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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar como o cangaço foi noticiado e representado nas 

páginas do jornal Folha da Feira através de suas manchetes sobre as incursões do bando de 

Lampião em território baiano. Desde seu ingresso no cangaço até a morte, Lampião e seu 

bando foram notícia. Mesmo passado tanto tempo, estudá-lo é uma tarefa bastante espinhosa, 

visto ser fruto de inúmeras controvérsias e de informações a serem descobertas. A escolha 

pelo jornal Folha da Feira como objeto e fonte de pesquisa, se deu pelo fato deste fornecer um 

conjunto de informações sobre as ações dos cangaceiros no Estado da Bahia, sobretudo nas 

proximidades de Feira de Santana. O objetivo é observar de que forma este jornal em 

destaque, o representava no período de 1933 a 1935, e o uso do cinema e cordéis tem a 

pretensão de associar suas representações as já difundidas pelo jornal.  

Palavras chaves: representação, jornal, cangaço, cinema, cordéis, Lampião. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this work is analyse how the cangaço was notified and represented on the 

pages of journal Folha da Feira through of its messages about incursion of the band of 

Lampião in baiano territory. Since its introduction in cangaço until Lampião death and its 

band were news. [Even been so much time past, to study is an task enough difficult, 

considered to be fruit of several controversy and of informations to be discovered].The choose  

the journal Folha da Feira as the object and fountain of research, happened by the fact this  

group of informations about action of the bands in the state of Bahia above all on surrounding 

of Feira de Santana. The purpose is observe how this journal in projection represented, in the 

period 1933-1935. and the use of film and twine purports to assign its representations have 

already been distributed by the journal.   

Key words: representation, journal, cangaço, film, twine, Lampião.  
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APRESENTAÇÃO 

 

A inquietação em estudar a representação do cangaço,1
 sobretudo no período de ação do 

grupo de Lampião, não tem a pretensão de trazer juízo de valor sobre os atos praticados pelos 

cangaceiros para a historiografia ou para o senso comum. O que se busca é compreender 

através das análises do jornal impresso em Feira de Santana, Folha da Feira, o que 

representou o cangaço no seu tempo.  

O intento em desenvolver uma pesquisa sobre esse tema surgiu ainda no primeiro 

contato com a disciplina de Pesquisa I, e a partir da busca pelas fontes, o título do trabalho 

sofreu diversas alterações. Com o amadurecimento da pesquisa e a partir do encontro com as 

fontes se chegou ao tema presente no trabalho, tendo como proposta de estudo a representação 

do cangaço na década de 1930, auge do período lampiônico, pelas incursões dos cangaceiros 

nas regiões nordestinas, como também as façanhas do bando no Norte da Bahia.  

O cangaço foi noticiado em diversos jornais da capital baiana e do interior. A proposta 

do trabalho é analisar as representações construídas nas páginas do jornal Folha da Feira, 

sobre Virgulino Ferreira da Silva e seu bando, buscando observar de que maneira esses 

indivíduos ocuparam os espaços situados no corpo do jornal em destaque. Essas 

representações se apresentavam como estando sempre alocadas no campo da concorrência, 

Lampião versus volantes, cangaceiros versus Estado, cujos desafios se enunciavam em termos 

de poder e dominação. Perceber “as lutas por representação tem tanta importância como 

entender as lutas econômicas para compreendermos os mecanismos pelos quais um grupo 

impõe ou tenta impor sua concepção de mundo social, ou valores que são seus e ou seu 

domínio”.
2
 

No que tange à pesquisa, destacamos o jornal Folha da Feira, como fonte e objeto deste 

estudo. A sua escolha, se deu pela quantidade de notícias a respeito do cangaço publicadas em 

suas páginas num curto espaço de tempo. O recorte temporal a ser trabalhado compreende os 

anos de 1933-1935, período em que o periódico passa a veícular de forma constante, as 

investidas dos bandos de Lampião ocorridas no norte da Bahia. A possibilidade de analisar os 

exemplares apenas de três anos desde 1933, só aconteceu porque são os únicos 

                                                           
1
 CASCUDO. Luis da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 9 ed. São Paulo: Global, 2000.p. 104. A 

expressão deriva da palavra canga ou cangalha, já usado no Nordeste desde 1934. É uma alusão aos bandoleiros, 

obrigados a levar sempre com eles todos os bens que possuíam, em razão das façanhas e fugas forçadas. Sob os 

pesos das armas e munições, andavam como verdadeiros animais de carga, encurvados sob os arsenais.  
2
 C.f.CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução Maria Manuela 

Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. p. 17. 
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disponibilizados que tratam das ações do cangaço. Vale salientar que o jornal esteve em 

vigência durante sete anos, desde 1928 até 1935. 

Os editoriais do jornal Folha da Feira, analisados neste trabalho foram encontrados no 

acervo digitalizado da Biblioteca Monsenhor Galvão, localizada no Museu Casa do Sertão da 

UEFS que fica disponível para estudantes, professores e comunidade interessada na produção 

de pesquisas. Entretanto, nem todos os exemplares disponibilizados puderam ser analisados, 

uma vez que estavam com seus textos ilegíveis ou rasgados e com notícias insuficientes, não 

oferecendo condições para a leitura, assim como muitas publicações não foram encontradas, 

mas, a despeito das dificuldades, foi possível a concretização do objetivo pleiteado pela 

monografia.  

Segundo Marc Bloch, o documento deve passar por uma crítica interna, objetivando 

uma análise mais consistente ao ser estudado determinado acontecimento. Essa crítica deve 

ser efetuada numa leitura atenta do texto, procurando interpretá-lo e buscando respostas para 

os questionamentos prévios, pois; 

 

Às vezes, a resposta será fornecida por critérios externos: tais como, por 

exemplo, as datas relativas se forem possível estabelecê-las. Na falta desse 

apoio, a análise psicológica, com a ajuda das características internas do 

objeto ou do texto, resumirá seus direitos.
3
 

 

Desse modo, entendemos que estudos baseados em documentos escritos, devem resultar 

em análises em que seja imprescindível organizá-los e interpretá-los seguindo os objetivos da 

investigação proposta. A pesquisa é um processo de garimpagem, as análises precisam de 

documentos extraídos das prateleiras e devem receber um tratamento que, orientado pelo 

problema proposto na pesquisa, estabeleça a montagem de peças, como um quebra-cabeça. 

Como o historiador é selecionador de fatos, é o seu olhar que determina se o fato é histórico 

ou não, e esses fatos por si só não oferecem respostas prontas, portanto, não constituem a 

História, eles têm que ser avaliados para serem processados porque nunca chegam a nós, 

estudiosos, puros. De acordo com Marc Bloch: 

 

O historiador, por definição, está na impossibilidade de ele próprio constatar 

os fatos que estuda. Nenhum egiptólogo viu Ramsés; nenhum especialista 

das guerras napoleônicas ouviu o canhão de Austerlitz. Das eras que nos 

precederam, só poderíamos [portanto] falar segundo testemunhas. Estamos, a 

esse respeito, na situação do investigador que se esforça para reconstruir um 

                                                           
3
 BLOCH, Marc Leopold Benjamin, 1886-1944. Apologia da História, ou, o oficio de historiador. Tradução 

André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2001. p.85. 
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crime ao qual não assistiu; do físico, que, retido no quarto pela gripe, só 

conhecesse os resultados de suas experiências graças aos relatórios de um 

funcionário de laboratório. Em suma, em contraste com o conhecimento do 

presente, o do passado seria necessariamente indireto.
4
 

 

Partindo desse pressuposto, que uma pesquisa pode se desenvolver por diversos 

caminhos, julga-se adequado fazer uma investigação com a finalidade de desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias pré-estabelecidas. Nessa perspectiva, o trabalho está 

divido em dois capítulos, e têm por finalidade contextualizar e discutir as relações de poder e 

representação, sobre o fenômeno do cangaço. 

No primeiro capítulo procurei contextualizar através de fontes bibliográficas escritas 

sobre o coronelismo e o cangaceirismo, como se dava esta ligação, apontando diferentes 

olhares de historiadores e sociólogos, como também discutindo as relações de poder na 

sociedade agrária do Nordeste durante o ciclo do cangaço, em especial na época de ação do 

bando de Lampião, assim como a percepção da imprensa, usada como instrumento ideológico 

na formação de opinião, e que atende a interesses pessoais ou de grupos, legitimando práticas 

e construindo conceitos. 

No segundo capítulo, a pretensão é discutir a representação do cangaço em suas 

diferentes visões, percebendo como algumas dessas visões se contrapunham à posição oficial 

do Estado, pensando na “representação como maneira pela qual em diferentes lugares e 

momentos uma determinada realidade é construída, pensada e dada a ler por diferentes grupos 

sociais”.
5

 Para tanto usarei fontes advindas da cultura popular (cordel), produção 

cinematográfica, como também fontes memorialísticas, além de discutir, ainda que de forma 

sucinta, a percepção dos intelectuais da classe médica, verificando como o discurso médico 

buscava justificar a vida criminosa dos cangaceiros pensando nas estratégias de combate e até 

eliminação do cangaço.  

Analiso fontes impressas do jornal Folha da Feira, e uma entrevista dada pelo médico 

legista Estácio de Lima, professor da Faculdade Baiana de Medicina, o qual colocou o 

discurso da medicina legal e seus estudos do fenótipo e degeneração racial como um ponto a 

ser considerado para o fenômeno do cangaço.  

Prosseguindo, analizaremos o papel do jornal impresso como instrumento de 

comunicação e sua utilização como fonte histórica, buscando verificar e discutir a partir das 

                                                           
4
 BLOCH,2001, p. 64. 

5
 CHARTIER, 1990. p. 16. et seq. 
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fontes, as notícias jornalísticas do período, examinando com que carga ideológica essas 

notícias chegavam aos leitores.  
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1. CORONELISMO, MANDONISMO E IMPRENSA  

  

O cangaço, com sua força simbólica, ainda que carregado de contradições, figura entre 

os temas mais recorrentes da cultura brasileira, sobretudo no Nordeste, desde as primeiras 

décadas do século XX, período em que os cangaceiros eram vistos como bandidos execráveis, 

facínoras, violentos, inimigos da sociedade e da civilidade. Tema extremamente discutido por 

inúmeros autores, desde literatos com sua escrita poética, narrativa, até aqueles que buscavam 

justificar certas posições políticas com textos que faziam apologia ao cangaço criminoso, 

como também aqueles que enaltecem seus combatentes. 

É importante entender em que época, e sob quais perspectivas esses textos foram 

escritos. Não tem o objetivo de fazer juízo de valor sobre o que foi o cangaço, mas através de 

um exame de fontes e leituras bibliográficas desenhar, ainda que de forma sucinta, as 

articulações e representações que envolveram o mundo do cangaço, e como este aparecia na 

imprensa feirense. Para tanto, se torna necessário analisar as relações de poder entre 

cangaceiros e coronéis no Nordeste brasileiro durante o período vigente. 

 

1.1 Coronéis, símbolo do poder local  

 

O coronelismo, fenômeno histórico, econômico, social e político ocorrido no Brasil, 

entre as últimas décadas do século XIX, e as primeiras décadas do século XX, configura-se 

como uma representação instituída do poder público no campo privado, numa relação de 

obediência garantida pelos instrumentos econômicos e pela milícia comandada pelo Estado, 

manifestado num conflito de interesses entre o chefe político “coronel” e o governo estadual. 

Segundo Leal, “O coronelismo é, sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o 

poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, 

notadamente dos senhores de terras”.6
 A afirmação de Leal é a de que o elemento principal 

desse tipo de liderança era, sem dúvida o coronel, e o compromisso acordado entre os lados já 

presumia um enfraquecimento de ambos os polos. 

 Esse poder exercido pelo coronel seria, portanto, o reflexo do patrimônio pessoal, o 

coronel não manda porque tem riqueza apenas, mas porque se lhe reconhece esse poder, 

exerce uma função de paz social, estendida no interior através das diretivas dos centros 

                                                           
6
 LEAL,Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Ômega, 1976. p. 20. 
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administrativos num pacto não escrito.
7
 O coronel, que por vezes ocupava o lugar de maior 

destaque como chefe municipal, dominava sua fazenda, agrupando outros fazendeiros e ainda 

exercendo grande influência na cidade, pois dele dependia o comércio, advogados e médicos 

para terem sua clientela assegurada. 

Segundo Rêgo, o coronelismo seria um efeito da ampliação do papel político eleitoral 

da grande propriedade. E aqui reside o paradoxo, a ampliação do poder político, no entanto, 

não estava ligada à contribuição do poder do latifúndio, mas ao seu declínio. E seria ao 

mesmo tempo o resultado do reforço do poder público ante o poder privado, e não ao seu 

enfraquecimento.
8

 Desse modo, o coronelismo não significava apenas uma expressão 

particular de poder, e sim, reflexo e submissão de um poder que estava submetido ao 

reconhecimento implícito do governo estadual/federal, um poder que se esteia além da 

condição econômica, no prestígio, na moral e honra reconhecida tradicionalmente pelas 

relações sociais.  

Não podemos tratar o coronelismo apenas sobre o prisma do aspecto político, ademais, 

se percebermos sua atuação, é incontestável a percepção da dimensão social exercida pelo 

mesmo. Esse elemento seria, portanto, parte de outro aspecto bastante típico no Brasil, o qual 

titulamos de mandonismo. “Esse mandonismo, teria exercido um grande domínio, e se 

estendido pela maior parte da história brasileira, em razão da estrutura social baseada no 

latifúndio e na família extensa”,
9
 sua influência implicava na participação do chefe político 

local, e qualquer iniciativa não poderia ser tomada, sem o apoio do mesmo. 

O mandonismo exercido por esses proprietários de terras (coronéis) se legitimava em 

suas ações, ao cabo que eram eles quem decidiam quem participaria da administração e quem 

receberia cargos públicos. Mesmo fazendo parte de um seleto grupo da sociedade sertaneja, 

esses coronéis não conseguiam estabelecer uma relação pacífica e homogênea dentro doseu 

grupo. Nos primeiros momentos da República houve muitos conflitos de interesses, tanto 

políticos como econômicos. Foram conflitos, que tomaram proporções regionais, acendendo 

lutas armadas por todo sertão. 

