de como ele é e como são 

os outros. Também no ser fazer social, define seus anseios, a moral e suas utopias 

(THOMPSON, 1988; DAVIS, 1987; CHARTIER, 1991). 

Após definição desses conceitos é importante apontar os caminhos tomados para 

melhor definir o objeto de estudo deste artigo.  

 Nas inúmeras reuniões do projeto ”massapê” se constatou que alguns bolsistas 

tenderam a se interessarem pelo modo de vida dos que eram descendentes de escravos 

ou homens livres que trabalharam nos engenhos ou usinas. Essa opção levou a uma 

certa negligencia para os estudos sobre a memória e a história dos herdeiros da casa-

grande, principalmente as esposas dos senhores de engenho ou de usineiros. Notou-se, 

por exemplo, a falta de interesse pela trajetória de Maria da Cruz Prado como 

proprietária de uma das usinas mais importante em Sergipe.  

Muitas perguntas foram sendo elaboradas em torno no fazer social de Maria da 

Cruz Prado, do seu esposo e dos filhos (e filhas) como sujeitos da História na sociedade 

e cultura do açúcar da microrregião da Cotinguiba. Algumas delas foram: ela (Maria da 

Cruz Prado) voltou-se para a administração do lar, cuidando somente dos afazeres 

domésticos e o marido zelador da produção do açúcar, produto que fazia girar toda a 

riqueza da usina? Esse trabalho dela seria secundário e, com isto, atribuía-se a mesma a 

uma ação inexpressível? Ele, o esposo, se enquadraria como um sujeito racional atento 

às crises financeiras e capaz de sair delas, optando por uma produção maior em seus 

estabelecimentos e a ela, a esposa, um papel menor, sem nenhuma racionalidade como a 

atribuída ao esposo? “Um seria” um “agente da história” e o “outro” um “papel 

passivo”? E os filhos e as filhas, qual seriam os papeis deles? Eles: sucederem o pai na 

administração da usina? Elas: esperarem o indicativo do pai na escolha de um bom 

partido para o casamento e restando a elas cuidarem da aparência, da moral e 

aprenderem alguns dotes para se tornarem mais obedientes? Mães e filhas se confinam a 

um reduzido espaço das usinas e, quando autorizadas, iam as festas da padroeira ou nas 

orações religiosas na capela localizada no interior da usina?  

Essas e outras perguntas foram feitas também levando em consideração a 

necessidade da elaboração deste artigo, com objetivo de ser o mesmo um TCC (trabalho 

de conclusão de curso) em História. Optou-se pelo estudo de uma mulher do engenho 

Pedras, a Maria da Cruz Prado, do período que se estende de 1910 a 1950. Isto se 

processou por que se estava diante de muitos engenhos e usinas que o projeto massapê 

incluía no conjunto de sua atuação e que isto dementava mais tempo de estudo para uma 
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pesquisa sobre todas as mulheres descendentes da casa-grande desses engenhos ou 

usinas. Nessa delimitação, necessita-se entender como as mulheres aparecem na 

história.  

 

Histórias e memórias sem elas... e as saídas para incluí-las... 

 

Durante muito tempo as mulheres não tinham espaços na História escrita. Para 

June E. Hahner, ao longo da história as mulheres, em qualquer parte do mundo, elas não 

fizeram parte dos estudos históricos, cabendo aos historiadores complementarem esses 

estudos. Um dos motivos do desinteresse dessa linha de pesquisa seria o modelo 

tradicional da história onde o homem era representado por si próprio nos altos cargos, e 

os mesmos eram quem transmitiam essa cultura. 

Mas, ainda segundo Hahner, aos poucos a história das mulheres está ganhando 

espaço. “Com a ascensão da história econômica e da história social e com o interesse 

crescente pelos grupos marginalizados do poder, a mulher passará a receber mais 

atenção”. (HAHNER, 1981, p 15) 

Rachel Soihet (1997) comunga com essa mesma perspectiva de Halner. Ela diz 

que história das mulheres é um campo que vem ampliando suas pesquisas. Percebe-se 

que são mais pesquisadoras que escreveram sobre essa temática.  

Para Soihet (1997) elas (as pesquisadoras) começam aparecer quando 

perceberam que existe muito ainda a ser explorados sobre a história das mulheres. Parte 

delas se notabilizaram nesse campo, como foi o caso de Michelle Perrot. Foi a partir da 

década de 1960, segundo Soihet ,que há uma reviravolta nos estudos sobre a mulher, Ou 

seja, alguns campos da história “assumem importância crescente nos estudos sobre as 

mulheres”. Conforme a autora:  

 

O desenvolvimento de novos campos como a história das 

mentalidades e a historia cultural reforça o avanço na abordagem do 

feminino. Apoiam-se em outras disciplinas – tais como a literatura, a 

linguística, a psicanálise, e, principalmente a antropologia – com o 

intuito de desvendar as diversas dimensões desse objeto. (SOIHET, 

1997, p. 276)  

 

Para Joan Scott (1991), no capitulo “História das mulheres” há lacunas na escrita 

sobre a história das mulheres, necessitando-a de uma “reflexão critica” sobre a temática, 
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sendo essa mal representada em múltiplos campos da história, como politica, economia 

sociedade, cultura etc. Mas segundo a autora “A história deste campo não requer 

somente uma narrativa linear, mas um relato mais complexo, que leve em conta, ao 

mesmo tempo, a posição variável das mulheres na história, o movimento feminista e a 

disciplina da historia” (Scott, 1991, p, 65).  

