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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo discutir as formas de representações 
veiculadas na imprensa escrita da Bahia sobre o cangaceiro Lampião, ele que pouco 
tempo após sua entrada no cangaço se tornou o mais famoso dentre os cangaceiros 
e adquiriu o posto de rei do cangaço. Lampião, tanto durante a estadia no cangaço 
quanto após sua morte foi notícia em toda imprensa nacional e também 
internacional, despertando interesse em vários segmentos da sociedade. Os jornais 
ao informar seus leitores sobre o evento em Angico, que resultou na morte do 
cangaceiro, de sua companheira e de outros integrantes de seu bando, em sua 
grande maioria representam o cangaceiro de forma que sua negatividade é 
transmitida com bastante intensidade, embora seja possível em poucas matérias 
perceber uma narrativa que leva o leitor a fazer uma reflexão mais detalhada sobre o 
personagem, que a própria opinião pública não considerava um criminoso comum. 
De fato, Lampião cometeu muitos crimes, isso justifica em partes as representações 
negativas transmitidas pelos jornais, mas o que chama a atenção é que com o intuito 
de combater o banditismo, as forças volantes também protagonizaram atos 
criminosos que deixavam a população sertaneja refém da violência de ambos os 
lados. Os feitos violentos cometidos pelas volantes, tanto aos olhos da lei quanto 
aos da opinião pública, poderiam ser considerados crimes, porém, nos noticiários 
analisados, quase nunca era noticiada as ações negativas das volantes, sendo 
reservado a Lampião o posto de grade inimigo da sociedade. Um dos poucos 
momentos em que foi observada uma crítica às volantes foi no Jornal A Tarde 
quando uma matéria critica as degolas dos cangaceiros depois de mortos, 
classificando o ato como um costume bárbaro, no entanto, esse mesmo jornal em 
matéria posterior anuncia com entusiasmo a chegada das cabeças de Lampião e 
Maria Bonita na Bahia. É interessante notar que os jornais ao falar de Lampião, 
sempre mencionam a sua companheira, garantindo a ela o posto de rainha dos 
cangaceiros, porém é possível notar também que as matérias tendem a sugerir que 
Maria Bonita foi forçada a seguir Lampião, fato que não é verídico, pois ela 
acompanhou o cangaceiro por livre e espontânea vontade. 

Palavras-chave: cangaço; Lampião; sertão; representação; jornal.  

  



 
 

ABSTRACT 

The present work aims to discuss the forms of representations conveyed in the 
written press in Bahia about the cangaceiro Lampião, who shortly after his entry into 
the cangaço became the most famous among the cangaceiros and acquired the post 
of king of cangaço. Lampião, both during his stay in the cangaço and after his death, 
was featured in the entire national and international press, arousing interest in 
various segments of society. The newspapers, when informing their readers about 
the event in Angico, which resulted in the death of the cangaceiro, his partner and 
other members of his gang, mostly represent the cangaceiro in such a way that his 
negativity is transmitted with great intensity, although it is It is possible in a few 
articles to perceive a narrative that leads the reader to make a more detailed 
reflection on the character, who public opinion itself did not consider a common 
criminal. In fact, Lampião committed many crimes, which partly justifies the negative 
representations transmitted by the newspapers, but what is striking is that, in order to 
combat banditry, the mobile forces also carried out criminal acts that left the rural 
population hostage to violence from both sides. The violent deeds committed by the 
steering wheels, both in the eyes of the law and in public opinion, could be 
considered crimes, however, in the news analyzed, the negative actions of the 
steering wheels were almost never reported, with Lampião being reserved as the 
enemy of society. One of the few moments in which a criticism of the flyers was 
observed was in Jornal A Tarde when an article criticized the cangaceiros' beheading 
after death, classifying the act as a barbaric custom. arrival of the heads of Lampião 
and Maria Bonita in Bahia. It is interesting to note that the newspapers when talking 
about Lampião, always mention his partner, guaranteeing her the post of queen of 
cangaceiros, but it is also possible to note that the articles tend to suggest that Maria 
Bonita was forced to follow Lampião, a fact that she did not. it is true, as she 
accompanied the cangaceiro of her own free will. 
 