A partir de então, buscou-se limitar as disputas políticas na conjuntura estadual evitando 

a perpetuação desses conflitos internos entre as oligarquias, com a proposição de não 

transcender as fronteiras regionais e provocar instabilidade política no plano nacional, através 

                                                           
7
 FAORO, Raymundo. Os donos do poder - Formação do Patronato Político Brasileiro. Vol. 2. Porto Alegre: 

Globo, 1975, p. 622. 
8
 RÊGO, André Heráclito do. Família e coronelismo no Brasil: uma história de poder. São Paulo: A Girafa 

Editora, 2008. p. 65. 
9
 Ibidem, p. 66. 
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da criação da “política dos governadores, ou política dos estados”. Uma espécie de 

ajustamento e compromisso entre todos os estados da Federação, criado em 1898 com vistas a 

escolher o presidente da República.
10

 

Ainda na colônia esses proprietários territoriais haviam dominado a burocracia e toda 

vida política das vilas, situação consolidada após o surgimento da Guarda Nacional, uma 

milícia criada a partir de uma lei de 18 de Agosto de 1831, com o intuito de armar suas gentes 

para manutenção da ordem pública, num momento marcado por sedições e revoltas 

regenciais, e que possibilitou aos proprietários territoriais receber títulos de coronel, tenente 

coronel, major, capitão, dentre outros. Pericás argumentou que: 

 
No período da Regência Trina, essa nova instituição militar (que seguia o 

molde francês do “exército cidadão” e que tinha como intuito garantir a 

ordem pública), por seu caráter classista, acabou tornando-se, em grande 

medida, uma forma de preservar uma posição política em âmbito local e um 

status social elevado para os membros da elite sertaneja, ainda que sua 

finalidade fosse, teoricamente, defender a Constituição, a independência, a 

liberdade e a integridade nacional. A final, os “oficiais” eram, todos eles, 

donos de terras, parentes destes ou agregados.
11

 

  

A instituição da Guarda Nacional permitiu legitimar os proprietários territoriais e 

transformá-los em chefes militares locais, ser coronel era ocupar um posto na hierarquia das 

corporações militares,
12

 visto que fornecia soldados para as guerras empreendidas pelo 

Império brasileiro. Entretanto, com o passar do tempo essa instituição perdeu gradativamente 

sua importância, e décadas depois, com a aproximação da República, sua única função era de 

conceder cargos de honra, na maioria das vezes comprados. Esses cargos significavam 

reconhecimento de poder, riqueza e prestígio, tomando por fim uma conotação política
13

.   

Como se percebe, a vinculação entre o poder local e o poder central, originou-se ainda 

no período da monarquia, estendendo-se posteriormente à República, dada a impossibilidade 

do governo centralizado e do controle do território, firmando-se assim um compromisso entre 

poderes potencialmente em conflito. Que poderes eram esses? As oligarquias regionais e o 

poder central. Assim, as duas partes deveriam se tolerar e ao mesmo tempo serem 

                                                           
10

 Cf.SILVA, Kelman Conceição da. Quem manda na Feira? Política, classe e rearranjos de poder em Feira de 

Santana na Era Vargas (1930 – 1945).  Santo Antonio de Jesus. 2012. p. 23. Dissertação de Mestrado 

apresentada no Programa de Pós-graduação em História Regional e Local. UNEB. Departamento de Ciências 

Humanas – Campus V. 
11

 PERICÁS, Luiz Bernardo. Os cangaceiros: ensaio e interpretação histórica. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 

60. 
12

 CAMELO FILHO, José Vieira (Zuza). Lampião o sertão e sua gente. 2 ed. Ampliada e atualizada. São Paulo: 

O autor na Praça. 2008. p. 41. 
13

 Ibidem, p. 70.  
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interdependentes. Ambos os poderes legitimavam o coronel, dando-lhe concessões em 

empregos públicos, benefícios à população sob sua influência e apoio aos seus candidatos, em 

troca de apoio político eleitoral desses chefes e de seus candidatos. Desse modo, garantidos 

pela execução de funções próprias do Estado e legitimadas pelas ações do chefe local numa 

relação acordada que favorecia o funcionamento entre as estruturas de poder nos seus dois 

polos, o presidente da República e os coronéis, com a presença intermediária de políticos 

muitas vezes filhos de coronéis, representavam o latifúndio diante o Estado.
14

 

No período em que vigorou o cangaço, o coronel tinha o poder, era o dono da terra e 

aumentava suas propriedades por meio de guerras familiares; e com a expulsão dos antigos 

posseiros, ele aumentava seu latifúndio. Segundo Chiavenato, embora fossem ricos 

proprietários de terras, eram homens rudes, quase sempre analfabetos, que não se distinguiam 

do mais simples sertanejo.
15

 Intelectualmente, a grande maioria deles era igual a todos os 

outros, o que os abalizava era apenas a riqueza e poder originário exclusivamente da posse da 

terra, uma vez que esta somente se tornava fonte de poder porque eles possuíam capital para 

explorá-la.
16

 Ao contrário da grande população rural, que tirava sua sobrevivência da terra do 

coronel e passava por momentos de lastimável necessidade, pobreza, ignorância e abandono, 

o coronel era rico, tinha prestígio político, influência e relações privilegiadas nos bancos, que 

lhes permitiam tomar empréstimos. Em contrapartida, o empregado quando necessitava de 

auxilio ia à procura do coronel, que além da exploração manifesta na mão de obra, explorava 

o pobre roceiro ao vender fiado mercadorias do seu próprio armazém. Assim define Leal o 

pobre lavrador:  

 

Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo 

jornais, nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, 

a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. E é dele 

na verdade, que recebe os únicos favores que sua obscura existência 

conhece.
17

    

 

Observa-se na afirmação de Leal que os empregados viviam numa situação de jugo em 

relação aos proprietários de terras, devendo favores e sendo reféns de sua assistência. E 

somente a esses indivíduos, que detinham relativa fortuna, seja ela hereditária ou adquirida, 
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16
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permitia-se a troca de favores, elevação à posição de chefe local, desde que foram conferidos 

com base na Constituição de 1891, certa autonomia e poder aos Estados e por extensão aos 

municípios. “[...] Sobre esse princípio edifica-se a força política dos coronéis no nível 

municipal e das oligarquias nos níveis estadual e federal”.
18

 Essa liberdade dada aos Estados 

pelo federalismo, permitia legislar, cobrar impostos, tomar empréstimos, organizar o próprio 

sistema judiciário e eleitoral, provocando uma profunda transformação nos moldes do antigo 

Império. Na análise de Maria Efigênia Lage Resende: 

 

O federalismo rompe com o sistema de relação direta entre os detentores do 

poder local e o centro do poder que residia no Brasil Império [...] No âmbito 

municipal verifica-se o surgimento de um poder privado local, redefinido em 

função do federalismo; tal como instituído ordenamento político 

republicano, trata-se do coronelismo.
19

  

 

Assim, o coronel passava do pequeno chefe provinciano, a ligação com grande chefe 

nacional. Estava sob a égide do Estado, legitimado por suas ações e acordos garantidos, 

conforme descreve a mesma autora: 

 

A liderança dos coronéis corresponde, portanto, a um conjunto de condições 

de natureza distinta: de um lado um certo poderio econômico, que 

geralmente, mas não obrigatoriamente, traduz-se pela riqueza fundiária e 

lhes permite enfrentar as despesas causadas e o custo de seu consumo 

suntuário (belos cavalos, automóveis, etc.), tão essencial à construção do seu 

prestígio; de outro, as qualidades pessoais, pode-se dizer mesmo que 

espirituais que lhes permite exercer essa liderança, tanto menos contestada 

quanto mais espontânea é.
20

 

 

A ascendência do coronelato proporcionou o fortalecimento do poder privado, 

demarcando uma mudança significativa no que tange á dominação do poder do coronel, 

manifesto também como um exercício de força. Para Resende o coronelismo tinha identidade 

específica com um sistema político próprio configurando-se um fenômeno datado.
21

 O Brasil 

agrário mantinha uma dependência do trabalhador rural com o dono da terra, e isso impedia o 

contato imediato com o político e seus representantes, desse modo, o governo estadual para se 
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manter através do sistema político, também dependia do coronel, numa perspectiva de 

interlocutor.  

Ao tratar da liderança desse chefe local como partícipe de uma estrutura de poder maior, 

Consuelo Sampaio discuti questões relacionadas aos gastos eleitorais, afirmando que para o 

eleitor da zona rural era muito dispendioso votar, logo este tinha mais um motivo para 

depender do chefe local. Este, se valendo de sua condição, em “benefício” do eleitor assumia 

as despesas como escambo da fidelidade do voto. Segundo a autora, as despesas eram desde 

alistamento, alojamento para os que residiam longe da sede eleitoral, comida durante a 

permanência inclusive no dia da eleição, configurando-se literalmente como compra de 

votos.
22

  

“Sem a liderança do “coronel”, firmada na estrutura agrária do País, o governo não se 

sentiria obrigado a um tratamento de reciprocidade, e sem essa reciprocidade, a liderança do 

coronel ficaria sensivelmente diminuída”.
23

 Dessa forma o sistema coronelista se legitimava 

através de práticas que se perpetuavam na relação entre o dono da terra e seus agregados. 

 

1.2 Cangaceiros e suas relações com os coronéis  

 

Para entendermos as relações de poder de cangaceiros e coronéis, precisamos definir 

quem eram os cangaceiros, o que foi o cangaço? O cangaço foi um fenômeno do sertão e os 

cangaceiros eram os pobres do campo que saíam de uma condição de apatia para lutas que 

começavam a adquirir caráter social, assim como os coronéis, os cangaceiros seriam os donos 

dos pequenos poderes periféricos.“[...] O surgimento e o incremento do cangaço é a primeira 

réplica à ruína e a decadência do latifúndio...de que também é resultante”.
24

 Para Facó, a ideia 

de que o cangaço foi uma espécie de banditismo social está longe de ser compreendida 

completamente. Afinal, o que levava as pessoas a ingressarem no cangaço e o que esperavam 

deste modo de vida? Este não possui uma única origem, resultando de desordens do meio 

geográfico, do contexto político e cultural que proporcionaram condições concretas para seu 

surgimento. Dessa forma é preciso entender o processo histórico que abrangeu as atividades 
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econômicas desenvolvidas nas regiões rurais, a ocupação do espaço geográfico e sua 

composição etnológica.
25

 

Segundo Chiavenato, o cangaço não tinha poder, ao contrário, quem detinha o poder era 

quem o manipulava, era uma forma de colocarem a responsabilidade pela subversividade da 

ordem aos menos favorecidos. Assim, percebemos como os cangaceiros estavam ligados aos 

políticos, pois, quando lutavam em favor dos coronéis, serviam indiretamente ao governo. O 

coronelismo figurava como um modelo político que se baseava na barganha entre o governo 

instituído e os coronéis. Uma relação bastante duradoura entre proprietários de terras e 

Governo.  

Existiram várias formas de explicar o surgimento do cangaço, desde meios físicos 

próprios dos sertões, a fatores raciais e atavismos éticos, como concebia Euclides da Cunha, 

influenciado pelas proposições defendidas por Nina Rodrigues.
26

 Para Estácio de Lima as 

causas para o surgimento do cangaço não residiam em uma resposta simples. Segundo ele: 

 

Porque não existe uma origem única do cangaço, nenhum comportamento 

humano depende de uma causa única, existe uma série de fatores que 

determinam o homem neste ou naquele procedimento social. O 

cangaceirismo resultou de influências nítidas do meio geográfico, do meio 

telúrico, clima de todas aquelas desordens de uma natureza ainda não 

dominada pela ciência, pela técnica e ao mesmo tempo de uma sociedade 

primitiva, de uma justiça que não foi suficientemente inteligente para 

enfrentar as questões do meio. 
27

 

 

Xavier de Oliveira atribuía ao analfabetismo, à falta de justiça, ao desemprego e a 

politicagem. Gustavo Barroso outro estudioso do tema, havia pontuado fatores importantes 

como as lutas de famílias pela propriedade, pelo poder político.
28

 Melo, em seu livro 

Guerreiros do Sol, afirma que uma das causas da maioria dos que se enveredam por esses 

caminhos, seria vingança.
29

  

Autores como Facó e Hobsbawm, analisaram a figura do bandido social, pensando a 

imagem do cangaceiro como, rebelde, homem sem posses, que se tornava bandido porque 

pretendia lutar contra a opressão e a injustiça. Entretanto, esse argumento é passível de 
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questionamentos, porque chefes de bando como Lampião possuíam propriedades, e que por 

muitas vezes na história, esses foram os motivos de disputas territoriais entre famílias. Logo 

se pode afirmar que uma das causas para o surgimento do cangaço se esteia nas disputas 

familiares. Luitgarde Cavalcanti, afirma que o cangaceiro Lampião só conseguiu permanecer 

tanto tempo praticando “maldades”, porque servia à classe dominante, assim, tinha proteção e 

coito e o chamou “escudo ético”, o pretexto da vingança paterna, utilizado por Lampião para 

justificar suas ações.
30

 

Para Queiroz, não se pode atribuir as causas do aparecimento do cangaço a apenas um 

único fator, mas perceber que existiram conjuntos de fatores, tanto estruturais como 

conjunturais. Pensar nos fatores estruturais é remontar às condições vividas, às origens do 

sertanejo e perceber como estava fragmentado em inúmeras redes de parentelas que lutavam 

entre si, que disputavam domínios políticos e posses de terras. Numa sociedade de relações 

verticalizadas, que separava parentelas, propiciou espaço para que o cangaço aparecesse e se 

colocasse como fiel da balança entre as parentelas, como os coronéis e as oligarquias 

estaduais que marcaram o momento político predominante no Brasil na República oligárquica 

perdurando até 1930.
31

 Fatores como aparatos político-administrativos, emanados do poder 

central, e que funcionavam amparados pelos grandes troncos de parentelas que cresciam no 

sertão no início do séc. XX. 

 Entretanto, “os fatores estruturais são insuficientes para explicar o aparecimento e o fim 

do cangaço”.
32

 Fatores conjunturais também colaboraram para o surgimento do cangaço, 

fossem fatores econômicos ou os projetos de busca pela modernização, como a 

industrialização na produção do algodão e do açúcar, que levou famílias ao empobrecimento, 

pois não tinham como arcar com o ônus decorrente desse novo momento da economia. A falta 

de dinheiro lhes cerceava as oportunidades de investimentos para a sobrevivência no mercado, 

Logo, fazendeiros outrora abastados, sitiantes e vaqueiros, buscavam outros meios de 

subsistência. Nesse contexto segundo Queiroz, o cangaço constitui-se uma alternativa para o 

sertanejo, sendo usado como meio de vida.
33

 

Os bandos independentes de cangaceiros começaram a surgir a partir da década de 

1870, estes buscavam alternativas de sobrevivência, ao fugir das secas, a exemplo da ocorrida 

no Ceará, quando esta dizimou cerca de 8% da população, centenas de milhares de cabeças de 
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gado bovino e também do chamado gado miúdo (cabra, ovelhas etc.) provocando assim um 

intenso êxodo rural. As pessoas migravam para o litoral e outros lugares que não estavam 

preparados para um inchaço populacional imediato, ocorrendo, entre outros problemas, a 

manifestação de doenças, que dizimou milhares de pessoas e semeou o pânico em meio à 

população. As pessoas fugiam por causa da fome no sertão e morriam em consequência da 

falta da chuva. Enquanto nas zonas em que ocorria o aumento populacional, a população local 

mal conseguia manter-se com o consumo dos excedentes.
34

 Assim: 

 

Foi nesse contexto de calamidade pública que surgiram os primeiros grupos 

efetivamente independentes de cangaceiros. Rompendo de vez a 

ambiguidade dos grupos de bandidos homiziados nos valhacoutos, esses 

grupos entram em cena como produto típico da seca.
35

 

 

 

Na interpretação de Doria, análoga a de Queiróz, como alternativa para a subsistência 

do sertanejo, diante das condições vigentes no sertão em meio as secas, o cangaço se 

configurou como modo de vida, não podendo ser admitido como um movimento social. O 

cangaço aqui é exposto como fruto das condições em que se encontravam os sertanejos nos 

períodos das secas, foi uma resposta à miséria, o que se evidencia no fato de que desaparecia 

quando a chegada das chuvas reinstalava o modo de vida habitual. Em uma sociedade agrária, 

em que o poder do grande proprietário era praticamente incontestável, até mesmo uma forma 

de rebelião primária, como foi o cangaço, representava um passo à frente para a emancipação 

dos pobres no campo, constituindo um exemplo de insubmissão.  Segundo Dória: 

 

A palavra “patrão” sempre foi corrente entre os grupos de cangaceiros como 

designativo do chefe, evidenciando que a estruturação dos bandos se dava a 

partir de relações de dominação. O chefe não só selecionava seus homens a 

partir de atributos que julgava indispensáveis, como também os armava, 

atribuía-lhes nomes de guerra e determinava as normas de comportamento 

que regiam o coletivo e suas relações com a população. Mas a existência dos 

bandos de cangaceiros propiciava formas originais de projeção social. 