Há décadas que tentam incorporar a história das mulheres como os outros 

sujeitos da historia, mostrando sua importância histórica. De acordo com Scott: 

 

A maior parte da história das mulheres tem buscado de alguma forma 

incluir as mulheres como objetos de estudo, sujeitos da historia. Tem 

tomado como axiomática a ideia de que o ser humano universal 

poderia incluir as mulheres e proporcionar evidencias e interpretações 

sobre as várias ações e experiências das mulheres no passado. (Scott, 

1992, p. 77). 

 

 

Perrot (1988), “Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros”, da 

ênfase a sua pesquisas a três classes marginalizadas na história, na parte II do seu livro 

relaciona as mulheres. Nessa parte à autora traz situações que as mulheres se 

enquadravam. No capitulo I, “As mulheres, o poder, a historia”, neste a autora retrata o 

“poder oculto” das mulheres da sociedade francesa do século XIX, a imagem que se 

repassa é do homem herói, libertador e superior ás mulheres. Mas para Perrot (1988) 

essas “são o poder que se oculta por detrás do trono e, tanto na família como nas 

relações de negócios”.  

Essa é uma face que muitos pesquisadores fazem essa analise, “mais 

prosaicamente, é a ideia muito difundida de que as mulheres puxam os fiozinhos dos 

bastidores, enquanto os pobres homens, como marionetes, mexem-se na cena publica” 

(PERROT, 1988, p.168). Para autora, a mulher é o ponto chave para o sucesso de um 

homem, pois segundo a autora elas são “inspiradora da decisão politica, muitas vezes 

“tomadas sobre” o travesseiro, a mulher, em si tão pouco criminosa, é a verdadeira 

instigadora do crime“. (PERROT, idem).   

 Para se entender essa inovação, Soihet (1997) oferece uma síntese das diversas 

historiografias que abordaram o posicionamento sobre a história das mulheres. Ela 

aponta como as mulheres foram vistas no Positivismo, na Escola dos Annales, no 

Marxismo. A partir dos anos de 1960 em diante, surgem novos domínios da História 

como os ligados a História das Mentalidades e da História Cultural. 
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Também há na historiografia brasileira registros de historiadores preocupados 

com o lugar da mulher na História. Um exemplo é o trabalho de Hahnner (1981) onde 

questiona os estereótipos sobre a mulher na história do Brasil ao longo do tempo.  Ela 

descreve um cenário que ate hoje é reconstruída essa imagem. Segundo a autora “de 

acordo com o estereotipo comum da família patriarcal brasileira, o marido autoritário, 

rodeado de escravas concubina, dominava seus filhos e a esposa submissa. Essa se 

transformou numa criatura indolente, passiva, mantida em casa, que gerava muitos 

filhos e maltratava os escravos”(HAHNNER, 1981, p. 28).  

Vinte e cinco anos depois desse trabalho de Hahnner foi publicado o trabalho 

“Mulher e família Burguesa” de Maria Ângela DÍncao (2006). , a autora mostra em seu 

texto a influência da “cultura” ou “civilização” do europeu na cultura brasileira, onde o 

comportamento feminino, a urbanização das cidades, etc., foram influenciados. Percebe-

se com suas descrições como era a função das “mulheres casadas ganhavam uma nova 

função: contribuir para o projeto familiar de mobilidade social através de sua postura 

nos salões como anfitriãs e na vida cotidiana, em geral, como esposas modelares e boas 

mães”, (D´INCAO, 2006, p. 229). Esses casamentos eram entre famílias ricas que 

buscavam através de uma união estável dos seus filhos permanecerem em um patamar 

da alta sociedade. 

Mas para a autora algumas mudanças foram surgindo na sociedade brasileira, 

desde as transformações e inovações com o capitalismo que iria mudar a vida social de 

muitos burgueses que consolidaram suas riquezas no campo; o aparecimento ou 

desenvolvimento das cidades será um emblema para essas mudanças na estrutura 

familiar do século XIX.  

Maria Ângela D´Incao nos mostra que a mulher por muitos anos não escolhia 

seu companheiro para casar. Para essa autora “saber que a escolha do conjugue caberia 

ao pai e não aos enamorados não os impedia, entretanto, de encontrar oportunidades 

praticas para outras e mais intensas aproximações” (D´INCAO, 2006, p. 232). 

Mulheres, amor, paixão, sedução são temas incorporados pelos romancistas e, 

igualmente, analisados por D´Incão.  Conforme essa autora:  

 

O romance A Moreninha, de Joaquim Manoel de Macedo, escrito em 

88-1845, introduz em nossa literatura o amor moderno de maneira 

bastante clara e didática. A ficção romântica descreve uma atitude de 

amor mais próxima a um estado da alma do que á atração física. 