Keywords: cangaço; Lampião; hinterland; representation; newspaper. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Frequentemente qualificado como “quadrilátero da fome” ou “polígono da 

seca””1, o sertão nordestino foi cenário de um fenômeno denominado cangaço, que 

surgiu em meados do século XVIII na forma de cangaço subordinado, isto é, “os 

grupos de homens viviam subordinados a chefes de grande parentela ou a chefes 

políticos locais, habitavam em suas terras e em troca garantiam-lhes segurança 

contra grupos rivais”2, conforme ensina Maria Isaura Pereira de Queiroz. 

Posteriormente, esses grupos de homens passaram a viver de forma independente, 

não mais habitando nas terras de nenhum chefe político ou de grande parentela, 

mas sim, adquiriram comportamentos volantes, sempre se deslocando de um local 

para outro, e travando grandes lutas contra a polícia.  

O fenômeno que ganhou força no final do século XIX e perdurou por quatro 

décadas do século XX, surgiu a princípio como uma forma de resistência à triste 

realidade das secas que assolavam o sertão e também às injustiças sociais que 

eram constantes nas comunidades rurais da época, onde o coronelismo dominava e 

a violência que já era um evento legitimado, fazia parte do cotidiano das pessoas.  

Uma das hipóteses da legitimação da violência seria a ausência de 
representação do poder do Estado no sertão e a predominância do poder 
privado ligado a posse de terra. No período que nos interessa, essa 
delegação existia, mas os representantes do poder (justiça, principalmente 
polícia) ou estão submetidos aos potentados locais – os coronéis -, ou são 
obrigados a se retirarem, impotentes para exercer suas funções.

3
 

Nesse cenário surge uma figura que rapidamente se tornaria o mais 

importante nome do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. “Nascido 

no sertão decadente e empobrecido do nordeste brasileiro, fez sua entrada no 

banditismo em meados de 1916, quando contava apenas 19 anos, devido a uma 

disputa com uma família vizinha”4. Lampião, em pouco tempo, passou de indivíduo à 

personagem se tornando o protagonista do cangaço no nordeste brasileiro.    

                                                           
1
 GRUNSPAN-JASMIN, Élise. Lampião, senhor do sertão: vidas e mortes de um cangaceiro. 

Tradução: Maria Celeste Franco Faria Marcondes e Antonio de Pádua. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2006, p. 13. 
2
 DE QUEIROZ, Maria Isaura Pereira. História do cangaço. 2. ed. São Paulo: Global Editora, 1986, 

p. 14.  
3
 GRUNSPAN-JASMIN, op. cit., p.15. 

4
 CHANDLER, Billy Jaynes. Lampião: o rei dos cangaceiros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. 
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 Se Lampião teve sua imagem largamente representada pelo imaginário 

popular, com a literatura de cordel, o mesmo aconteceu por meio da impressa 

escrita da época, não apenas pelo fato de o próprio cangaceiro empenhar-se em 

divulgar sua imagem. Ele era bom em relações públicas, conforme aponta Frederico 

Pernambucano de Mello, ao destacar que Lampião “consegue surpreender o país ao 

deixar filmar e fotografar fartamente com o bando, entre maio e junho de 1936, pelo 

sírio Benjamim Abraão”.5  

Cuidava tanto de sua imagem física quanto da social, concedia entrevista e 

fazia questão de em alguns momentos deixar transparecer a imagem de um bom 

moço. Todos esses fatores somados ao grande interesse público que esse 

personagem passou a ter para o Nordeste e para todo o país justificam a sua larga 

presença nos noticiários da época. Sobre a representação de Lampião na imprensa, 

é importante destacar:  

Um importante espaço de construção e representações sobre Lampião foi a 
imprensa escrita do Nordeste que apesar de, nas suas notícias, representar 
a concepção da elite dominante, tentando passar imagens pejorativas sobre 
o cangaceiro, acabou atribuindo a Lampião o lugar de “Rei do Cangaço”, 
devido a sua ousadia, coragem e constantes fugas diante das estratégias 
das forças volantes

6
.  

O Cangaço protagonizado por Lampião foi um movimento que dividiu 

opiniões, tanto durante a sua existência quanto na sua posteridade, pois ao mesmo 

tempo em que existiam pessoas que qualificavam os cangaceiros como bandidos, 

havia aqueles que os tinham como heróis, mesmo que eles fizessem da 

criminalidade um meio de sobrevivência. Sobre a figura folclórica que se tornou 

Lampião, é importante destacar as diversas formas de representação que o 

cangaceiro teve na imprensa da época.  