“Participando de um bando, uma pessoa comum do povo que fosse dotada de 

certos atributos pessoais, como - inconformismos, valentia, coragem e 

destreza no manejo das armas – podia muito bem passar a ser um elemento 

ativo na solução de uma série de situações conflitantes envolvendo questões 

como honra ultrajada, violências sexuais, pendências em torno de 

propriedades, etc. Tinha acesso a uma quantidade razoável de dinheiro e a 

outros símbolos de boa posição social, como belas roupas, perfumes, anéis, 

mulheres. 
36
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Embora o cangaço tenha se desenvolvido alimentando-se do terror, era uma arma à qual 

recorriam para proteger-se dos inimigos, a população mais pobre sempre se mostrou dividida 

entre dois extremos: a concepção que via o cangaceiro como um facínora, sanguinário e 

violento e, portanto, um inimigo a ser temido, como também a que percebia os cangaceiros 

como uma espécie de justiceiro, de símbolo da resistência aos coronéis, chefes políticos 

locais, igualmente violentos e facínoras, e o vingador como defensor do povo sofrido, 

necessitado, que carece de proteção. Nessa última concepção, a figura do cangaceiro aparece 

como uma espécie de herói, uma comparação feita por Hobsbawm com o lendário Robim 

Hood, que dá um pouco de tranquilidade e esperança para com o sofrimento do pobre.
37

  

Esse contínuo equilíbrio entre uma concepção e outra levava os menos favorecidos a 

servirem aos dois senhores, policiais e cangaceiros, com o único propósito de sobreviverem 

naquele clima de terror. Como resultado disso, o “coiteiro” de hoje, assim chamado o 

indivíduo que fornecia proteção aos cangaceiros, poderia ser o informante das volantes 
38

 de 

amanhã ou mesmo um “cachimbo”, como era chamada a pessoa que perseguia cangaceiros 

por vingança e não tinha vínculo com o governo. 

Uma explicação para essa mudança e a incerteza no tratamento dos cangaceiros segundo 

Hobsbawm, decorre do fato do mesmo não se constituir em um criminoso comum, mas sim 

naquilo acentuado pela Sociologia como bandido social, que Hobsbawm assim define:  

 

O principal com relação aos bandidos sociais é que são proscritos rurais, que 

o senhor e o Estado encaram como criminosos, mas que continuam a fazer 

parte da sociedade camponesa, que os considera heróis, campeões, 

vingadores, pessoas que lutam por justiça, talvez até mesmo vistos como 

líderes da libertação e, sempre, como homens a serem admirados. 
39

  

 

 

Para o autor britânico, os bandidos sociais não devem ser vistos indistintamente, posto 

haver diferenças muito grande entre eles. Por isso, propõe a classificação desses bandidos em 

diferentes categorias. O primeiro seria o ladrão nobre, e sua melhor definição seria a 

comparação com o mítico Robin Hood, o justiceiro que rouba dos abastados em benefício dos 

menos favorecidos, o segundo seria o chefe primitivo de guerrilhas e o vingador, que semeia o 

terror, cruel e sanguinário, o arquétipo cangaceiro.  
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É a partir da distinção “o vingador”, que Hobsbawm analisa a figura ambígua de 

Virgulino, misto de herói popular e fora da lei, que dentre todos os mitos do Nordeste 

brasileiro apresenta-se como o mais controverso. Reaver seu caminho é percorrer um conjunto 

de informações contraditórias, cuja procedência não se pode mais precisar.  

O vingador é aquele que para reparar um erro, uma injustiça, com uso excessivo de 

violência lavrava terror entre os opressores. Lampião, embora consiga reunir traços tanto de 

um Robim Hood como do vingador, está longe de ser “modelo de bandido social”. Como 

afirma Chandler, o próprio Hobsbawm reconhecia não ser possível classificar Lampião entre 

os bandidos sociais, em vista de seus acordos com proprietários.
40

 O banditismo nas 

sociedades rurais em alguns momentos se tornavam constantes, dependendo da ocasião: seja 

uma seca, uma má colheita, tragédia, catástrofe, qualquer acontecimento que perturbasse a 

ordem de uma economia pobre.  

Atualmente, a hipótese que outrora vigorou de bandido social, tem sido revista, pois a 

ideia de banditismo social que foi generalizada nos estudos de Hobsbawm desde seus 

primeiros esboços na década de 1960, tem sido demasiadamente questionada. Como afirma 

Blok ,
41

 estudioso do cangaço, o banditismo não foi apenas uma forma de protesto social, e 

sim uma forma de limitar o poder dos camponeses, seja pela intimidação ou pela redução de 

proteção e solidariedade dada à classe. Era sim um banditismo, entretanto estava também a 

serviço da ordem. 

Sendo assim, era muito mais fácil e interessante se tornar um bandido do que se revoltar 

apenas, pois para Blok o sucesso do bandido estava na proteção política, dada pela elite local, 

bem como pelos grandes proprietários. Portanto, quanto mais protegido politicamente, mais 

antissocial o bandido se tornava.  

Chandler, contrapondo-se a proposição alçada por Hobsbawm de que os cangaceiros 

eram bandidos sociais, com a premissa de analisar a figura histórica de Lampião, afirma que o 

mito não tinha muita importância para a compreensão do personagem histórico. 
42

 Nessa 

perspectiva, o argumento de Hobsbawm de que o motivo principal do camponês para se tornar 

um bandido social é lutar contra a opressão e a injustiça, parece não ter tanto fundamento 

assim, porque Hobsbawm o concebeu a partir das lendas e mitos.  Respondendo aos 

questionamentos feitos por diversos estudiosos do banditismo como Blok e Chandler na 
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década de 1970, que teceram críticas sobre a visão do banditismo social que não poderia ser 

compreendido fora da política, e que a encarnação do lendário Robim Hood merecia um 

estudo histórico mais apurado, uma vez que Robim Hood, só existia na mente de seu público, 

Hobsbawm em sua obra Bandidos, revisada e publicada em 2010, acrescenta respostas 

afirmando que, “se não houvesse nenhuma relação entre realidade e o mito do bandido, 

qualquer chefe de bandoleiros poderia virar um Robim Hood” e diz que: “em todas as regiões 

conhecidas por ele, que existem mitos arraigados sobre bandidos, as pessoas fazem distinção 

entre bandidos “bons” e bandidos “maus”.
 43

 Acrescenta também um capítulo que discute o 

papel do bandido e sua relação com a política, proposição contestada por Blok, ao afirmar que 

Hobsbawm não havia percebido isso.  

Quando formado, o bando de Lampião no contexto social do seu tempo era comum a 

relação que se formava com os grupos que detinham o poder, no caso o coronel, dono da 

terra. O conceito de justiça para o nordestino, segundo Chiavenato, baseava-se na força de 

quem manda e na macheza de quem obedece. Essa macheza tão peculiar ao nordestino está 

associada às condições de vida, a resistência às injustiças e ao ambiente inóspito das secas, 

“uma região feroz precisava de homens rústicos, resistentes, viris, fortes...”
44

 Durval 

Albuquerque, discutindo masculinidade no Nordeste argumentou que: 

 

A masculinidade nordestina se forjara na luta incessante contra um meio em 

que apenas os mais potentes, os mais “membrudos”, mais rijos, homens que 

nunca se vergaram, nunca amoleciam diante de qualquer dificuldade, 

conseguiam vencer...Ser macho era, pois, a própria natureza do nordestino
 45

 

 

 O cangaceiro, ao executar essas ordens, crescia no imaginário popular uma vez que 

demonstrava que era “macho”. Na época do cangaço, no sertão, a vingança e a honra ofendida 

se coadunavam. Considerava-se justo e legítimo fazer justiça caso fosse ofendido, ninguém 

queria ser taxado de frouxo, era uma vergonha moral enorme. Logo não seria surpresa as 

alianças firmadas nas relações entre coronéis e cangaceiros, pois se identificavam cultural e 

psicologicamente nesse quadro social antagônico.
46

 

Os cangaceiros eram grupos independentes, sem ideologia partidária, nem preceitos 

políticos institucionalizados, que se sujeitavam aos poderosos, e resolviam suas querelas com 
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o uso da violência. Quem tinha dinheiro mandava, quem precisava do dinheiro e das benesses 

obedecia, assim a opressão econômica era quem dava vazão a essa condição. Os cangaceiros 

eram produto dessas relações a exemplo de Lampião, um bandido que aparentemente 

enfrentou, resistiu, mas terminou cedendo ao sistema.  

 

[...] muito mais que instrumento dos coronéis na luta pelo poder político, o 

cangaço mostra eficiência esmagando as populações potencialmente 

rebeldes. Jamais chega a ser um movimento social, uma força popular 

reivindicatória – ao contrário, é uma polícia recrutada entre o próprio povo.
47

  

 

O cangaceiro não era um jagunço, visto que não tinha vínculo empregatício, nem era 

controlado pelo coronel, não havia dependência constante, e sim uma aliança que buscava 

interesse de ambos os lados, pressupondo uma relação de reciprocidade.  Os cangaceiros, 

entretanto, não se limitavam a servir a coronéis, embora isso fosse necessário para sua 

sobrevivência. O bando de Lampião, por exemplo, tinha como modo de agir em suas 

incursões, o roubo, a pilhagem e os sequestros. Atividades estas que sem os acordos firmados 

com os coronéis não teriam vingado e sobrevivido por tanto tempo. O que proporcionou a 

permanência e atuação do bando de cangaceiros de Lampião por mais de vinte anos 

vagueando no sertão nordestino. Foram as estratégias usadas por eles e o aproveitamento da 

constituição federalista que proibia a interferência de forças políticas (volantes) de adentrarem 

em outros estados, dando seguimento às perseguições, como também o tão importante apoio 

ofertado pelos poderosos coiteiros, muitas vezes os próprios coronéis.  

Assim como o coronelismo, o cangaço teve seu fim devido à política do então 

Presidente Vargas, após “o golpe de Outubro de 1930, que deslocou as tradicionais 

oligarquias do epicentro do poder” 
48

, dando origem a uma nova fase da política brasileira que 

tinha entre outros objetivos limitar o poder local (coronel), no Nordeste, acabar com os 

cangaceiros e consequentemente com seu maior ícone em ação que era Lampião. 

Desse modo o caráter social e político do banditismo (cangaço) mudou ou deixou de 

existir quando as relações sociais e políticas se alteraram.   
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1.3 A imprensa escrita, a quem ela serve 

 

Luca afirma que a história da imprensa está intimamente relacionada aos interesses dos 

poderosos a partir de determinadas conjunturas, e a importância da palavra impressa nos 

periódicos está plenamente assente. O ato de escrever relatando os fatos, no passado, foi 

exclusividade para poucos, um privilégio das elites dominantes ou de pessoas especiais no 

seio das sociedades mais desenvolvidas.
49

  

 

 Historicamente existiu uma intencionalidade na fundação dos jornais, com 

investimentos da iniciativa privada, eles foram fundados por pessoas de 

prestígio econômico, político com a finalidade de reforçar projetos e disputar 

espaços no poder público.
50

 

 

Desde o século XIX no Brasil, a imprensa serviu aos interesses das elites dominantes, 

desde a chegada da Família Real em 1808. Neste período a Gazeta do Rio de Janeiro, 

primeiro periódico legalizado do Brasil, publicava informações sobre os atos da coroa, e dos 

interesses do governo.
51

 Com o nascimento da República, os jornais se tornaram importantes 

mecanismos de defesa de grupos políticos, além de poderosos instrumentos de difusão dos 

ideais defendidos, principalmente no que dizia respeito às mudanças desejadas e idealizadas 

para o País.  

Com a chegada do século XX, se acreditava em um novo tempo, este romperia com as 

práticas de um passado monárquico de cunho escravista. Logo o que se vislumbrava era um 

momento de crescimento, uma nova paisagem técnico industrial, avanços na comunicação e a 

preocupação do governo republicano com o letramento da população, visto preocuparem-se 

com o voto nos dias de eleições. Nessa perspectiva, a imprensa ocupou lugar privilegiado no 

processo de difusão e aceleração da modernização.
52

 

A fundação de um jornal, além da constituição de uma empresa de comunicação, 

apresentava-se como um recurso e possibilidade de externar ideias e aspirações de 

determinados grupos, assim como recurso de defesa na proposição e crítica aos adversários. 

Os jornais eram utilizados para a prática de anúncios e propagandas, um indício de que 
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estavam ligados a determinados grupos sociais, assim serviam como um poderoso 

instrumento nas lutas políticas. Como sinaliza Ricardo da Silva Campos: “Os jornais, como 

empreendimentos particulares, se reservavam a realizar publicações que interessavam, 

principalmente, ao campo político”.
53

 Desse modo: 

 

A criação dos jornais modernos marcou outra etapa nessa divulgação de 

informações a um número cada vez maior de pessoas. Entretanto, as fontes 

noticiosas que alimentam os jornais de hoje e as técnicas de linguagem 

usadas pelos jornalistas mostram que o poder da informação nunca saiu das 

mãos de certos grupos da classe dominante, os quais filtram essas 

informações segundo seus interesses e manipulam a linguagem de modo a 

deixar chegar ao público leitor apenas aquilo que lhe interessa e com a 

versão que lhes convém.
54

 

 

A informação estava disponível, embora não estivesse ao alcance de todos, assim o que 

se percebe é uma preocupação com as notícias que seriam veiculadas, pois não seria 

interessante o conhecimento partilhado no texto escrito, visto este se constituir uma forma de 

dominação que deve ser guardado pelos seus detentores. Desse modo, percebemos como 

imprensa e autoridades estão intimamente ligados numa interação entre poder e discurso.  