(D´Incão, op. cit, p. 233.) 
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O período romântico da literatura brasileira, especialmente a literatura 

urbana, apresenta o amor como um estado da alma; toda a produção 

de Joaquim Manoel de Macedo e parte da de Jose de Alencar 

comprovam isso. No romantismo são propostos sentimentos novos, 

em que a escolha do conjugue passa a ser vista como condição de 

felicidade. (D´Incão, op. cit. p.. 233, 234.) 

 

 

A mesma descreve através de relatos de cronistas, viajantes e historiadores, 

como era a educação das filhas burguesas.  Essa educação mantinham os cuidados de 

manterem as filhas trancadas e só poderem sair com a companhia da mãe ou da escrava. 

Nessa perspectiva, conforme, D`Incao, “essa rigidez pode ser vista como o único 

mecanismo existente para a manutenção do sistema de casamento, que envolvia a um só 

tempo aliança politica e econômica”. (D´INCAO, 2006, p. 235).  

De certa maneira, toda essa proteção com a personagem mulher, em função do 

casamento, era uma influência dos dogmas da Igreja católica e das heranças da cultura 

europeia, onde a virgindade era um principio forte para o casamento. 

 Perrot nos ajuda a entender esse papel da mulher no século XIX, mesmo que 

seu universo de estudo seja a Europa e não o Brasil. Ela retrata a “divisão de tarefas” 

das mulheres durante o século XIX, como cuidadora do lar. Segundo ela, as imagens 

retratam bastante a figura da mulher com a função do lar, enquanto que a função do 

homem seria “a madeira e os metais” a da mulher seria “a família e os tecidos”. 

Segundo essa autora, “a iconografia, a pintura reproduzem a sociedade essa imagem 

reconfortante da mulher sentada, à sua janela ou sob a lâmpada, eterna Penélope, 

costurando interminavelmente. Rendeira ou remendeira são os arquétipos femininos”. 

(PERROT, 1988, p. 187).  

Não se pretendeu com a revisão acima exaurir todas as abordagens sobre o lugar 

da mulher na História. Apenas foram citadas algumas obras relevantes para com fim de 

melhor colaborarem no entendimento de como há estudos que tratam a mulher como 

uma personagem à margem do mundo social em que ela vive. Na pesquisa feita na 

biblioteca da UFS e em sites de IES (Instituições de Ensino Superior) não foram 

encontrados textos, dissertações de mestrados e teses que tratam do papel das mulheres 

nos engenhos ou usinas, excetos estudos sobre romances que enfocaram esse tipo de 

indústria, como foi o caso do escritor José Lins do Rego nas obras “Menino de 

Engenho” e “Fogo Morto”. 

Hoje é quase uma unanimidade o questionamento da uniformização do papel das 

mulheres na História do Brasil como mulheres objetos do seu marido.  Luciano 
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Figueiredo é um exemplo dessa geração de historiadores no Brasil que desconstrói a 

forma como as mulheres foram vistas nos livros de História: “a mulher teria sido 

sempre uma figura secundária e totalmente submissa ao pai ou ao marido opressor, 

generalizando assim uma ideia de inferioridade da mulher ao longo da história do 

Brasil” (FIGUEIREDO, 2004, p. 49). 

É neste caminho de compreensão da mulher na História que este artigo optou em 

seguir. Diante dessa opção, faz necessário retomar uma das indagações acima sobre 

Maria da Cruz Prado: ela pode ser entendida como uma esposa completamente 

submissa ao seu marido? Essa resposta só será respondida compreendendo-se como a 

historiografia sergipana abordou a História do Engenho Pedras e qual o papel foi 

apresentado para ela.  

 

Entendendo a história do engenho Pedras. 

 

Maria da Glória Santana de Almeida é a única historiadora a analisar o engenho 

(Usina) Pedras como único objeto de estudo, conforme o levantamento de dados feito 

até o presente momento. No texto “Uma Unidade Açucareira em Sergipe: O engenho 

Pedras”, escrito em 1975 ela faz um balanço da História desse engenho/ Usina, citando-

o desde o início do século XIX até os anos de 70 do século XX quando o mesmo foi 

vendido, definitivamente para o grupo Franco.  

Almeida menciona a “existência do antigo engenho Pedras data-se de 1807”, 

quando um viajante relata sua passagem pela região apontando a existência desse 

engenho. Conforme Almeida (1975), em 1823 o engenho Pedras é do proprietário 

Manoel Rollemberg D´Azevedo, e o engenho Unha de Gato que localizava nas 

proximidades e pertencia ao Gonçalo Paes D´Azevedo. No ano de 1825, este engenho 

pertencerá ao dono do engenho Pedras, após o falecimento de Manoel Rollemberg 

D´Azevedo, o engenho Unha de Gato pertencera ao Barão de Maruim, com o casamento 

da viúva de Manoel, a Maria de faro Rollemberg. 