Enquanto vivo, cuidou de sua imagem e fazia questão de ser notícia nos 

principais jornais, após sua morte, a imprensa se encarregou de dar continuidade a 

sua representação nos principais noticiários em circulação. Este trabalho se 

encarrega de discorrer sobre as representações de Lampião nos discursos 

                                                           
5
 MELLO, Frederico Pernambucano de. Apagando o Lampião: vida e morte do rei do cangaço. 

Maceió: Global Editora, 2019, p.186 
6
 DUTRA, Wescley Rodrigues. Nas Trilhas do Rei do Cangaço e de suas Representações (1922-

1927). 2011. 176 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Paraíba, João 
Pessoa, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5951. Acesso em: 10 nov. 
2017, p. 11. 
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jornalísticos da imprensa baiana, no período de 1938 a 1945, com o objetivo de 

compreender as diferentes formas de representação, dadas pelos jornais, ao célebre 

cangaceiro.  

Morto em uma emboscada, na Gruta do Angico, em Sergipe, no dia 28 de 

julho de 1938, Lampião foi destaque nas manchetes dos grandes periódicos 

nacionais e internacionais da época, fato que durou por muitos anos.  

Para falar da representação de Lampião na imprensa baiana, no período ao 

qual se ocupa esse trabalho, será considerado como referência Roger Chartier, para 

que seja possível compreender os mecanismos de imposição que determinados 

grupos sociais utilizam para impor sua concepção do mundo social. Assim, Chartier 

destaca: 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 
determinadas pelos interesses de grupos que a forjam. Daí, para cada 
caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a 
posição de que utiliza.

7
 

Discutir a representação de um personagem por meio dos discursos 

jornalísticos requer um olhar bastante crítico sobre esse tipo de fonte, pois eles 

podem expressar uma séria de elementos em suas abordagens, que representam a 

opinião do grupo que o produziu, do lugar onde foi produzido e em quais contextos 

ocorreu sua produção, como destaca Meire Lucia Alves dos Reis em sua 

dissertação de mestrado: 

O jornal é uma fonte produzida com o objetivo explícito de informar e 
implícito de transmitir mensagens intencionais, assim como a autobiografia. 
Mas diferentemente desta, sua posteridade é mínima, dura dias ou um só 
dia. Enquanto documento, é passível de críticas profundas. Entretanto, 
sabemos que todos os vestígios, duradouros ou não, produzidos pelos 
seres humanos, devem passar pelo crivo crítico do historiador. Não 
podemos perder de vista que a notícia tem cor, sexo, (gênero), religiosidade 
e classe social. O jornal é um poderoso instrumento de comunicação 
através do qual, determinados segmentos da sociedade normalmente 
exprimem publicamente as suas opiniões e vontades.

8
 

                                                           
7
 CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Tradução: Maria 

Manuela Galhardo. Lisboa: Difusão Editorial, 1988, p.17. 
8
 REIS, Meire Lúcia Alves dos. A cor da Notícia: discursos sobre o negro na imprensa baiana (1888-

1937). 2000. 156 f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000. Disponível em: 
https://ppgh.ufba.br/sites/ppgh.ufba.br/files/2000._reis_meire_lucia_alves_dos._a_cor_da_noticia._dis
cursos_sobre_o_negro_na_imprensa_baiana_1888-1937.pdf. Acesso em: 25 out. 2017, p. 9. 
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Ainda falando sobre os periódicos como representantes da opinião das elites, 

é pertinente também considerar o trabalho da Maria do Socorro Soares Ferreira, que 

ao desenvolver sua pesquisa sobre o jornal A Tarde, discute como esse periódico, 

por meio de suas notícias, organiza a construção de sentidos, expressando na 

maioria das vezes a opinião das elites. Soares destaca: 

Por ser importante fonte de expressão das elites, a imprensa é uma das 
instancias sociais que mais colaboram na execução dos seus projetos 
políticos. Este papel ganha forma com a divulgação das ideias e valores, 
que em geral criam condições favoráveis à aceitação do domínio das elites. 
[...] o Jornal A tarde longe de ser um veículo imparcial, comprometido 
apenas com a pura informação, como propagava, desempenhou desde sua 
formação em 1912 o papel de porta-voz de um grupo político e de 
sustentação ideológica aos interesses políticos e econômicos imediatos 
desse grupo.