É através do poder que lhe é conferido que a imprensa legitima o discurso, se 

apropriando do espaço para disseminar suas ideias e valores, formando opinião e buscando 

ensinar determinados comportamentos e posturas, enquanto veículo de comunicação. 

Sugerindo um modelo de cultura que atenda aos interesses das elites dominantes, o que se 

noticiava no periódico era constituído como uma verdade indiscutível.  

Para a corrente positivista, o historiador tinha como função primordial a recuperação 

dos fatos, trazendo uma narrativa construída apenas através de documentos escritos e oficiais 

de eventos políticos, e o historiador deveria relatar os fatos como realmente aconteceram.
55

  

Os periódicos que eram produzidos desde o século XIX, não eram vistos como fonte 

histórica para pesquisas até a década de 1930, período em que historiadores adeptos do 

movimento dos Annales, lançaram novas perspectivas para as análises históricas, ampliando o 

conceito de fonte histórica. Todavia, não podemos conceber o fato histórico relatado através 
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da fonte documental ou jornalística, como algo verdadeiro e absoluto. Para o historiador o que 

deve ser levado em conta é o rigor metodológico.
56

 Segundo afirma Souza: 

 

Outro elemento importante à análise histórica dos periódicos consiste em 

considerar que a escritura da imprensa periódica apresenta muitas vezes 

discursos enigmáticos. Sua narrativa é construída acima de tudo pelos 

acontecimentos diários. Por isso ela deve sempre ser questionada, na medida 

em que pode criar ao pesquisador dúvidas.
57

 

 

Nesta perspectiva, ao considerar que o ato de pesquisar segue o princípio de buscar 

respostas para as inquietações através de métodos científicos, a Nova História na década de 

1960 não aceitou tão facilmente os jornais como fonte histórica, havendo ainda resistência na 

indicação para investigar os jornais, porquanto se alegava que os jornais eram carregados de 

subjetividade em função dos interesses de quem os produzia.
58

 Eram interesses que partiam 

dos próprios jornalistas que escreviam, ou por conta dos próprios proprietários dos jornais que 

atendiam a determinados grupos políticos ou mesmo faziam parte deles. Desse modo, 

consequentemente, o jornal pode tanto ser usado como fonte, assim também como objeto, 

conforme as finalidades do pesquisador. 

Outro ponto a ser considerado é o seguinte: se em certo sentido o jornal passava 

desconfiança por seu conteúdo carregado de subjetividade, por outro lado eles eram pautados 

por notícias e assuntos que se julgavam relevantes para a sociedade de sua época. Para Luca: 

 

Pode-se admitir, à luz do percurso epistemológico da disciplina, e sem 

implicar a interposição de qualquer limite ou óbice ao uso de jornais e 

revistas, que a imprensa periódica seleciona, ordena, estrutura e narra, de 

uma determinada forma, aquilo que se elegeu como digno de chegar até o 

público.
59

 

 

Pensar nos periódicos como fonte histórica é perceber que estes, embora tragam relatos 

de fatos históricos, não se constitui uma fonte confiável e inquestionável no tratamento dos 

acontecimentos, pois eles são subjetivos e carentes de interpretação, que atendem aos 
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interesses de quem os produz, e são elaborados sob o influxo de interesses, compromissos e 

paixões.  

O pesquisador então se apropria de instrumentos como a análise de discurso para 

perceber essas nuances, a fim de problematizar e identificar a versão do fato. Ao analisar as 

práticas dos discursos e os poderes exercidos por ele, Focault elencou os procedimentos de 

controle da sociedade através do discurso e como esse poder dava sentido à dominação, uma 

vez que o discurso é representado como instrumento de ordem. 

 

Em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 

que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade.
60

    

 

As informações contidas nos jornais podem ser armadilhas, e o leitor pode muito bem 

cair nessa cilada, sem falar que muitas vezes este não reflete o que está lendo, por isso que 

para o leitor é importante não só aprofundar o domínio da leitura do periódico para 

desenvolver-lhes o espírito crítico como também preveni-los sobre as ilusões da neutralidade 

e objetividade do texto jornalístico. 
61

 

O historiador ao se debruçar sobre a fonte, neste caso os (jornais), deve seguir 

determinados passos como: observar a materialidade do impresso, lugar social ocupado pelo 

periódico, percebendo as matizes nele presentes. Como afirma Luca:  

 

O pesquisador dos jornais e revistas trabalha com o que se tornou notícia, o 

que por si só já abarca um espectro de questões, pois será preciso dar conta 

das motivações que levaram à decisão de dar publicidade a alguma coisa. 

Entretanto, ter sido publicado implica atentar para o destaque conferido ao 

acontecimento, assim como para o local em que se deu a publicação.
62

 

 

Embora houvesse um significativo reconhecimento da Escola dos Annales pela 

imprensa como fonte histórica, ela realmente só aconteceu após a terceira geração dos 

Annales nas décadas de 1960 e 1970, que propôs novas abordagens epistemológicas com a 

proposição da Nova História. A terceira geração dividiu em diversas alternativas de produção 

o saber histórico, associando elementos conceituais e metodológicos de outros campos do 
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conhecimento.
63

 Os Annales propuseram uma abordagem da História a partir de novos olhares 

e abordagens dando significante importância à imprensa escrita, levando-a ao status de fonte 

documental, na medida em que os discursos e expressões atuam como agentes, intervindo nos 

processos históricos.   

Os periódicos, através de seus discursos, são significantes para o historiador, pois atuam 

como instrumento de convencimento disseminado no meio da sociedade. “O discurso da 

imprensa e sua linguagem não se restringiam apenas a um conjunto de vocabulários, mas 

antes, seriam capazes de desvelar o nível básico das relações sociais”.
64

 Como observam as 

autoras de um importante estudo sobre imprensa e ideologia: 

 

A escolha de um jornal como objeto de estudo justifica-se por entender-se a 

imprensa fundamentalmente como instrumento de manipulação de interesses 

e de intervenção na vida social; nega-se, pois, aqui, aquelas perspectivas que 

a tomam como mero veículo neutro dos acontecimentos, nível isolado da 

realidade político-social na qual se insere.
65

  
 

 
Nesta perspectiva, os jornais, por meio dos discursos, buscam atrair o público e 

conquistar seus corações e mentes. Ao analisar as notícias do jornal Folha da Feira, sobre 

suas publicações a respeito do banditismo praticado no norte do Estado da Bahia, busca-se 

perceber como estas notícias foram construídas e representadas pelo jornal, colocadas como 

fatos inquestionáveis, como também entender como seu discurso foi suficiente para mobilizar 

a sociedade em se posicionar em relação à prática do cangaço. 

Para Durval M. de Alburquerque, os discursos são criados e tecidos nas relações sociais, 

num jogo de poder muito bem elaborado, com diversas formas de linguagens como: literatura, 

cinema, música e, porque não dizer, nos jornais, que para legitimar um discurso dominante, 

esses veículos de informação conferem determinadas qualificações e adjetivos aos sujeitos, 

com a proposição de construir-lhes um sentido. 
66

 

Normalmente o discurso é uma ação que está associada a alguém ou a uma instituição, 

com a perspectiva de legitimar uma ordem simbólica e social, levando-a a ser aceita como 
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verdade inquestionável. Esses discursos na busca por afirmações precisam medir e demarcar 

um espaço de onde se anuncia.
67

 Desse modo, ao encontrar uma notícia de jornal, torna-se 

necessário uma compreensão sobre o que está escrito, pois pode não ser realmente o fato 

ocorrido, e sim uma construção de um sujeito que cria a notícia, com o propósito de assegurar 

comportamentos e legitimar certas práticas. 
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2. O CANGAÇO E SUA REPRESENTAÇÃO  

 

 

Segundo afirma Chartier, devemos entender a História Cultural como o estudo dos 

processos com os quais se constrói um sentido, uma vez que as representações podem ser 

pensadas como “[...] esquemas intelectuais, que criam as figuras graças às quais o presente 

pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado”.
68

 Como podemos 

ver, os métodos estabelecidos com base na História Cultural incluem a relação que se 

estabelece entre a história dos textos, a história dos impressos e a história da leitura, 

permitindo uma fértil imaginação no que tange à natureza da História como discurso acerca 

da realidade e ainda de como o historiador desempenha o seu ofício para compreender 

determinada realidade.“Por isso esta investigação sobre as representações supõe-nas como 

estando sempre colocadas num campo de concorrências e de competições, cujos desafios se 

enunciam em termos de poder e de dominação”.
69

 

Ao examinar o conceito de representação, proposto por Chartier, busca-se perceber 

como os processos de elaboração de sentidos sobre determinados acontecimentos, 

personagens históricos ou objetos, permite-nos traçar uma segura sustentação no mundo, 

identificando que nenhuma representação social surge repentinamente sem enraizamento, 

dissociada de um contexto histórico. 

O leitor então é convidado a perceber como Lanpião e o cangaço são dados a ler através 

de diferentes olhares, em diversos lugares.  

 

2.1 Olhares sobre o cangaço 

 

Lampião se tornou um ícone na literatura do cangaço, obscurecendo seus precursores. 

Entretanto, é preciso percebemos que o cangaço não se resume ao período lampiônico, 

embora muitas vezes se confunda com ele. Por que isso acontece? Ao que parece, é consenso 

na historiografia que Lampião soube construir uma teia de relações com os poderosos, com 

fotógrafos e jornalistas de sua época. Vale salientar o fato da aproximação com o fotografo 

libanês Benjamin Abrahão, responsável pelo registro iconográfico do cangaço, o que lhe 
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rendeu imagens favoráveis na construção da seu vulto, já que gostava de aparecer em jornais e 

revistas, permitindo ser fotografado e até filmado.
70

  

A fotografia é um recurso iconográfico que 

ao ser analisado, permite ao historiador encontrar 

conteúdos simbólicos e ideológicos. Clemente, em 

seu trabalho, analisa entre outras fotografias, uma 

que, segundo ele, chama muito a atenção pela 

intencionalidade expressa na imagem. A 

fotografia apresenta Maria Bonita, sentada de 

pernas cruzadas com expressão de serenidade, 

acariciando dois cães. Lampião está em pé ao seu 

lado com os olhos fitos na câmera, tendo em suas 

mãos um jornal simulando sua leitura. Para 

Clemente, a imagem sugere pistas da relação do 

cangaceiro com a comunicação e o mundo dos 

negócios.
71

 

Ao analisar a mesma fotografia, esta parece favorecer uma representação arquitetada 

por Lampião, ao afirmar através da imagem dele, ser um leitor de jornais, em contraponto ao 

discurso de ser ele um homem rude, bravo sem escolarização. Seria esta uma imagem para o 

presente, uma vez que sabia Lampião que Benjamim Abrahão era jornalista e aquela 

fotografia seria divulgada nos jornais, e, portanto se tornaria também, uma imagem para o 

futuro?  

Desse modo, ao valer-se desse recurso, Lampião parece ter favorecido a construção de 

uma imagem lendária ainda em vida, já que se empenhava na construção de sua imagem 

pública, o que colaborou para sua permanência na memória nacional. Para Camelo Filho, o 

bandoleiro criou uma teia de relações com os poderosos, e como líder carismático,
72

 exerceu 

magnetismo em sua liderança, disseminando ideias baseadas em seu carisma, se preocupando 
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Maria Bonita e Lampião na caatinga, em 1936 
(13,9x8,8). Autoria: Benjamin Abrahão Botto. 
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em contradizer a propaganda e imagem negativa que era feita sobre sua pessoa, imagem esta 

também produzida pelas volantes. Para Camelo Filho: 

 

Uma questão que se apresentava no sertão era a de que palavra de bandido 

não deveria ser levada a sério. Esta era, com efeito, mais uma tentativa dos 

inimigos de Lampião no sentido de desacreditá-lo, frente aos acordos 

realizados nas áreas sertanejas por onde atuava. Embora houvesse esta 

propaganda, os acordos e as alianças foram estabelecidos por todo o período 

em que viveu, e ele procurou honrá-los. A propaganda, de certa forma, não 

surtiu efeito, neste particular Lampião era muito cuidadoso com seus 

relacionamentos, com suas amizades e com os acordos realizados, embora 

tudo isso fosse na base da palavra, ou seja nada era escrito, inclusive existia 

uma questão de honra pregada pelo cangaceiro o qual dizia que “palavra de 

home não volta atrás.
73

 

 

Lampião, além de buscar legitimar sua imagem através de um discurso contrário ao que 

era fornecido pela imprensa oficial aos sertanejos, fazia com que sua palavra fosse levada a 

sério, uma vez que isso se caracterizava como palavra de homem, como mostra o fragmento 

do bilhete pessoal, endereçado ao coronel Rodolfo. 

 

“Cel. Rodolfo: Estando eu até aqui pretendo dr, já foi um aviso ahi para o 

senhoris, si por acauso rezolver, mi, a mandar será a importança que aqui 

nos pede. Eu envito di entrada ahi, porém não vindo esta importança eu 

entrarei, até ahi peço que adeus querer, eu entro e vai aver muito estrago, por 

isso si vir o dr, eu não entro, ahi mas nos resposte logo. Cap. Lampião”.
 74

 

 

Percebemos aqui as ameaças feitas por Lampião ao pedir uma determinada importância 

em dinheiro, caso não fosse atendido, seria obrigado contra a própria vontade segundo ele, a 

entrar (não se sabe se na fazenda ou cidade) e derramar sangue. Ademais, se valia da imagem 

negativa que esta população tinha das volantes, uma vez que as volantes em suas incursões 

terminavam sendo mais desumanas que os próprios cangaceiros. Assim, com o passar do 

tempo, a imagem das volantes tornava-se mais desgastada e negativa diante dos sertanejos.
75

 

É bem verdade que não se pode generalizar o fato de Lampião ter sido aceito em todos 

os lugares do sertão, mas em algumas áreas ele se apresentava como um verdadeiro paladino, 
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defensor dos oprimidos, que por vezes se viam acuados pelas forças policiais, estas que eram 

a personificação do Estado. Agia em contraponto às volantes, nos lugares em que ela atuava 

arbitrariamente, se tornando solidário à população e fazendo propaganda contra os “macacos”, 

como eram chamados os policiais pelos cangaceiros. Por conseguinte, para sobreviver, 

Lampião buscava não ofender a população que o ajudava e nem mesmo aqueles que o 

tratavam com indiferença.
76

 Procurando construir uma imagem de homem bom e caridoso, 

pleiteando a empatia das comunidades sertanejas, assentava consciente ou inconscientemente 

um “escudo ético”. Esse elemento ético o diferenciava da maioria dos bandidos comuns aos 

olhos da população, uma vez que ao distribuir dinheiro e produtos dos espólios, tinha como 

premissa fazê-lo de forma pública, para que fosse visto por todos.
77

  

Estas representações de bondade e sociabilidade favoreciam a imagem de Lampião 

adquirindo simpatia das camadas inferiores. Desse modo, o elemento de protesto social é 

expresso pelo mito em torno do bandido, e o banditismo externa a vontade do homem de 

adquirir poder e honra. É importante analisar a origem do mito, questionando se este mito é 

criado por pessoas próximas ao bandido, ou contrárias a ele. 