Segundo Almeida, em 1835, os donos do engenho Pedras é o Luiz Barbosa de 

Madureira e sua esposa Ana de Faro Menezes, sendo essa filha e herdeira de Manoel 

Rollemberg D´Azevedo. De acordo com autora:  

 

(...) constatamos então que os quatros engenhos vizinhos tinham 

passado por herança aos descendentes de Manoel Rollemberg, o Unha 

de Gato, ao Barão de Maruim pelo seu casamento com Maria de Faro 
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Rollemberg (viúva), o Vitoria, limítrofe deste, ao seu filho Gonçalo de 

Faro Rollemberg, futuro Barão de Japaratuba, o Maria Teles a Manoel 

Rollemberg de Menezes, casado com a neta, filha do Barão. (Almeida, 

1975, p.12) 

 

Percebe-se a riqueza da família, pois esses engenhos ficaram entre seus 

descendentes, provavelmente foram fragmentados por herança. Após a morte de Ana 

Rollemberg, o engenho começou passar por crises financeiras, mas foi com falecimento 

de Luiz Madureira em 1872, que o engenho sofreria a maior crise administrativa e 

econômica na sua produção. A partir da repartição dos bens, o engenho ficara com o 

filho do casal, que foi acusado pelo seu cunhado de não preservar o patrimônio. 

Segundo Almeida, “ficando como inventariante dos bens deixados por seu pai, Manoel 

Rollemberg Acciole Madureira, sem condições de preservar o patrimônio, pratica uma 

politica de irresponsabilidade e depredação” (ALMEIDA, 1975, p. 16).  

Com essa conturbação o juiz de órfãos proíbe a partilha dos bens do engenho, 

em seguida o mesmo é leiloado, e Barão de Própria arremata em 1875. Não passou 

muitos anos e o engenho passa para administração do seu filho adotivo, o Gonçalo 

Vieira de Mello Prado. Segundo Almeida, esse proprietário deixou estável a economia, 

“Gonçalo não o conduziu a uma posição vantajosa ante o progresso técnico que atingiria 

a indústria açucareira em todo Brasil”. Almeida têm essas informações com base nos 

inventários e testamentos analisados pela autora. Compreende-se que o período de 

administração de Gonçalo Vieira de Mello Prado, viveram-se momentos históricos no 

pais, “o período sob sua direção assistira a modificação radical da força de trabalho 

agrícola do Brasil, com a abolição da mão-de-obra escrava, o que alterou 

profundamente a ordem interna de muitas propriedades açucareira”(ALMEIDA, 1975,P. 

17). Conforme a autora: 

 

A adoção do engenho a vapor em fins do século XIX, não modificou 

sensivelmente a organização da fazenda. No testamento de Gonçalo 

Vieira de Mello Prado, observamos que o gado cavalar quase deixou 

de existir, em consequência da substituição da força motriz. 

(Almeida, 1975, P. 42) 

 

 

Conforme Almeida foi nessa gestão que se iniciou os primeiros passos para 

modernização, considerando-se essas modificações atrasada comparando-a com as 

transformações que outros engenhos haviam submetido. Para Almeida “quando o 
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engenho Pedras passou a utilizar maquinas a vapor para imprimir movimento as suas 

moendas, nas ultimas décadas do século XIX, a indústria açucareira já dera largos 

passos para a aplicação de técnicas mais modernas e de maior rentabilidade 

econômica”, (ALMEIDA, 1975, p. 19). Em 1907, o Gonçalo V. de Mello Prado falece e 

deixa o engenho para seu filho, o Gonçalo Rollemberg do Prado. 

Esse pequeno foi o esboço da trajetória dos proprietários do engenho Pedras, que 

foram passados de herança, na qual chegou a o período do Gonçalo Rollemberg Prado 

casado com Maria Rollemberg da Cruz Prado. Segundo Almeida, é no período desse 

proprietário que o engenho na qual foi transformado em usina, “quando a partir de 1910, 

o primitivo engenho procura adaptar-se ao processo de industrialização, o faz 

acompanhando a crescente tendência da usina a substituir-se ao lavrador. Esse fato 

revolucionou completamente a dimensão e distribuição interna da propriedade, 

(ALMEIDA, 1975, p. 25.)”. De acordo com Almeida: 

 

Podemos atribuir ao coronel Gonçalo Rollemberg do Prado uma 

dessas figuras de ação como homem da cana-de-açúcar, que soube 

crescer mesmo em período de crise, como aquele compreendido entre 

os anos 1889-1930. Partindo de uma propriedade que mal se adaptava 

ao período industrial do açúcar, o coronel Gonçalo chegou a implantar 

um significativo complexo agroindustrial. (Almeida, 1975, P.19). 