9
 

Ao mergulhar na leitura e análise dos jornais que noticiaram os fatos 

relacionados à morte do rei do cangaço e de alguns de seus companheiros, pode-se 

perceber várias formas diferentes de se noticiar o acontecimento, que foi 

retrabalhado para ganhar sentidos diversos, muitas vezes contraditórios.  

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PERÍODO E APRESENTAÇÃO DAS FONTES  

Durante o período denominado Era Vargas (1930-1945), a sociedade 

brasileira experimentou uma série de mudanças. O período foi dividido em três 

momentos: Governo Provisório (1930-1934), Governo Constitucional (1934-1937) e 

Estado Novo (1937-1945). O momento Estado Novo é crucial para compreender a 

dinâmica da imprensa brasileira da época e, por conseguinte, analisar a imprensa 

escrita baiana do período, porque servirá como fonte para a elaboração deste 

trabalho. 

  Dentre os fatos que marcaram o Estado Novo e que têm relevância para o 

desenvolvimento do trabalho, pode-se citar a criação do Departamento de Imprensa 

e Propaganda (DIP), em dezembro de 1939, órgão responsável pela censura nos 

meios de comunicação de massa no país e por divulgar propagandas favoráveis ao 

presidente. Posteriormente, em 1940, foi criado o Departamento Estadual de 

Imprensa e Propaganda (DEIP), responsável pela censura nos estados. Após a 
                                                           
9
 FERREIRA, Maria do Socorro Soares. A Tarde e a construção dos sentidos: ideologia e política 

(1928-1931). 2002. 125 f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002. Disponível em: 
https://ppgh.ufba.br/sites/ppgh.ufba.br/files/5_a_tarde_e_a_construcao_dos_sentidos._ideologia_e_p
olitica_1928_a_1931.pdf. Acesso em: 20 out. 2017, p. 13. 
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criação do DEIP, a imprensa baiana foi fortemente afetada. No livro, Âncoras de 

Tradição: luta política, intelectuais e a construção do discurso histórico na Bahia 

(1930-1949), Paulo Santos Silva expõe que parte dos grupos dominantes baianos 

fez oposição à Vargas e ao primeiro interventor federal na Bahia10. 

No cenário baiano de censura aos meios de comunicação, circulavam na 

Bahia os três jornais que serão analisados para a elaboração deste trabalho, jornal 

O Imparcial, jornal A Tarde e jornal Diário da Bahia.  

1.1 O IMPARCIAL 

O jornal O Imparcial, foi fundado em 1918, pelo jornalista Lemos Britto, “O 

Imparcial, saiu em defesa da candidatura de Rui Barbosa à Presidência da 

República”11. A autora diz também que outros jornais como Diário da Bahia, Diário 

de Notícia e A Tarde faziam parte desse grupo, os quais poderiam ser chamados de 

grande imprensa local.  

Inicialmente, o jornal tinha posicionamento político voltado ao movimento 

autonomista, movimento que se caracterizava "pelo repúdio de velhas lideranças 

locais em relação às intervenções do Governo Provisório sob o comando de Getúlio 

Vargas na Bahia, principalmente após a nomeação do capitão Juracy Montenegro 

Magalhães como interventor federal no estado"12. 

Com a instalação do Governo Provisório, a permanência do jornal é posta à 

prova, pois muitos outros órgãos, até mesmo mais antigos do que O Imparcial, não 

suportaram a pressão do governo Vargas e sucumbiram13. Com relação ao O 

Imparcial, "em 1930, não há mais a identificação "Órgão das Classes Conservadoras 

da Bahia", abaixo do nome da folha. O governo federal reagindo à forte resistência 

impetrada em suas páginas, obriga a parada da prensa"14. 

                                                           
10

 SILVA, Paulo Santos. Ancoras de tradição: luta política, intelectuais e construção do discurso 
histórico na Bahia (1930-1949). 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2000. 
11

 FERREIRA, Laís Mônica Reis. O INTEGRALISMO NA IMPRENSA DA BAHIA: O CASO DE "O 
IMPARCIAL". Revista de História Regional, Salvador, v. 11, n. 1, p. 53-86, 2006. 
12

 Ibid, p. 54. 
13

 PINHO, Adeítalo Manoel. Uma história da literatura de jornal: O Imparcial da Bahia. 2008. 404 f. 
Tese (Doutorado em Letras) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2008. Disponível em: http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1862. Acesso em: 20 mar. 2021. 
14

 Ibid, p. 66. 