 Lampião virou lenda no Nordeste, uma espécie de Rei, Governador, Capitão, como era 

chamado por muitos, muito embora tenha se passado muito tempo da sua morte e do fim do 

cangaço, ainda é fruto de muitas histórias, sejam elas realistas ou fictícias, repetidas pela 

tradição oral. 

  Umas dessas histórias que chama muito a atenção, apareceu recentemente no ano de 

2012 com a publicação do livro, Lampião, o invencível - duas vidas duas mortes, do poeta e 

fotógrafo mineiro José Geraldo Aguiar, ao afirmar que a morte de Virgulino Ferreira não se 

deu em Angico-SE, em 1938, e sim no norte de Minas Gerais em 1993 aos 96 anos de idade. 

Seus escritos contradizem tudo que já foi produzido até hoje sobre a morte do cangaceiro, e 

assegura que Lampião não morreu porque fugiu do cerco policial que ocorreu no Estado de 

Sergipe, após proposta feita pelo tenente Bezerra. “[...] O tenente acrescentou: As autoridades 

já estão convencidas que não podem com você, e, para acabar com o derramamento de 

sangue, falam em anistia, mas o que está em jogo é a sua vida... Então mude de Estado e de 

vida e vá embora”.
78

 Segundo reza a narrativa construída por Aguiar, ao ser avisado com 

antecedência da emboscada, Lampião fugiu. 
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A bem da verdade, tendo morrido em 1938 ou em 1993, é certo que Lampião morreu, 

mas não no imaginário popular, saindo do espaço de uma realidade histórica, para permear 

um espaço mítico onde se tornou herói. Espaço esse percebido e explorado na literatura de 

cordel, na qual a presença do cangaceiro visto como herói na memória do povo sertanejo 

ainda é fortemente marcada.  

 

2.2 Memória e cordel 

 

 A literatura de cordel é sem dúvida uma das grandes difusoras dessa memória, e nela o 

banditismo e a heroicidade dos cangaceiros sempre esteve presentes como tema dos mais 

versados dos cordéis, tratando quase sempre das lendas que permanecem vivas em torno dos 

cangaceiros. “[...] o verdadeiro Lampião, que vivia da violência e da vingança, foi 

transformado em herói romantizado, feito mito e folclore, uma imagem totalmente diferente 

da vida que levava”.
79

 

 O cordel descreve os eventos que perpetraram a História a partir de uma perspectiva 

popular. “[...] eles fornecem um documento dos fatos históricos concretos e, ainda mais, das 

atitudes frequentemente ambivalentes das pessoas ante as forças que lhes modelam a visão”.
80

 

Seus poetas estão ligados às camadas populares e as representam nos seus versos. Desse 

modo, o cordel pode ser considerado uma fonte importante na cultura popular do Nordeste 

brasileiro.
81

 Embora não se possa esperar dos versos de cordel o mesmo rigor metodológico 

que cabe à pesquisa, eles trazem uma visão da história, bibliografias, religiosidades, medo, 

crenças, intrigas dentre outras abordagens, e ao considerar-se o cordel, impõem-se 

importantes questões teóricas acerca da relação entre formas de arte popular e a vida diária, 

possibilitando várias leituras, conforme analisou Gilmário Brito:  

 

[...] a produção de folhetos a partir das narrativas que surgiram da oralidade 

possibilita discussões e sondagens entre fronteiras da “voz e da escrita”, da 

“imagem” e da letra, uma vez que mesmo depois de impressos, adquirindo o 

formato da linguagem escrita, guardam vínculos com a oralidade 

intrinsecamente relacionados ao gestual e ao visual.
82
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Registra-se na literatura de cordel as variadas faces de Lampião. Ao analisar o folheto 

de cordel, “Deus e Lampião no sol da caatinga”,
 
é possível perceber a representação de um 

Lampião católico fervoroso, que junto com seu bando fazia orações ao meio dia e ao por do 

sol. Era um homem que vivia o exercício da fé, guardando feriados religiosos, lendo literatura 

cristã, rezando o credo e pedindo sempre proteção ao divino para livrar-se dos seus inimigos. 

O texto é concluído afirmando a sua mitificação. 

 

Desta forma Lampião 

Conduziu o seu destino 

Foi amado e odiado 

Respeitoso e ferino 

Teve a vida colocada 

No meio da encruzilhada 

Entre o Deus e o Divino 

 

Vivendo a contradição 

Escreveu a sua história 

Que para a nossa cultura 

Marcou um ponto de glória 

Em mito se transformou 

E o seu legado deixou 

Pra sempre em nossa memória 
83

 

 

Como afirma Curran, “[...] No processo narrativo folclórico do cordel, a realidade é 

idealizada e, nesse sentido, convertido em mito e em lenda”.
84

 Sendo assim, o personagem 

mitificado tanto poderia ser uma figura histórica, como um herói baseado nas histórias e 

criado a partir delas, como evidenciado no folheto de cordel “Lampião no deserto do 

cangaço” que narra a entrada de Lampião no cangaço, visto pelo folheto como um homem 

injustiçado, que faz justiça em favor dos sertanejos sofridos, que não tem alegrias no cangaço, 

e se faz justiça, faz por necessidade de sobrevivência para si e coletiva. 

 

Lampião tornou-se cangaceiro 

Forçado pela sociedade 

Naquela época cruel 

Não tinha felicidade 

Para os desprezados nordestinos 

Que lutaram pela dignidade 

 

Por isso era ameaçado 

O chefe Virgolino 
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Por tenente de volante 

Interditando seu caminho 

Com muita dificuldade 

Enfrentava até espinho
85

 

 

Aqui Lampião é representado como um homem sofredor, que não escolheu estar no 

meio, mas era fruto de injustiças praticadas pelos poderosos.  Como bem colocou Oliveira, “A 

catinga por onde andava os cangaceiros estava intimamente associada a um lugar incivilizado, 

de barbárie por onde a civilização não havia chegado”.
86

 Neste folheto ainda destacamos em 

seus versos, a afirmação de um certo Ulisses Noel, que sendo um admirador de Lampião 

desde garoto, sente-se  bastante satisfeito ao conhecê-lo. Vale ressaltar, que no auge de seus 

80 anos, Ulisses Noel declara que Lampião não foi nenhum homem de terror, e sim um 

grande capitão. Contrário a essa representação, Teodoro, autor do cordel “Lampião o rei do 

cangaço” destaca a genialidade de Lampião e sua propensão para o terror, que suscitava 

admiração desde antes de entrar para o cangaço. O autor em seu texto louva a atitude do 

Estado em conseguir eliminar o mal presente no sertão, como observado nos seguintes versos: 

 
A polícia do estado 

Que no encalço já vinha 

Pôs cerco aos bandidos 

Por uma estrada que tinha 

Ao lado de sua amante 

Curisco lutou bastante 

Porém, perdeu a farinha 

 

Curisco fez misérias 

Morreu com a mesma dor 

Dadá em estado grave 

Foi levada a Salvador 

Hoje está livre o Nordeste 

Daquela praga da peste 

Que era um cão abrasador 
87

 

 

Nessa perspectiva, o cordel busca mostrar e reforçar a imagem do sertanejo como um 

homem rude, violento, partícipe de uma terra sem lei, provocando no pesquisador a 

submersão na alma do nordestino. É nesse contexto que está inserida a figura de Lampião, 
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cuja relação está relacionada ao banditismo, muitas vezes parece ser facilmente abonado pelos 

cordelistas, em outros olhares é promovido a categoria de verdadeiro herói popular. 

 

2.3 Memória e imagem do cangaço 

 

Assim como nos cordéis, que busca a caricatura do que é ressignificado, a memória 

como construção psíquica e intelectual, acarreta também uma representação seletiva do 

passado, como percebida no documentário “Os últimos cangaceiros”,
88

 que traz a oralidade 

memorialística dos ex-cangaceiros Durvinha e Moreno, relembrando aventuras passadas de 

suas vidas quando jovens ingressos no cangaço. É interessante perceber nas falas dos ex-

cangaceiros o saudosismo presente e a visão que eles retratam de suas privações passadas no 

cangaço. 

 Essas lembranças contadas por Durvinha e Moreno, são diretas, uma vez que suas 

recordações advêm de acontecimentos passados vividos por eles e pelo seu grupo. Em 

contrapartida quando ouvimos as narrativas sobre suas vidas no cangaço, idealizamos 

acontecimentos a partir de imagens formadas em nossa memória. 

Segundo Halbwachs, são os grupos sociais que constroem as memórias. Embora sejam 

os indivíduos que lembram, no sentido literal da expressão, são os grupos sociais que definem 

o que é “memorável” e as formas de como será lembrado. “A história é sem dúvida a 

compilação dos fatos que ocuparam o maior espaço na memória dos homens”.
89

 Partindo 

desse pressuposto entende-se que são os sujeitos que se identificam com os acontecimentos 

públicos relevantes para o seu grupo. 

Outra fonte analisada foi o filme Baile Perfumado,
90

 uma produção que traz recortes de 

imagens originais capturadas em 1936 por Benjamim Abrahão.
91

  É uma produção que narra a 

trajetória do sirio libanês, e como ele se utilizou de recursos para captar as imagens sobre o 

bando de Lampião, determinando outros sentidos, reconstruindo discursos sobre quem foi 

Lampião, seu comportamento nos momentos de descontração, a preocupação com a 

indumentária.  
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A discussão sobre quem foi Lampião, expondo versões sobre “o outro lado” do senso 

comum, pode ser uma tentativa de desmerecer um grande personagem histórico do Nordeste. 

É uma questão complexa, pois para desconstruir, desmitificar os “heróis” é necessário 

evidenciar como essas imagens foram projetadas, e reconstruir uma época, um evento, uma 

situação, para então poder entendê-los em suas variadas facetas. 

Facetas essas, percebidas num bilhete onde Lampião se queixa do desapontamento 

provocado por alguém que ele julgava ser seu amigo, o senhor Veremundo Suares, por ter 

mandado uma força volante atrás dele após sua passagem pelo município de Salgueiro.  

 

Sr. Veremundo Suares, suas saudações. O fim desta somente para saber qual 

seu plano, que apois em minha passagem o Sr. Mandou uma força ir atrás de 

mim. Pilheriou bastante de mim. Em outra era nois já fumos inimigos porém 

para o presente eu pençava que nois era amigo. Para si eu era, mais para si 

me parece que o Sr. era meu amigo portanto eu lhe faço esta para saber qual 

o seu destino. Já mandei avisar ao Padre Cícero que nesta minha diligencia 

que se alterosi contra mim foi o município de Salgueiro. Tenha muita cautela 

eu não volte para o humesmo que eu era outro dia, Eu bem sei que quero 

virar santo i fazer a felicidade para vocês mesmo sem mais assunto Capitão 

virgulino Ferreira.
92

   

 

 Segundo descreve o bilhete, Lampião afirma ter se transformado em uma pessoa 

melhor, diferente do que fora no passado, pretendendo até virar santo, (aqui não fica 

explicitado se o contexto de santo era para ser, assim como o Padre Cícero venerado, ou santo 

no sentido de ser uma pessoa mais correta e cristã, portanto mais feliz). Pensando assim, 

contradições é o que não faltam quando se trata do personagem mitificado.  

Assim é Virgulino Ferreira, o Lampião, endeusado por uns, demonizado por outros,
93

 

entre esta celeuma de contradições, seja ele um herói ou o repugnado e mais cruel bandido, já 

foi reconhecido como admirável. Prova disso é a alcunha de “Rei do Cangaço”, ainda que 

sofrendo perseguições das forças volantes, conseguiu usar os recursos de comunicação e a 

fotografia em sua época se autopromovendo, o que por sua vez, colaborou para a criação de 

várias representações a seu respeito. Esse recurso utilizado por Lampião favoreceu sua 

imagem. Isso pode ser corroborado no seguinte fragmento: 

 

Os inimigos de Lampião e de seu grupo diziam que ele era o terror do sertão, 

enquanto outros lhe atribuiriam o título de “Rei do Sertão”...em meio às 
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controvérsias ele foi construindo a sua liderança no sertão, positiva para uns 

ou negativa para os demais...grande arquiteto na arte de construir sua vida, 

articulou alianças que envolveram a construção de seu próprio mito de 

homem valente e corajoso.
94

 

 

 Lampião construiu em torno de si a imagem de um verdadeiro herói, e a construção 

dessa figura simpática se expressou muitas vezes em torno de jovens, adolescentes e até 

crianças que buscavam nos bandos uma vida de aventuras, atraídos pelas histórias de lutas 
95

 e 

pelejas em favor do sertanejo despojado de justiça. Dessa forma também chegou a ser 

venerado pelo povo do sertão.  

 

2.4 O discurso médico, como explicação para prática do cangaço 

  

Assim como muitos historiadores, sociólogos e antropólogos, os médicos também se 

propuseram a estudar o cangaço. Nina Rodrigues um estudioso das teorias de Cezare 

Lombroso, buscava explicar tendências criminosas através da degeneração racial, prática 

etnocêntrica da época, comum no final do século XIX e primeiras décadas do século XX, 

quando, segundo Schwarcz, começou a haver no Brasil uma aproximação de teorias raciais até 

então desconhecidas, como o evolucionismo e darwinismo.
96

 Os estudos de Nina Rodrigues 

estavam embasados nas pesquisas da medicina legal de Lombroso, que por sua vez tinha 

parcialmente inspiração nos estudos genéticos e evolutivos do final do século XIX, ao afirmar 

ser o indivíduo um criminoso porque possuía a tendência natural para o crime, assim 

procurava corroborar essa proposição através de estudos dos caracteres físicos, fisiológicos, a 

exemplo da conformação cerebral, estrutura óssea e a hereditariedade biológica, como uma 

espécie de atavismo, (reaparição de características que foram apresentadas somente em 

ascendentes distantes) isso significava para ele trazer uma reminiscência do comportamento 

adquirido na sua evolução psíquica e fisiológica, o criminoso teria então uma tendência inata 

para o crime. “o criminoso não é totalmente vitima das circunstâncias sociais e educacionais 

desfavoráveis, mas sofre pela tendência atávica para o mal”.
97

 

Estudar o criminoso se tornou tema preponderante entre os estudantes da medicina legal 

na Bahia, usando um princípio da escola italiana, que tornara comum associar criminalidade à 
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degeneração. A partir de então os estudiosos baianos vão se debruçar sobre a frenologia
98

 e 

antropometria, teorias que passavam a interpretar a capacidade humana a partir do tamanho e 

proporção cerebral dos diferentes povos.  