 

Contudo, analisando as pesquisas de Almeida, percebe-se que a autora não 

concede espaço para mostrar o convívio social desta sociedade, e principalmente, destes 

últimos proprietários onde a autora teve contatos com os antigos donos e seus 

descendentes. Almeida detalha a história econômica da usina, mostrando as 

transformações que ocorreram no antigo engenho bangue até se tornar usina. Mostrando 

a modernização que Gonçalo Prado desenvolveu nessa indústria, deixando de lado o 

papel da mulher (Maria da Cruz Prado). A autora não cita que ela foi herdeira de uma 

valiosa fortuna deixada pelo pai. Segundo Almeida o Coronel Gonçalo foi um homem 

(empresário), de muito prestigio: 

 

(...) o coronel Gonçalo Rollemberg do Prado tornou-se ainda o maior 

acionista e diretor presidente do banco Mercantil Sergipense e da 

fabrica Santa Cruz da Companhia Industrial de Estancia. Isso lhe 
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possibilitou um ganho de lucros capaz de manter a empresa em 

crescente desenvolvimento. (Almeida, 1975, P. 31) 

 

Foi nessa fase que Almeida, detalha o florescimento da usina, pois para autora 

no século XIX, “não se pode associar aos proprietários do século XIX. nenhum espirito 

inovador capaz de modificar as técnicas de plantio vigentes entre plantadores de cana-

de-açúcar”. Pois a autora além de testamentos e inventários utiliza-se de dados de 

relatórios agrícola da província entre outros documentos para obter essas informações. 

Segundo Almeida, “até 1874, o engenho Pedras era movido a cavalos. Enquadrava-se 

na grande maioria da força motriz dos engenhos da província. Nesse ano, de uma 

relação dos dezessete engenhos moentes e correntes do município de Maruim, somente 

quatro eram movido a vapor” (ALMEIDA, 1975, p.38). De acordo com Almeida: 

 

Transformado em usina, um dos seus objetivos principais, o aumento 

da produtividade teria necessariamente que ocorrer. O latifúndio, 

novamente implantado pela absorção dos bangues e usinas de pouca 

capacidade e aperfeiçoamento da técnica, teria necessariamente que 

gerara a multiplicação da sua capacidade de produção. (Almeida, 

1975, P .58) 

 

 

No final da década de 1960 a usina pedras fez fusão com a usina Oiterinhos 

(Japaratuba). Esta fazia parte da mesma família essa sociedade só durou três anos. 

Quando esteve sobre a administração do Dr. Augusto do Prado Leite, neto de Gonçalo e 

Marieta, “foram vendidos 50% das ações, em julho de 1971, a ASTEP S/A empresa de 

Recife dedicada a estudo sobre estradas”. No ano seguinte, o grupo Franco e C&A 

(atualmente Usina São Jose do Pinheiro S/A) comprou “a maior parte das ações daquele 

grupo”. A usina foi desativada no termino da moagem da safra só ano de 1974. 

Sabe-se que as heranças passadas por família sempre geravam casamentos entre 

pessoas próximas e com o patamar do mesmo nível. Almeida cita alguns nomes de 

mulheres que tiveram como donas ou esposas dos proprietários de engenho. A Maria do 

Faro Rollemberg, “viúva de Manoel Rollemberg”, proprietário do engenho Pedras em 

1823. Segundo a autora “em 1835 são proprietários do engenho Pedras Luiz Barbosa 

Madureira (cuja família era possuidora do engenho Piripiri, nas proximidades) e sua 

mulher Ana do faro Rollemberg, filha de Manoel Rollemberg de Azevedo” 

(ALMEIDA, 1975, p.12).  
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Como explicitado acima, se percebe que Almeida (1975), optou em enxergar na 

história do Pedras somente a dimensão econômica. Ela destaca a passagem do engenho 

a usina e supervaloriza o Gonçalo Rollemberg Prado, casado com Maria da Cruz Prado. 

Mas o que ela deixa a desejar é o espaço que ela dar as mulheres desse 

empreendimento. O que percebe-se é que elas não são vistas com atuação na 

propriedade, mostrando que o homem sempre esteve em frente das relações 

administrativas. 

Relacionando essa indagação da ausência do sujeito mulher, faz necessário 

compreender um pouco a história desse casal, Gonçalo e Maria da Cruz Prado. 

Enquanto ele é mencionado como um empresário de personalidade marcante para o 

Estado de Sergipe, na qual desenvolveu em sua usina as modernizações com 

equipamentos modernos para a produção do açúcar, além do envolvimento com 

agricultura também cita seus negócios financeiros, com ações em Bancos. Já Maria da 

C. Prado é mencionada apenas como a esposa do Gonçalo, que após o falecimento do 

esposo fica com a maior parte dos bens deixado do coronel.  Melhore este parágrafo. 

Para tanto a Almeida, não abrange a vida cultural e social do casal, mostrando 

mais a historia econômica da usina, e dos homens enquanto administradores, mas será 

que Maria da C. Prado foi tão monótona na usina ao ponto de passar despercebida pela 

autora? Da forma como a autora explicitou o histórico do engenho Pedras não dar para 

entender a ação cultural dessa mulher, e sim a do esposo. Melhores este parágrafo. 

 

Mulher de Fé: audaciosa... esposa e preceptora . 