15 
 

Com significativas mudanças, o jornal surge em 8 de março de 1931, tendo 

Mário Monteiro como diretor-redator-chefe e Mário Simões como diretor-gerente. 

Dentre as mudanças mais significantes, pode-se apontar que no lugar onde no 

passado era ocupado por "Órgão das Forças Conservadoras da Bahia" agora estava 

escrito "Matutino noticioso e independente". 

O contexto do período para os profissionais da imprensa foi marcado por   

prisões, "empastelamentos" e exílio. Sobre esse ponto, Pinho, ao citar Walfrido 

Moraes, aponta que as primeiras prisões ocorridas em Salvador foram dos 

jornalistas Cosme de Farias, Joel Presídio e Alfredo Lopes, seguidas pela de 

Franklin de Queiroz, em Lençóis15. Observa-se ainda na citação, que os fatos 

ocorreram no mesmo dia em que foi observada a depredação do A Tarde, em 4 de 

outubro. Em seguida, um ato na Praça Castro Alves, na capital baiana, promovido 

pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no dia 6 de outubro, com o intuito de 

reivindicar, junto às autoridades, a libertação dos confrades. As próximas prisões 

foram as do diretor interino do Diário da Bahia, Octavio de Carvalho e de Mário 

Monteiro, diretor de O Imparcial. Com essas prisões estava estabelecida a censura, 

sob as ordens do capitão Eurípedes, secretário de Segurança Pública, o qual 

atribuiu ao delegado de polícia a missão de verificar todas as matérias a serem 

publicadas diariamente nos jornais, punindo com prisão os transgressores. 

É importante salientar que o periódico não trazia em suas páginas a 

imparcialidade descrita em seu nome, ao contrário, era percebida em suas notícias e 

artigos uma forte tendência no combate ao comunismo, conforme demonstram 

Ciranda Campos Santana dos Santos e Laís de Souza dos Santos ao citar uma 

matéria publicada no jornal do dia 29 de novembro de 1937, a qual diz: 

O integralismo encara a sociedade como a reunião de seres humanos em 
harmonia. O communismo destroe a harmonia para sobre ella erguer a 
vontade de um só. Em conseqüência: O integralismo é anti-imperalista; o 
communismo é imperalista. O integralismo quer a patria forte para que 
dentro della viva o individuo garantido o communismo subordina o individuo 
ao senso colletivo do estado e não da pátria.

16
 

                                                           
15

 MORAES, Walfrido. Simões Filho: o jornalista de combate e o tribuno das multidões. 1. ed. Bahia: 
W Moraes, 1997. APUD Pinho, 2008, p. 185. 
16

 DOS SANTOS, Laís de Souza; DOS SANTOS, Ciranda Campos Santana. A nova imprensa: como 
os veículos baianos de comunicação realizaram a cobertura do Estado Novo. Salvador, 2009. 
Disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/7o-encontro-
2009-1/A%20NOVA%20IMPRENSA.pdf. Acesso em: 05 mar. 2021. 

http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/7o-encontro-2009-1/A%20NOVA%20IMPRENSA.pdf
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/7o-encontro-2009-1/A%20NOVA%20IMPRENSA.pdf


16 
 

As autoras argumentam, para demonstrar as tendências do jornal em favor de 

Vargas e do Estado Novo, o fato de na cobertura da implantação do Estado Novo, O 

imparcial trabalhar exclusivamente com fontes oficiais, não ouvindo a população 

nem a oposição, o que leva a perceber que naquele momento, possivelmente, o 

jornal havia se voltado para o Estado Novo e ao Governo Vargas17. 

De posse desses conhecimentos sobre este importante jornal, pode-se 

analisar e compreender melhor o teor das reportagens publicadas em suas páginas 

a respeito do dito Rei do Cangaço. Conhecer a dinâmica da relação entre a Era 

Vargas e os periódicos que servirão de fontes para a elaboração do trabalho é de 

grande importância, haja vista que foi durante o governo de Vargas, sobretudo, 

durante o Estado Novo, que Lampião e seu bando de cangaceiros tiveram a 

perseguição a eles intensificada, inclusive, na mesma época, foi oferecida uma 

recompensa em dinheiro para quem fornecesse informações sobre o paradeiro do 

chefe dos cangaceiros.  