No que tange ao caso específico da frenologia, seguindo o pensamento de Lombroso 

que afirmava ser o criminoso um doente, visto ser a delinquência uma doença, o objetivo era 

identificar os delinquentes, e não as raças. “Os médicos baianos passaram então a procurar os 

estigmas típicos dos criminosos e a atentar mais para o sujeito do que para o crime”.
99

 A 

categoria de criminoso no Brasil estava associada à condição da questão racial, desse modo o 

criminoso nato estava evolutivamente inserido nas raças que caracterizavam-se por um baixo 

grau de desenvolvimento civilizacional, como negros e mestiços.
100

 

 Na perspectiva de Lombroso o delinquente deveria ser segregado da sociedade, pois 

apresentava perigo constante para a mesma, não considerando, portanto, desculpável o 

comportamento do criminoso, ainda que fosse causado por fatores hereditários, pois percebia 

que não apenas isso levava o delinquente aos crimes. Acreditava existir outros fatores que 

contribuíam para a tendência ao crime, seria a união de diversas almas perversas numa relação 

próxima entre o criminoso e sua associação para o mal. Essas associações teriam o propósito 

de se apropriar do que é alheio, e isso podia ser validado pelo número de indivíduos com o 

mesmo propósito.
101

 Sendo assim, o modo de vida dos cangaceiros, ao que parece, se 

adequava ao discurso lombrosiano ainda presente na época, legitimando assim, entre outros 

fatores, o desejo do Estado de eliminação dessa forma de banditismo. 

Ao tratar da organização que ele chamava pejorativamente de “associação para o mal” 

Lombroso afirma que havia uma verdadeira divisão do trabalho nos bandos, e isso poderia ser 

visto nos bandos de cangaceiros, inclusive no bando de Lampião, onde se percebia a divisão 

do trabalho entre eles. “o objetivo dessas associações maldosas é quase sempre o de apropriar-

se do que é alheio, associando-se com um número de pessoas exatamente para fazer frente a 

defesa legal”.
102

 Assim se observa nos estudos de Lombroso que essas associações em bandos 

de criminosos, inimigos da ordem social vigente, apresentavam em seu meio uma espécie de 

organismo social, “quem detinha o monopólio do poder dentro do bando era o chefe. Este era 
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o provedor de tudo que o jovem bandoleiro precisava” no caso do bando de Virgulino 

Ferreira, o Lampião, aparecia um chefe que até certo ponto detinha o poder absoluto, tendo 

seus cúmplices dependido mais de seus atributos pessoais, do que da concordância dos 

demais, também se observa a proteção que ofereciam, e os protetores que tinham em caso de 

necessidade.  

Portanto não é de se admirar que um governo que buscava eliminar os poderes locais, 

inferisse na pessoa de Lampião, “o famigerado, funesto e perigoso bandido”, que demonstrava 

ousada resistência e hostilidade ao governo instituído no país, governo este que propunha em 

seu projeto, dar cabo ao criminoso como reza uma autuação do processo crime, que acusa 

Lampião de um homicídio ocorrido no município de Nossa Senhora das Dores no estado de 

Sergipe em 16 de Outubro de 1931.
103

  

Pronunciado naquele que parece ter sido a primeira autuação de Virgulino Ferreira o 

Lampião, chamado pelos autos de “sicário das caatingas do Nordeste brasileiro, do tipo 

lombrosiano, na insânia inglória de depredar, dando vazão aos instintos felinos tem culminado 

em requintes de perversidades”.
104

 Percebemos aqui que o discurso procura através de um 

pensamento vigente no período, eliminar toda e qualquer forma de poder que contrariasse a 

hierarquia do Estado. Discurso esse que era legitimado por uma posição científica do período. 

As teses defendidas por Nina Rodrigues serviram de fontes para interpretações de 

sujeitos que o tomavam como referência para explicar o surgimento do cangaço, assim como 

suas práticas, como o fato de associar criminalidade a fatores raciais. Segundo Nina 

Rodrigues “a criminalidade do mestiço brasileiro estava ligada às más condições 

antropológicas da mestiçagem do Brasil”.
105

 Como a mestiçagem era um fator inconteste, e o 

discurso médico propício para a época do ciclo do cangaço, tornava-se incontestável sua 

proposição.  

Contrário a mestiçagem, Nina Rodrigues considerava algumas raças inferiores às outras, 

ponderando ser a raça negra nociva, como elemento étnico do povo brasileiro. Para ele, existia 

um determinismo criminoso que estaria presente na constituição biológica e social, e a 

imprensa atacava contumazmente os aspectos físicos do bandoleiro, como se sua aparência, 

tipo morfológico tivesse intima ligação com a marginalidade.  
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Analisando o objeto do discurso, segundo o conceito de Focault que afirma ser o 

discurso um instrumento ideológico que normatiza, um saber sociológico, psicológico, ético, 

psiquiátrico: como se a própria palavra da lei não pudesse mais ser autorizada, em nossa 

sociedade, senão por um discurso de verdade.
 106

 Entendemos que toda ideologia é sustentada 

e normatizada através do objeto do discurso, nesse caso específico do cangaço, o discurso 

médico foi utilizado como forma de legitimação de uma prática: marginalizar os cangaceiros, 

e justificar a eliminação desses sujeitos, que traziam prejuízos para a ordem estabelecida, 

portanto em face de um progresso vindouro, tornava-se necessário o fim de uma era 

considerada pelos agentes do discurso narrativo como terrível e miserável. 

Em uma sociedade que os discursos que tendiam a valorizar a sociedade da lei 

institucionalizada, da disciplina, das normas escritas, os cangaceiros eram formas negativas de 

exercício do poder, formas violentas e ilegais. O cangaço era o braço mais fraco dessa relação 

existente no Nordeste, expressão de uma rebeldia que sucumbia diante da traição dos seus 

antigos aliados.  

Portanto, como eliminá-los com aprovação popular sem que não houvesse dúvidas de 

suas más obras? Logo, entende-se a inserção também do discurso médico como meio de 

convencimento. Observemos o que disse um referendado cientista, médico e professor Estácio 

de Lima, ao ser perguntado sobre como se formou os cangaçeiros, respondeu o professor da 

Faculdade de Medicina da Bahia, Estácio de Lima.  

 

Evidentemente fatores endoclínicos, como a existência de glândulas que 

funcionam especialmente para conduzir o indivíduo a reações típicas, e 

foram essas glândulas que no cangaceiro tiveram sem dúvida uma influência 

decisiva, uma delas sem dúvida podemos dizer que foi a tireoide, as 

glândulas suprarrenais, os testículos e a hipófise, Entretanto as glândulas por 

si somente não explicariam o fenômeno, existem outros fatores como: o tipo 

morfológico é aquilo que chamamos de constituição, o sertanejo era 

evidentemente um homem magro, os gordos nunca poderiam ser 

cangaceiros, porque os gordos são homens que amam a vida que vivem, uma 

extroversão contínua, jamais houve um cangaceiro gordo. Ao passo que os 

magros guardam muito mais ofensas ressentidas do sertão. Quando ofende 

um indivíduo magresco é sempre bastante perigoso.
107

 

 

Como se observa nesse depoimento do professor Estácio de Lima, ao contrário de 

alguns cientistas que estavam inseridos no processo de legitimar a condenação do cangaceiro, 

utilizando como prova de suas teses as proposições de Lombroso, ao afirmar que o criminoso 
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nato alimentava uma propensão de associar-se a outras pessoas perversas,
 108

 o professor 

Estácio de Lima cria que o criminoso não tinha caracteres antropológicos diferenciados, ele 

não era constitucionalmente doente, suas ações estavam associadas a o ambiente inóspito, as 

agruras e injustiças sofridas.  

Segundo afirmou em uma palestra dirigida aos alunos do “5ª série” do curso da 

Faculdade de Medicina da Bahia, se reportando às cabeças de quatro cangaceiros que estavam 

sendo expostas na capital, após os acontecimentos relacionados à Lagoa do Lino,
109

 declarou 

não ser esta a solução para o fim do cangaço, degolar e colocar a exposição como troféus 

daqueles que saíram vencedores. Aquela prática não resolveria o problema, para ele a melhor 

opção para alcançar a ordem pública estava na inserção do sertanejo pobre, desamparado em 

escolas com a perspectiva de alfabetizar-se eliminando a ignorância, tendo boa justiça, como 

também na construção de estradas no sertão, como forma de abrandar-lhe as misérias. Ao 

contrário dessas propostas, buscar exterminar o cangaço através da violência sem 

proporcionar condições para estancar o surgimento dos cangaceiros provocaria o surgimento 

de outros.
110

 

A imprensa atacava com veemência os aspectos físicos e morfológicos dos cangaceiros, 

como se estes tivessem que corroborar em sua aparência a elaboração pré-estabelecida para o 

delinquente, insistindo em descrevê-los como lombrosianos.  Foram essas proposições que 

levaram muitos cientistas a pesquisar nos crânios dos cangaceiros após suas mortes, os traços 

da “degeneração racial” que impelia ao crime. Como afirma Pericás em sua obra, ao citar uma 

entrevista fornecida pelo antropólogo Artur Ramos ao diário A Tarde de Salvador do dia 23 

de março de 1932, confessando ao repórter sua frustração por não ter encontrado nenhuma das 

anomalias lombrosianas, após medir com compasso e broca a cabeça do cangaceiro Volta-

Seca, capturado em 1932. Declarou Artur Ramos: cabeça disforme, face prognata, molares 

salientes, parece tender para o tipo leptossomático, do grupo branquicéfalo, sem nenhum 

estigma de degenerescência.
111

 

Pericás afirma que houve, portanto, uma decepção quase que total para aqueles que se 

propuseram a isso, uma vez que não conseguiram encontrar nada que endossasse as teses 

submetidas aos padrões de Lombroso. Vale salientar nessas observações, que embora o 
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cangaceiro não fosse classificado como do tipo lombrosiano, as medidas de sua cabeça foram 

tiradas, com o intento de encontrar cientificamente um motivo biológico e biométrico que 

corroborasse sua propensão para ser um criminoso. 

 

2.5 O jornal Folha da Feira e a percepção sobre o cangaço 

 

O jornal foi fundado em 22 de Março de 1928, pelo Sr. Martiniano Carneiro, jornalista, 

orador influente, e proprietário de uma gráfica na Rua Marechal Deodoro.
112

 Segundo 

Oliveira, a Folha da Feira por toda a sua duração se configurou como um jornal 

independente, sem ligação com o poder público municipal, como também não havia 

financiamentos dos afortunados da época, este foi um jornal de publicação semanal, que 

circulava todas as segundas feiras 
113

, formatado em quatro páginas, trazendo em sua capa o 

nome do periódico em letras grandes, vindo abaixo a identificação “Semanário noticioso e 

independente”.
114

 É pertinente a observação de que a capa do jornal é o espaço que precisa de 

cuidado e atenção na sua produção, tendo em vista representar o local que o leitor vai ter o 

primeiro contato no editorial. É a parte do jornal que deve ser bem construída para despertar a 

curiosidade do leitor. 

O objetivo da análise é perceber com quanta relevância o jornal Folha da Feira 

descrevia as façanhas do bando de Virgulino Ferreira, e como o fenômeno ganhou 

notoriedade na imprensa feirense, sendo este um jornal que noticiava com regularidade os 

eventos relacionados ao cangaço, em especial, as incursões do bando de Lampião em sua 

passagem pelas cidades de Mundo Novo e Monte Alegre. Salientamos que o jornal Folha da 

Feira analisado nos anos de 1933 a 1935, sob o a temática do cangaço, trazia um número 

significativo de notícias em suas edições, o que sinaliza que o periódico acompanhou com 

muita aproximação os acontecimentos relacionados ao bando de Lampião. 

As ações dos cangaceiros no norte da Bahia ofereceu à imprensa baiana um tema rico, 

que foi explorado das mais variadas formas. Essas ações constituíram-se legitimamente numa 
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narrativa presente, proporcionando um acompanhamento cotidiano das notícias referentes às 

incursões do bando de Lampião, e a possibilidade de captura da figura de grande projeção 

pública que era o cangaceiro. Os dramas dos acontecimentos, a tensão gerada por eles, o 

suspense criado pela expectativa de um fim para aquelas agruras, associado a todos os 

interesses que permeavam esse fato, acabou por organizar-se em verdadeiras sequências 

narrativas como se fosse uma novela ou um filme policial.   

Desse modo o bandido que podia ser capturado a qualquer instante, acabava por se 

transformar num personagem de ficção, em que o leitor vivia os fatos como fazendo parte das 

emoções criadas dentro de um script. Daí a necessidade de analisar os jornais, na perspectiva 

do discurso elaborado a respeito do cangaço, com a proposição de perceber como essa 

simbologia de poder estava representada através dos discursos nos jornais, alocados no 

imaginário social, e como ela era percebida ao criar imagem nesse espaço privilegiado da 

sociedade que é a imprensa. 

Tomando as narrativas jornalísticas da Folha da Feira para análise, propõe-se perceber 

como essas notícias traduzem contradições dos fatos, buscando de certa forma mover a 

opinião pública, percebendo como isso se mostra uma fonte importante para o estudo do 

banditismo na Bahia, uma vez que são encontrados relatos, artigos, e até uma novela escrita 

sobre o banditismo.  

O período compreendido pelo ciclo do cangaço faz parte da época distinguida como 

Primeira República (1889-1930), quando os discursos da imprensa centraram-se basicamente 

numa sociedade que buscava o progresso, gerando transformações que seguiram as mudanças 

no contexto social, político e econômico da sociedade brasileira.  