 

Partindo da logica inserida nos textos de Almeida, na qual deixa claro que o 

Gonçalo Rollemberg Prado é quem põe ordem na usina, e que foi com os avanços 

tecnológicos adotados na usina Pedras por ele, que não deixou decair. Segundo a autora 

o mesmo investiu em novas tecnologias, onde buscou meios para sair da crise que 

circulava a produção do açúcar no Estado de Sergipe, esses investimentos foi um dos 

motivos para a não decadência desse antigo engenho. 

 Para tanto venho discutir “faces” da historia de Maria da Cruz Prado conhecida 

como Dona Marieta, mostrando que ela não foi insignificante ao ponto de passar 

despercebida pela autora. Portanto apontarei três situações: A primeira, o casamento 

dela como uma forma de crescer nos negócios comerciais, favorecendo ao Gonçalo, a 
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segunda, mostrar as praticas religiosas que a fez conhecida como “uma mulher que 

servia a Deus” e a terceira mostrando os meios utilizados por Marieta para combater a 

pratica de outras religiões na usina, com isso entender que a própria foi sujeito da 

historia.  

Maria da Cruz Prado (Marieta) filha de Thomaz Rodrigues da Cruz e Clara 

Rollemberg, o pai de Marieta era um o homem poderoso da época do Império e inicio 

da Republica. Em quantos muitos proprietários de engenhos da região da Cotinguiba 

estavam entrando em decadência com os surgimentos das usinas, sendo poucos donos 

de engenhos que supriram a necessidade de transformar o engenho para usina, o pai de 

Marieta está incluído em um desses. Os que transformaram em usinas englobaram os 

pequenos engenhos em suas propriedades. Os engenhos Maria Teles, Unha de Gato e 

Pombinha localizados em Maruim é exemplo dessa transição, pois foram anexados a 

usina Pedras. Em meados do século XIX, os donos de engenhos passaram a enfrentar 

essas crises econômicas em suas propriedades. 

O industrial Thomaz Rodrigues e seu irmão Carlos Rodrigues, além de serem 

donos de engenhos no município de Capela e Japaratuba, também fizeram 

investimentos no setor industrial do Estado de Sergipe, criaram a sociedade da casa 

Cruz & irmão. Os bens de Thomaz não são ilimitados somente em indústrias e 

propriedades agrícola, investe seu dinheiro em ações nos bancos.  

Em analise feita de seu inventario, percebe-se a riqueza desse homem.  Tinha 

343 ações no Banco de Sergipe, cada uma no valor de 100 contos de reis, 20 ações no 

Banco do Brasil, no valor de 200 mil reis, na fabrica Sergipe Industrial tinha 805 ações, 

no valor de 200 mil reis cada uma. Além dos investimentos em ações, a inventariante e 

esposa Clara Rollemberg diz que foram deixados saldos em dinheiro, no Banco do 

Brasil, na casa Cruz & Irmão, na Firma Cruz Ferraz, também saldos no Banco mercantil 

da Bahia. 

Thomaz teve uma importante participação na politica de Sergipe, e na fundação 

do Gabinete de Leitura de Maruim, segundo Denio Santos Azevedo “acredita-se que o 

Gabinete de Leitura de Maruim, apareceu para a população local como literária e 

particular, abrigando agentes detentores do capital econômico ( grandes proprietários de 

terra e grandes comerciantes, principalmente)”. (AZEVEDO, 2) 

Os filhos do casal Thomaz Rodrigues e Clara Rollemberg, eram ótimos partidos 

da época, tiveram oitos filhos. Após a morte de Thomaz no dia 1° de agosto de 1919, o 
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medico e industrial falece na cidade de Aracaju, e seus filhos e herdeiros mencionados 

em seu inventario são: 

 Maria do Prado Cruz (Marieta) casada com coronel Gonçalo Rollemberg do Prado 

 Clara da Cruz Mesquita casada com Dr. Armando Hora Mesquita. 

 Amélia da Cruz Leite casada com Dr. Augusto Cesar Leite. 

 Manoel Rollemberg Rodrigues da Cruz Prado. 

 Eduardo Rodrigues da Cruz. 

 Idalina Rollemberg da Cruz. 

 Durval Rodrigues da Cruz 

 E os netos Cecil Rodrigues da Cruz e João Rodrigues da Cruz, ambos filhos de João 

Rodrigues da Cruz, com Carolina Rodrigues da Cruz. 

 

Desses herdeiros nos aprofundaremos com mais detalhes o casamento de 

Marieta com Gonçalo, uma união entre primos. Era um casal com personalidades 

diferentes, segundo Dosse (2009), “a identidade buscada é a da construção empreendida 

pelo próprio individuo... Concebe a identidade como uma maneira de pensar a 

continuidade de uma construção coerente no tempo, podendo atravessar as diversas 

interações nas quais o individuo está empenhado” (DOSSE, 2009, p. 317). O casamento 

deles pode está relacionado a uma união que iria beneficiar comercialmente um dos 

membros. 