Segundo Oliveira, a posição tomada pelo Governo Federal e seus interventores 

estaduais, determinaram sob quaisquer custos a eliminação da prática do cangaço, 

promovendo acintosa caçada aos bandidos, estes eram vistos como sobrevivência da 

“República Velha”.
115

  Expressão de uma prática negativa, carregada de nódoa e ranço da 

política efetuada na Primeira República,
 
impedindo dessa forma o progresso de um novo 

modelo pensado para o Brasil. Mas exterminá-los fisicamente não era suficiente, era preciso 

extingui-lo da memória da sociedade tal prática, que remetia ao passado indesejado. A 

perspectiva era de um novo tempo e grandes transformações, portanto: 
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Paralelo ao extermínio físico, foi desenvolvido, nas cidades, um processo de 

destruição simbólica. Para a guerras de signos foram arregimentados 

diversos intelectuais. Esses não hesitaram em transformar cangaceiros em 

monumentos de uma ordem bárbara, desprovida de civilização.
116

 

 

Ainda que não faça parte do período proposto da pesquisa, começaremos considerando 

uma fonte presente no jornal Diário de Notícias, jornal que circulava por toda Bahia, 

importante para a compreensão do momento em que o estado propunha o desligamento dos 

vícios e práticas da Primeira República que foram combatidas na Revolução de 1930, 

transformada em marco histórico, uma espécie de “evento matriz” para o surgimento de um 

modelo de política pertencente a vários segmentos do sistema político brasileiro.
117

 

Em uma nota do Diário de Notícias,
 
encontra-se o discurso proferido pelo senhor Juracy 

Magalhães feito interventor por Vargas, que ao assumir a intervenção do Estado da Bahia, 

conclamava a população sertaneja e as forças policiais do estado para uma intensa e ofensiva 

campanha contra o banditismo no sertão, propondo a eliminação do cangaço. Após sofrer 

muita oposição em sua chegada, Juracy conseguiu reconstruir relações de poder entre 

diferentes esferas, substituindo os chefes locais, e desalojando antigos grupos dominantes e 

apoiando oposições no decorrer do período de sua interventoria, marcado também pela 

criação do PSD, Partido Social Democrático,
118

 que segundo Consuelo Sampaio foi resultado 

da estratégia de centralização política.
119

  Assim a proclamação de Juracy, inicia seu discurso:  

 

Sertanejos!!! A Bahia tem no livro de ouro de sua história uma página negra 

que precisa ser rasgada. O banditismo do Nordeste, o cangaceiro famoso 

pelas suas tropelias e crimes tem sido um desafio constante e audacioso aos 

governos de 7 Estados...E assim conhecendo de perto a angústia e o 

sofrimento do povo sertanejo, batido pela miséria e pela fome, lancinado de 

dor, coberto de luto, não poderia eu fugir ao dever sagrado de homem e de 

Governante de atender aos seus apelos e as imposições do momento, de fazer 

estancar aquela fonte de mal...
120

 

 

Conclamando o povo sertanejo a lutar no combate ao banditismo, reconhecendo ser esta 

uma guerra espinhosa, que oscilava em seu êxito, atribuindo seu insucesso a fatores como: as 

condições geográficas, a sagacidade dos cangaceiros e seu conhecimento das caatingas, muito 

embora destaque a briosidade dos valentes soldados em seu labor.  
                                                           

116
 Ibidem, p. 114. 

117
 RESENDE,2003,  p. 411. 

118
 LIMA, Aruã Silva de. Uma democracia contra o povo: Juracy Magalhães, Otávio Mangabeira e a UDN na 

Bahia (1927-1946). Feira de Santana. 2009. p. 24 Dissertação apresentada no curso Pós-Graduação em História 

na Universidade Estadual de Feira de Santana. 
119

 SAMPAIO, 1992. p. 86. 
120

 Diário de Notícias de 26/10/1931 – Disponível em:>http://www.alba.gov.br 



48 
 

 
 

Decidido a cumprir a promessa feita aos baianos, Juracy Magalhães tece um discurso 

tendo como objetivo sensibilizar o povo sertanejo, buscando criar um senso de pertencimento, 

e pedindo a colaboração de cada um, destacando-o como um povo esquecido, sofredor, sem 

recursos, que precisa de melhorias em sua vida, já que tem passado privações e desconforto 

com a existência do cangaço. Assim, Juracy Magalhães se coloca na condição daquele que é 

responsável por frear o avanço e permanência dos bandidos. “Por isso não hesitarei um 

instante, no fiel cumprimento de minha promessa”.
 121

 A proclamação do Interventor Juracy 

Magalhães apela para a emotividade do leitor, tendo um cunho conotativo com o objetivo de 

causar impacto, e o termo “bandido” tem uma carga negativa muito forte, sendo usada para  

produzir pavor e medo no seio da sociedade. Suas palavras são proferidas como estratégia de 

convencimento, buscando afirmação e apoio do sertanejo e das forças policiais para essa 

empreitada.  

Dando continuidade aos fatos e empregando uma sequência cronológica às matérias 

encontradas no jornal Folha da Feira, comecemos pela nota intitulada “Lampião na Bahia”. 

Encontra-se uma manchete que busca conduzir o leitor ao conhecimento da presença de 

Lampião agindo na Bahia. “O bando de Lampeão invadiu agora o território baiano e fez 

depredações na zona do São Francisco”.
122

 Embora a nota seja de 1933, é sabido que o bando 

de Lampião já agia na Bahia desde 1928
123

, assim a nota chama atenção para a presença 

imediata do bandido e suas incursões no norte do estado, levando as autoridades a se 

movimentarem e destacarem 400 homens do Batalhão de Caçadores para ir ao seu encalço. 

Nos dias seguintes, o jornal publica uma nota afirmando a presença de “Lampião em 

Juazeiro”.
124

 Uma notícia que apresenta Lampião como o terror do Nordeste e ao mesmo 

tempo o chama de Célebre. É um texto que assinala uma emboscada provocada pelo bando 

em Pernambuco, num combate que culminou na morte de dois militares, e a fuga do bando 

para a Bahia. Uma vez adentrado em território baiano, o autor da noticia “Mundo Novo, sob a 

ação aterrorizante dos bandidos” apresenta uma luta de representações percebida no 

fragmento. 

 

Mundo Novo, o lindo presépio do Sertão da Bahia [...] cercada de montes e 

vales habitados por almas bondosas e hospitaleiras, está agora sob a ação 
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aterrorizante dos bandoleiros [...]um despacho telegráfico do nosso redator, 

ante ontem, 5 do corrente, daquele município.
 125

 
 

Aqui o autor do telegrama, transformado em notícia no jornal, busca enaltecer a 

paisagem da cidade de Mundo Novo, como elegante, rica, bela e majestosa, mas que agora se 

encontra invadida pelas ações “aterrorizantes dos bandidos”. Visto pelo jornal como 

incapturável, Lampião é evidenciado através de um telegrama enviado a redação que tratava 

de sua aproximação à cidade de “Mundo Novo” .
126

  

Nesta mesma ocasião Correa Carmo enviou o mesmo telegrama à redação do jornal 

Folha do Norte, que publicou uma nota semelhante à publicação do jornal Folha da Feira. 

 

Do nosso confrade Correa Carmo, que se acha em Mundo Novo, recebemos 

ante, ontem o seguinte telegrama[...]Cidade alarmada, notícias grupo de 

Lampeão aproxima de Mundo Novo, quatro léguas distrito de Lage e 

Fazenda Angico, praticando depredações, prefeito, quarenta homens 

armados pediu reforço.
 127

 

 

É importante salientar que o telegrama foi enviado no dia 05 de Outubro, e somente 

publicado nas edições dos dias 07 e 09 de Outubro. Pode-se perceber que a mensagem 

telegramada sinalizava a aproximação do bando a quatro léguas da cidade, desse modo 

concluímos que quando o telegrama foi publicado e o leitor teve acesso à informação, é 

possível que o bando já tivesse agido na cidade. 

Segundo Oliveira, o correspondente do jornal Folha da Feira, Correa Carmo tivera um 

“golpe de sorte, ao ter a oportunidade de cobrir os acontecimentos na cidade de Mundo Novo 

e Monte Alegre, quando em primeira mão trouxe um furo de reportagem, noticiando a morte 

de quatro cangaceiros do bando Lampião”. 
128

 A nota “Quando chegará o fim de Lampião”, 

embora apareça como uma interrogação, tem o propósito de evidenciar o fim tão desejado 

pelas autoridades ao bando de Lampião, noticiando a baixa no bando de três homens e uma 

mulher. A saber, Azulão, Zabelê, Cangica e Dora. “O nosso infatigável companheiro Corrêa 

Carmo, passou-nos ante-ontem um despacho telegráfico, informando-nos da morte dos 

bandoleiros acima citados”.
 129

 O jornal Folha do Norte, com a manchete “Foi um dia... o 

grupo do famigerado Azulão”. também noticiou o abate dos quatro membros do grupo, pelas 
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forças policiais comandadas pelos sargentos Fernandes e José Rufino na Lagoa do Lino. A 

matéria informou que: 

 

As forças volantes dos sargentos Fernandes e Rufino, aparelhados de armas 

e munições, alcançaram a fazenda Lagoa Lino, onde haviam arranchado 

Azulão e seu grupo, cercando a propriedade empreendendo vigoroso ataque 

aos bandidos. Foi demorado o tiroteio, findo o qual se identificaram os 

cadáveres de Azulão, Cangica e Zabelê.
130

  

 

A intranquilidade e o medo vivido pela população das cidades de Jacobina e Monte 

Alegre, com a aproximação dos cangaceiros desde 03 de Outubro, pode ser evidenciado no 

relato publicado no jornal com o titulo “Assalto dos bandoleiros”, que narra os sofrimentos 

provocados pelo bando. “O grupo dos celerados invadiu esses municípios, saqueando e 

supliciando suas vítimas indefesas”.
131

  

As incursões do bando de Lampião na cidade de Mundo Novo, onde se encontrava 

Correa Carmo, lhe oportunizou relatar, através de notas e editoriais a ação dos cangaceiros, 

oportunidades essas que se transformaram em temas recorrentes em suas publicações, entre os 

anos de 1933 e 1935, despertando o medo e a curiosidade dos seus leitores. 

A seguir, temos uma série de notícias sobre as ocorrências relacionadas as ações do 

bando de Lampião, e um esforço explícito do jornal Folha da Feira em prol da sertaneja 

Maria de Jesus, que denunciou a estadia dos procurados cangaceiros. É importante verificar o 

quanto as notícias sobre o cangaço, representavam um assunto de profundo interesse do 

jornal, que o colocava na ordem do dia. Destacamos as narrativas verificadas e alocadas em 

ordem cronológica, e a dimensão alcançada após o confronto do bando de cangaceiros com as 

forças volantes, registrada nas páginas do jornal. 

Todas as notas expressas no quadro a seguir, foram publicadas pelo Jornal Folha da 

Feira, e dizem respeito ao fato ocorrido no dia 14 de Outubro de 1933, na Lagoa do Lino 

distrito de Monte Alegre, ocasião em que uma adolescente de nome Maria de Jesus indicou o 

lugar que estavam homiziados cangaceiros do bando de Lampião. 
132

 Tendo portanto estreita 

relação com outras notas analisadas neste trabalho. 
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TÍTULO DA MATÉRIA Localização 

no jornal 

Edição/data 

O BANDITISMO FRACASSA. Quatro bandidos decapitados e dois 

soldados feridos. 

Página 2 30/10/1933 

Ano V- nº 265 

BANDITISMO EM MONTE ALEGRE. A Folha, na zona sertaneja 

invadida pelo bando de Azulão, colheu importantes depoimentos de 

testemunhas presenciais da tragédia da Lagôa do Lino. 

Matéria de 

Capa 

06/11/1933 

Ano V- nº 266 

NA LAGOA DO LINO. Nem sempre as cabeças suplantam as armas! 

A heroína Maria de Jesus, figura central da tragédia não ficará 

esquecida. Sua causa simpática está esposada pelo nosso redator que 

solicitou o apoio do deputado Arnold Silva junto aos poderes públicos. 

Matéria de 

Capa 

13/11/1933 

Ano V- nº 267 

A IMPRENSA DA CAPITAL E DO INTERIOR TRABALHA PELA 

CAUSA DA SERTANEJA MARIA DE JESUS. 

Matéria de 

Capa 

27/11/1933 

Ano V- nº 269 

EXTERMÍNIO AO BANDITISMO. A sertaneja Maria de Jesus será 

auxiliada pelo governo do Estado. 

Matéria de 

Capa 

04/12/1933 

Ano V- nº 270 

PELA CAUSA DA SERTANEJA. A Folha ontem falou ao ilustre 

Interventor do Estado. 

Matéria de 

Capa 

11/12/1933 

Ano V- nº 271 

UMA INICIATIVA JUSTA. A Folha da Feira faz um movimento em 

beneficio de Maria de Jesus. 

Matéria de 

capa 

18/12/1933 

Ano V- nº 272 

O CASO DA SERTANEJA VOLTA AO CARTAZ. A imprensa não 

cessa de reclamar providência do Governo do estado. 

Matéria de 

capa 

17/01/1934 

Ano V- nº276 

A HEROINA MARIA DE JESUS GRAVEMENTE ENFERMA. 

Nosso redator, na capital, requer junto a Secretaria de Polícia o premio 

da sertaneja. 

Matéria de 

capa 

19/02/1934 

Ano V- nº281 

O TERMO DA OBRA HUMANITÁRIA. A sertaneja Maria de Jesus 

está amparada pela Secretaria de Polícia da Bahia. 

Matéria de 

capa 

26/02/1934 

Ano V- nº282 

INICIATIVA VITORIOSA. O jornalista Correa Carmo conquista o 

premio para a heroína Maria de Jesus. 

Página 2 26/02/1934 

Ano V- nº282 

A INICIATIVA DO JORNALISTA CORREA CARMO. Para amparar 

uma sertaneja heroica. 

Matéria de 

capa 

09/04/1934 

Ano V- nº288 

JORNALISTA CORREA CARMO, e o seu benfazejo gesto de 

filantropia 

Página 2 23/04/1934 

Ano VI-nº290 

CORREA CARMO UM HERÓI QUE TEM VENCIDO BATALHAS. Página 2 09/07/1934 

Ano VI-nº300 
Fonte: Arquivo digitalizado do jornal Folha da Feira. Disponível no Museu Casa do Sertão/ CENEF. 

 

Ao narrar o desfecho do embate ocasionado após perseguição realizada pelas forças 

policiais que vinha no encalço do bando desde a passagem pela cidade, o jornal reclama em 

favor do reconhecimento e promoção “dos valentes militares que abateram os bandoleiros 

“sanguisedentos”, por parte dos poderes do Estado, e também de não se esquecer o prêmio da 

“felizarda criança”, que impressionada pelo “sopro divino”, sem medo mostrou onde os 

bandidos do bando de Arvoredo estavam homiziados, não só denunciou, mas também 

conduziu a tropa até o esconderijo do bando.
133

  

A partir de então verifica-se o esforço do jornal Folha da Feira em busca do 

reconhecimento ao ato praticado por Maria de Jesus. Achando não ser suficiente apenas um 
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prêmio em dinheiro, o jornal saiu em defesa da considerada importância da ação praticada por 

Maria de Jesus com o seguinte discurso: 

 

Destaquemos prêmio, melhor para Maria de Jesus. Tendo em perspectiva a 

boa intenção e o espírito de equidade do ilustre interventor e de seu digno 

auxiliar, titular da secretaria de Segurança Pública da Bahia, levemos nosso 

apelo esperando justiça a causa de Maria.
134

  
 

O que se percebe é um esforço na construção da imagem pública de Maria de Jesus 

como uma benfeitora, responsável direta pelo sucesso das forças policiais, em contraposição 

ao bando “sinistro”, que implantou o luto, a miséria e a dor nos municípios sertanejos, 

expressões com as quais se construiu uma imagem de vilania para representar os cangaceiros.  

Desse modo, Maria de Jesus é apresentada como uma heroína, movida por “ideais 

sacrosantos da pátria” guiando 36 policiais à presença dos bandoleiros, devendo ser 

reconhecida. Em contrapartida, os cangaceiros são representados como vilões que precisam 

ser exterminados.
135

 Assim, o jornal induzia o Estado a gratificar e reconhecer essa ilustre 

colaboradora para o fim do cangaçeirismo na Bahia, ao passo que estimulava o combate 

veemente do banditismo. 

 O jornal noticiava como tranquilizador o episódio, embora funesto, das cabeças 

decapitadas que chegavam à cidade de Monte Alegre. Na nota dizia: “Morreram os algozes da 

humanidade”. Buscando estimular os sertanejos a fornecerem informações sobre os 

cangaceiros, e propondo ao governo do estado que premiasse os informantes, pois caso isso 

não acontecesse as ações policiais seriam em vão como vinham acontecendo. 

Para corroborar sua intenção de colaboração para o fim do banditismo, o jornal exalta 

eficiência da força policial e a figura do Interventor Juracy Magalhães, pelos bons serviços 

prestados à sociedade baiana, e numa tentativa de heroicizar os sargentos Fernandes e José 

Rufino, e mais uma vez reivindicar ao Governo do Estado uma posição para o caso da 

sertaneja Maria de Jesus, vista pelo periódico como a maior responsável pelo sucesso no 

episódio da Lagoa do Lino, colocando-o como a mentora intelectual da vitória sobre os 

cangaceiros.
136

 

A todo o momento se percebe no relato do redator uma inferência com o propósito de 

legitimar o ato realizado pela criança dizendo. “Sem esse auxílio não se daria a luta; não se 
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registraria a vitória na manhã de 14 de Outubro” 
137

 à qual chama de pobrezinha, desamparada 

e desabrigada. Embora o jornal Folha da Feira, tenha sido o precursor da campanha em prol 

de Maria de Jesus, não foi o único, segundo o próprio jornal, outros veículos de informação 

da capital e do interior também se engajaram em prol da heroicidade de Maria de Jesus. A 

exemplo: Diário de Notícias, O Estado da Bahia, a Razão. “Atendendo ao justíssimo apelo 

dos nossos colegas, formamos as seu lado, na convicção de que militamos em prol de uma 

causa justa e merecida, digna dos melhores aplausos”.
138

  

Nas páginas do jornal A Razão, reproduzido na publicação do jornal Folha da Feira, 

Maria de Jesus é vista como heroína justa, e uma cidadã que cumpre o dever de denunciar o 

banditismo. E por isso o Estado deve ser grato a ela, uma vez que não era comum alguém 

denunciar bandidos, assim, pela informação, esta merece ser bem recompensada. Desse modo 

o discurso do jornal Folha da Feira, tinha o propósito de sensibilizar e mobilizar não só a 

sociedade como também os meios de comunicação, em defesa de uma premiação pela ação de 

Maria de Jesus, e mais uma vez reitera a briosidade dos sargentos José Rufino e Fernandes, e 

a disposição de Maria de Jesus sob a providência divina em informar a localização dos 

bandidos.
139

 

Em todas as edições do jornal Folha da Feira, que se noticiava algo sobre o caso da 

menina, o redator utilizava o acontecimento na Lagoa do Lino, com o objetivo de fazer com 

que as autoridades e seus leitores não se esquecessem da prestação de serviço dada por Maria 

de Jesus. Isso provocou um sentimento de solidariedade na imprensa da capital e do interior, 

que os jornais começaram a publicar notas de apoio a causa da sertaneja, editando em suas 

publicações reclamações incisivas e pleiteando a resolução desta causa. Conferindo ao 

Deputado Arnold Silva advogar em favor da causa de Maria de Jesus,
140

 como aparece no 

jornal: 

 

A imprensa da capital e do interior aderira ao movimento e manifestara sua 

solidariedade expontânea e radicada. o Dep. Arnold Silva para logo aceitou a 

incubência de patrocina-la. No Rio, s. exa. em nome do “Folha” solicitou do 

Cap. Juracy Magalhães um auxilio para a modesta sertaneja.
141
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Quando Maria de Jesus ficou enferma, o jornal usou como estratégia de convencimento 

a situação periclitante em que ela e sua família se encontravam, indicando ser este o momento 

oportuno para sua recompensa, um prêmio justo e um amparo preciso.
142

 Maria de Jesus, 

deveria, segundo Correa Carmo, ser internada no hospital Santa Isabel, e após sua 

recuperação deveria ser matriculada no educandário para ser educada.  

Há uma intencionalidade manifestada, quando o redator toma posição do fato, dando 

sua opinião a respeito, essa expressão tem como objetivo prender a atenção do leitor pelo lado 

emocional.
143

 Entretanto o redator do jornal O Social, porta voz do PSD de Cachoeira, 

jornalista Durval Miranda, reclamava que a atenção dada a Maria de Jesus era demasiada, em 

detrimento a João Figueiredo, que teve papel importante no episódio, pois sabendo dos saques 

do bando próximo à cidade de Monte Alegre, distante cinco léguas de onde estavam as forças 

legais, seguiu com eles pegou em armas e combateu como integrante da polícia. Disse Durval 

Miranda, “se Maria é heroína, ele, João é mais que herói, é herói dos heróis. É justo premiar 

Maria, mas e mais justo reconhecer a bravura e o ato de João Figueiredo”.
144

 O que pode ser 

observado nessa disputa é a construção de interesses em busca de representação, seja de Maria 

ou de João Figueiredo que parece apontar para os interesses de grupos distintos.  

A pressão da imprensa para recompensar quem tivesse informações sobre os 

cangaceiros surtiu efeito, visto que a Secretaria de Segurança reconheceu, segundo nota do 

jornal, ter dificuldades em combater o bando de Lampião cedendo a iniciativa do jornal Folha 

da Feira, “A secretaria de segurança Pública da Bahia, na dificuldade de destruir o bando 

“sinistro” de Lampeão, hoje divido em vários grupos.... lançou oferta a todos civis e militares 

que conseguirem exterminar as cabeças sinistras”.
 145

 Aqui percebe-se uma relação do jornal 

com o poder público.  

A expressão “sinistro” utilizada no discurso do jornal, busca evidenciar as ameaças 

provocadas pela “crueldade sem limites do bando de cangaceiros”, denominados também de 

“cabeças sinistras”. Ao usar o termo “cabeças” o periódico sugere que o algoz decapite o 

bandido, pois esta seria a prova do seu extermínio e uma forma de provar para a sociedade seu 

feito. “Só expondo as cabeças intactas em praça pública é que a população teria certeza 

absoluta de que aqueles indivíduos não eram mais uma ameaça para segurança... As cabeças 

acabaram virando “moeda de troca” com as autoridades”.
146
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Antonio Amaury, comentado o episódio da degola após o assassinato de Lampião 

destaca: “Imediatamente, os soldados deram início à faina de degolamento dos terríveis 

bandidos,...para que as cabeças servissem de prova, perante o povo e as autoridades, de que já 

terminou um dos maiores flagelos que já assolaram o país”. 
147

 Vale ressaltar que a Secretaria 

de Segurança Pública usufruía das páginas do jornal para prestar contas pelas promessas de 

premiação, como atesta a nota: Destes já capturado o Meia Noite, tendo sido entregue o 

prêmio de 1.000$000 a quem prendeu.
 148

 

Segundo o jornal Folha da Feira, o terror implementado no sertão pelas hostes de 

Lampião tinha êxito, e os sertanejos continuavam sofrendo porque não confiavam mais nas 

forças policiais, e essa desconfiança era reflexo da falta de assistência oferecida aos soldados 

das volantes, com salários atrasados a sete meses.
149

 Em outra edição, o jornal já havia 

denunciado as necessidades passadas pelas volantes em um combate com Corisco na cidade 

de Geremoabo. “Temos recebido comunicações do estado de penúria em que se encontra a 

Força Pública, no interior da Bahia, sem roupa, sem calçados e até sem vencimentos”.
150

 

Essa denúncia se coaduna com o relato de um ex-policial das forças volantes chamado 

Lobato, que conta em suas memórias sobre um combate ocorrido em 1935 contra os 

cangaceiros. “De forma desigual se deu o embate, porque os cangaceiros usavam balas do ano 

corrente, enquanto que as forças policiais atiravam com munição do ano de 1912”.
151

 Com 

base nessa narrativa se percebe as condições em determinadas situações que estavam sujeitas 

as forças que serviam ao Estado.  

Embora o jornal denunciasse as deficiências em que se encontravam as forças policiais, 

fazia questão de ressaltar constantemente a valentia e astúcia dos soldados que conseguiam ter 

êxito nos embates com os cangaceiros, como afirma uma nota que anuncia a morte do 

cangaceiro Arvoredo, com ressalva a devida instrução dada pelo tenente João Bezerra aos 

dois soldados que abateram o bandoleiro.
152

 Ainda na mesma edição, é vinculado como 

informação o prêmio oferecido pela cabeça do bandido. “Premiado com 4 contos de reis os 

responsáveis pela morte do cangaceiro Arvoredo pela Secretaria de Polícia da Bahia”.
153
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Desse modo o jornal colocava as questões sobre o cangaço como destaque em suas 

publicações, um tema recorrente, noticiando até mesmo as incursões de Lampião em outros 

Estados, como a nota “O banditismo em Sergipe”
 154

 que chama a atenção do redator pela 

informação de que é o próprio Lampião quem estava a agir no Estado, se contrapondo às 

notícias outrora vinculadas e já analisadas aqui, que diz respeito apenas à ação de membros de 

seu bando. 

O jornal foi responsável pela construção, e superdimensão do banditismo, bem como as 

representações sobre o cangaço e os sujeitos envolvidos. Ao observar o papel da imprensa, 

percebemos como ela não só apresenta as notícias destituídas de neutralidade, mas tem como 

premissa construir um discurso moralizador, provocando a força pública a tomar uma posição 

diante dos envolvidos. Como afirma Souza: 

 

Os discursos construídos nas páginas desse jornal serviam como poderosas 

práticas de poder que buscavam incutir na população valores morais de 

vivência em um espaço civilizado através da conclamação dos agentes da lei 

como responsáveis, diretamente, pela manutenção da ordem.
155

 

 

O jornal Folha da Feira, também publicou a partir de Abril de 1935, em suas páginas, 

uma novela de aventuras policiais. Novela escrita por Tonares Magno, (provavelmente um 

pseudônimo), dividida em seis capítulos que foi publicada em nove edições do periódico, 

tendo como tema “Bandoleiros”.
156

 Sua proposta era revelar como sempre há um triunfo em 

favor do bem, nunca prevalecendo o mal.  

Essa novela foi escrita, segundo o jornal, quando seu autor tinha apenas 17 anos, 

entretanto só foi publicada em 1935. Portanto, cinco anos antes do fim do cangaço, como a 

história registra, muito embora a narrativa da novela já previsse o seu fim, e quem sairia 

vencedor. É pertinente salientarmos que o jornal Folha da Feira não só vinculava em suas 

publicações notícias oficiais a respeito do banditismo, mas também tratava de episódios 

fictícios como os representados na novela “Bandoleiros”. Embora seja citada a existência da 

novela nas páginas do jornal, ela não foi analisada nesta pesquisa, porque entendemos que 

pode ser examinada com maior profundidade, posteriormente em um trabalho de maior 

amplitude. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A década de 1930 é considerada o período de maior pujança do cangaço praticado por 

Virgulino Ferreira e seu bando, suas investidas permearam os espaços em diferentes meios de 

comunicação da época. No que tange ao Estado da Bahia, não foram diferentes essas 

aparições de Lampião e seu grupo nas páginas dos jornais. 

O objetivo dessa pesquisa foi tentar identificar a posição do jornal Folha da Feira, sobre 

as ações dos cangaceiros, percebendo como esses sujeitos foram representados nas notícias 

publicadas pelo jornal.  Assim, ao analisarmos as fontes, verificamos que o termo “bandido” 

associava-se a uma construção preconceituosa utilizada nas páginas do jornal para propagar as 

visões negativas sobre os cangaceiros, também chamados de “feras humanas, bando sinistro, 

horda maléfica, hoste terrorista, almas criminosas, algozes da humanidade, grupo satânico, 

sedentos de sangue, famigerados, diabólicos, perversos, bárbaros, nefandos” e muitos outros 

adjetivos exaustivamente propagados nas páginas do periódico feirense.   

Percebemos que o discurso utilizado por esse meio de comunicação, deliberadamente, 

expressou suas posições e convicções políticas ao transmitir sua ideologia, influenciando a 

construção do espectro sobre o cangaço. O jornal Folha da Feira explicitou suas intenções 

nas notícias vinculadas sobre as incursões dos cangaceiros, ao tempo que fomentou 

discussões e tomadas de posição por parte das autoridades sobre o extermínio do cangaço. 

Percebemos que suas notícias não demonstravam imparcialidade, assim como nenhum apreço 

ou afeição pelos cangaceiros, muito menos pelo seu principal líder, Lampião, chamado 

também pelo jornal de “sicário das cxatingas”. 

Ao usar os recursos oferecidos enquanto instrumento de poder e disseminador de ideias, 

o jornal Folha da Feira, valeu-se de sua condição para incutir os interesses políticos de quem 

interessava ao periódico, ainda que tenha tecido criticas às forças policiais e à posição do 

governo em uma atuação mais enérgica contra o cangaço. Defendeu interesses do Interventor 

Juracy Magalhães em seu intento de construir um novo tempo a partir da eliminação do 

cangaço, além de servir como instrumento de defesa do Governo em sua inabilidade de 

combater o cangaço, buscando justificar os motivos pela ineficácia de capturar o incapturável. 

Entretanto, quando acontecia uma ação que garantia êxito, o jornal festejava como sendo o 

maior ato de bravura por parte das forças policiais.  



58 
 

 
 

O jornal Folha da Feira externou o jogo de interesse que a imprensa proporcionava 

àqueles que permeavam os espaços de influência, a partir de uma única visão o jornal noticiou 

acontecimentos, entrevistas, declarações de sujeitos que comungavam das mesmas ideias. 

Desse modo, o jornal Folha da Feira construiu suas reportagens procurando informar a 

população sobre as ações dos cangaceiros, mas também tratando do esforço do governo em 

combater o cangaço e alcançar sua eliminação. É bem verdade que apenas um jornal foi 

analisado, mas a pesquisa incita o interesse de buscar outras possibilidades para o 

aprofundamento da discussão.  

Vale salientar como essas notícias jornalísticas se manifestavam em torno de uma 

prática de estabelecimento da ordem, e seu enfoque, induzia o leitor a tratar esses 

acontecimentos como objeto de temor, percebendo como esse interesse serviu para a 

construção de diversos olhares acerca das condutas violentas no cangaço, e assim 

compreender como o banditismo no sertão passou a ser tema de interesse na impressa baiana. 

Espera-se que o resultado desse trabalho favoreça e amplie discussões sobre o tema do 

cangaço, fenômeno do banditismo brasileiro que não pode ser negligenciado ao discutir as 

relações de poder na construção do Nordeste Brasileiro. 

Acredito que o saldo deste trabalho, trará uma contribuição para o interesse de outros 

estudantes e amantes desse tema tão rico e atraente que é o cangaço. Sem fazer juízo de valor, 

simplesmente a intenção foi produzir um estudo com novas perspectivas, trazer uma reflexão 

sobre o papel da imprensa em legitimar e conceder autoridade a determinados indivíduos por 

um lado e desqualificar, por outro lado, outros segmentos sociais, a exemplo dos cangaceiros. 
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