Discordando de alguns autores que argumentam que os casamentos do século 

XX, não tinham grande valor comparando com o período colonial e imperial, onde os 

matrimônios eram uma forma de crescer nos negócios, aumentar a propriedade de 

ambos os lados. Muriel Nazzari (2001), afirma que os casamentos perderam uma 

importância significativa com relação ao período colonial, segundo a autora; 

 

(...) E com o crescimento das profissões liberais e das possibilidades 

de se fazer sociedade com não parentes, o casamento já não era mais a 

principal via para um homem se estabelecer; tornara-se uma opção 

pessoal. Assim, não só a família, mas também o casamento se tornou 

privado. (Nazazari, 2001, P. 187). 
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Após a morte de Thomaz em 1919, Marieta e Gonçalo recebe uma valiosa 

herança que aumentará suas fortunas, e ajudará nas transformações ocorridas na usina. 

A produção de cana-de-açúcar na administração do Cel. Gonçalo chega ao máximo das 

produções com os investimentos empresariais. Na partilha dos bens de Thomaz, Marieta 

e o esposo ficaram com 45 ações da fabrica de Tecidos Sergipe Industrial de Cruz 

Ferraz, 71 ações do Banco de Sergipe, além das ações deixou saldo em dinheiro na 

sociedade Cruz & Irmão. Foram herdados também bens matérias para o casal, portanto 

sem duvida o empreendimento empresarial de Gonçalo Rollemberg do Prado só 

cresceu.  

 

Transformado em usina, um dos seus objetivos principais, o aumento 

da produtividade teria necessariamente que ocorrer. O latifundiário, 

novamente implantado pela absorção dos bangues e usinas de pouca 

capacidade e aperfeiçoamento da técnica, teria necessariamente que 

gerar a multiplicação da sua capacidade de produção. (Almeida, 1975 

p. 58)  

 

 

Gonçalo teve um apoio financeiro incondicional do seu sogro Thomaz 

Rodrigues, o pai do Coronel deixara o engenho no inicio do século XX, com poucas 

condições financeiras, comparando-a com complexo industrial da usina que foi 

investido após sua morte em 1907. Mas com a ajuda do sogro modernizou a usina, pois 

o pai de sua esposa era um dos maiores industrial do Estado.  

 

Maria da Cruz Prado (Marieta), muito religiosa conhecida como uma mulher de 

muita fé, em uma entrevista com Maria Perpetuo do Socorro, conhecida como Dona 
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Baby, casada com o engenheiro Augusto Prado Leite, neto de Marieta e Gonçalo.  

Segundo Baby era uma mulher de “Deus”, suas atividades eram rezar e fazer doações 

para a Igreja Católica. Mulher muito religiosa desejava que um dos seus netos tornasse 

padre, como seus netos não seguiram a carreira sacerdotal, ela realizava aulas de 

catecismo no casarão da usina.   

Marieta sendo uma mulher com poder econômico e social, era controlada por 

seu esposo, nos aspectos administrativos. Pois segundo Dona Baby a voz “alta” do 

palácio da Usina Pedras era a dele. Sua função social praticamente era rezar e passar os 

ensinamentos religiosos para seus familiares (netos, sobrinhos) e filhos de empregados. 

Partindo para o contexto religioso, Marieta costumava ensinar os mandamentos 

da Igreja Católica, a mesma ensinava catecismo na sua casa da usina, as doutrinas 

religiosas eram repassadas na pratica, netos obedeciam e praticavam os costumes 

religiosos ensinados pela avó, curioso era o ritual do “beija-mão”, que os netos 

praticavam entre eles, “por ser o mais velho Jorge era homenageado no ritual do beija-

mão: os irmãos em fila, solenemente cumpriam a imposição da avó Marieta, baseada no 

costume daquele tempo” (LEITE, 2008, p. 52). O casal tiveram três filhos, Luiza do 

Prado Sobral casada com Dr. Otavio Accioly Sobral, Carmem do Prado Leite casada 

com Júlio Cesar Leite e Dr. Gonçalo Rollemberg da Cruz Prado casado com D. Isaura 

Garcez Prado.  

As aulas à tarde lecionadas por Marieta tinha horário para terminar, não era hora 

marcada cronologicamente pelo relógio, mas pelo “sino da sala” da usina, esse marcava 

o horário do termino da aula, pois o esposo quando chegava sinalizava que já havia 

chegado, momento esse de Dona Marieta despedir dos seus alunos e libera-los. 

Em sua usina a capela não poderia faltar, era lá onde pregava sua devoção, a 

“igrejinha” localizada ao lado do palácio da usina, em sua frente ficava um jardin. 

Atualmente apenas a capela que integrava ao palácio está preservada.  
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 (Foto: Arquivo Pessoal, frente da Igreja na Usina Pedras) 

 

(Foto: Arquivo Pessoal, palácio da usina) 

 

Uma mulher que poderíamos contextualizar no padrão de “uma figura 

secundária e totalmente submissa ao pai ou ao marido opressor, generalizando assim 

uma ideia de inferioridade da mulher ao longo da história do Brasil” (FIGEIREDO, 

2004, p. 49), essa seria uma face da historia se pretendesse  abordar essa visão, mas as 

entrevistas deixou claro que aquela mulher religiosa e obediente também tinha voz ativa 

no engenho, ao realizar entrevistas do “projeto massapê” algumas se destacaram como a 

de Dona Maria Santiago (professora da escola da usina pedras), Dona Amélia 

(enfermeira), entrevista Francisco Inácio Bezerra (pedreiro), morador da  cidade de 

Rosário do Catete, segundo o entrevistado em uma das reformas que fizera no Palácio 

da usina Pedras a mando de Gonçalo na década 1940, na mesma época Marieta pede 

para ele reformar a igreja Matriz de Maruim.  
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(Arquivo pessoal, foto Harley Fagundes, Igreja Matriz de Maruim) 

 

Após a separação do Estado com a Igreja católica no final do século XIX, a 

instituição passou-se a sobreviver de doações dos fies, os mesmo também patrocinavam 

a formação dos novos padres. De acordo com Miceli: 

 

 

A expansão organizacional da igreja tomou o feito de um processo de 

“estadualização” do poder eclesiástico com a Igreja tendo perdido o 

status oficial de “ ramo da administração publica”, destituída dos 

privilégios inerentes á condição de corporação subsidia e sem poder 

contar com o respaldo de qualquer segmento de peso na coalização á 

testa do novo regime republicano, os detentores dos postos de decisão 

na alta hierarquia concentraram esforços e investimentos na área mais 

próxima de influência.  (Miceli, 2009, P. 65)  

 

 

Sua fé pela religião deixava visível, em meados do século XX, ela vende o 

engenho Pombinha pra doar para construção da Igreja Nossa Senhora do Rosário na Av. 

Pedro Calazans em Aracaju. 
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(Foto: Arquivo Pessoal) 

 

Seria impecável não perceber o tecido social que integrava a usina Pedras, não 

deixaria passa-se despercebida o conjunto arquitetônico que o integrava, além da casa 

grande (palácio), as casas dos trabalhadores, a escola, bodega, o escritório, o próprio 

lugar da usina e a Igreja. O espaço em frente ao palácio servia para o acontecimento das 

festas que eram realizadas. 

Lamentável seria não perceber que em meio ao convívio com essa sociedade, 

que ali residia Dona Marieta seria neutra, sem percepção e atitudes de impor ordens em 

determinadas situação. Ao contrario de Almeida, que visibiliza sua pesquisa sobre o 

antigo engenho Pedras a questão econômica, dando ênfase para o empenho 

administrativo feito por Gonçalo Rollemberg Prado, como um “homem” que soube 

erguer a usina positivamente. Orlando Dantas em seu livro a “vida patriarcal em 

Sergipe”, retrata o cenário social que viviam a família Dantas no engenho Vassouras em 

Divina Pastora. 

Essa mulher discreta, que gostava de se vestir elegante, mais sem chamar muita 

atenção, com vestidos e saias cumpridos e cabelos presos, eram uma características 

marcante. Suas joias valiosas não deixava de usar, brincos de perolas e esmeraldas.  

Uma mulher traída pelo esposo que buscava meios de saber lidar com essa 

questão, na qual proibia as mulheres solteiras que surgiam gravidas na usina de 

continuarem trabalhando, uma forma de repreender uma suposta amante do seu esposo.  

Outro ponto chave de compreender que a religião dela não ficava somente em 

rezar, catequisar e fazer doações para a Igreja, é perceber que em meio a uma sociedade 

que vivia na usina, muito deles com descendência de escravos da região Cotinguiba, 
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eram as proibições de cultos afro-brasileiras. Nas entrevistas feitas pelo Projeto 

Massapê, concedidas por antigos trabalhadores deixou-se claro que era proibido qual 

quer ato de “despacho” na localidade da usina, a mando dela, mostrando que a mesma 

tinha atitude de interferi em seu meio cultural na sua propriedade.      

 

Considerações Finais 

 

A analise empreendida nesse estudo preocupou-se em compreender, dentro da 

sociedade açucareira em Sergipe um ponto de partida para salientar o convívio de uma 

mulher e proprietária de usina que só era vista na sociedade como uma “beata”, 

mostrando-se que além da religião também tinha suas ações culturais.  

Talvez não pudesse generalizar as mulheres nos engenhos e usina, tendo elas 

suas diferenças em por ordem ou administrar a empresa, é o caso de Maria Rollemberg 

de Faro (Maria do Topo), que após o falecimento do seu esposo segue em frente com os 

negócios do engenho. Uma mulher que após sua morte sempre ocupou um lugar 

principal no palácio, pois um gigantesco quadro com sua fotografia fica visível na sala 

principal da usina. Atualmente esse quadro encontra-se na fazenda Santa Cruz em 

Laranjeiras, propriedade do Dr. Augusto Leite, neto de Marieta.   

O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa que se pretende ampliar 

futuramente, no diálogo constante com mais fontes a serem pesquisadas e mais outras 

leituras. Certamente mais fontes do arquivo judiciário, mais informações contidas em 

jornais, incluindo outras entrevistas de história oral, certamente ampliará a compreensão 

sobre essas atitudes e percepções que apontamos acima sobre Maria da Cruz Prado.  
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