1.2 A TARDE 

Fundado em 1912, o jornal A Tarde é caracterizado por Maria do Socorro 

Soares Ferreira como um veículo de comunicação de grande influência na vida 

política da Bahia, haja vista que nas mais diversas conjunturas da história do Brasil e 

da Bahia ele exerce abertamente uma militância partidária e agrega, como 

colaboradores, intelectuais e políticos, participantes dos debates políticos da 

época18.  

Ferreira destaca que com o declínio do Partido Republicano Democrata, 

liderado por J. J. Seabra, e com a consolidação das duas principais facções, a dos 

Mangabeira e a dos Calmon, assumem, por meio de uma negociação, a direção da 

política no estado em 1924, e em 1927 ao reafirmar essa aliança fundam o Partido 
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Republicano da Bahia (PRB), partido pelo qual o A Tarde exercia militância 

econômica e política em favor de seus membros19. 

O A Tarde era de propriedade de Ernesto Simões Filho, que fundou o jornal 

quando tinha apenas 26 anos de idade. Simões Filho, que não tinha nenhuma 

tradição com a política, teve seu prestígio consagrado devido à sua formação 

intelectual, garantida pelo alto poder econômico de sua família. Ferreira conta que 

Simões Filho “ainda no curso de sua formação acadêmica, se vinculou a J. J. 

Seabra, ingressando junto com Otávio Mangabeira na redação do Gazeta do Povo, 

em que atuaria como defensor e adepto do seabrismo.”20. 

Sobre o A Tarde, Meire Lucia Alves dos Reis ressalta que o jornal se 

empenhou em fazer uma série de campanhas em seus primeiros anos de vida, 

dentre elas, a campanha para a construção de um monumento em homenagem a 

Castro Alves, bem como uma campanha pelo melhoramento das escolas públicas, 

por casas próprias para operários e melhorias salariais para a corporação dos 

bombeiros. Reis aponta a dimensão que o jornal se colocava enquanto mensageiro 

do povo e guardião de seus direitos21. A autora também ressalta que o jornal era 

seabrista até o rompimento de Simões Filho com J. J. Seabra, tendo sido Simões 

Filho deputado e presidente da “Câmara Mirim”, durante o governo de Góis Calmon, 

de 1924 a 1928, e foi também deputado federal. “Neste Quadriênio, A Tarde deixaria 

de ser oposicionista”22. 

Quem também apresenta informações sobre o referido jornal é Bárbara 

Santos Nogueira, ela menciona em sua dissertação que durante os doze anos em 

que o jornal foi liderado pelo seu fundador, o que definia seu discurso era a posição 

política de Simões Filho, sendo o jornal ora de oposição, ora de situação. “A 

imprensa elabora um discurso sobre o real, ao tempo que é impactada por ele. Não 
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é um discurso transparente, em grande medida, as notícias são elaboradas pelos 

órgãos.”23 

1.3 DIÁRIO DA BAHIA 

Também entre os veículos de comunicação pertencentes à grande mídia do 

período estudado e que servirá como fonte para este trabalho, está presente o Diário 

da Bahia. Sendo o mais velho entre os periódicos a serem analisados, o qual teve 

sua fundação datada em 1º de janeiro de 1856, por Demétrio Ciriaco Tourinho e 

Jesuíno Ferreira. 

          Sobre o Diário da Bahia, Ciranda dos Santos e Laís dos Santos relatam que o 

periódico não tinha editoriais definidos, contudo, seus assuntos eram agrupados de 

acordo com seu teor. “A capa era reservada para o noticiário político nacional e 

internacional. Nas páginas seguintes, eram publicadas notícias sobre esportes, 

principalmente o boxe e o futebol, eventos culturais, economia, temas considerados 

de interesse feminino e notícias cotidianas.”24 

2 ENTRE FLAGELO E FIGURA FOLCLÓRICA 

Os discursos jornalísticos muito dizem sobre a forma de pensar da sociedade 

do momento e ao mesmo tempo formata opiniões a respeito de determinados temas 

que têm influência na vida social. No caso de Lampião, era classificado pelos jornais 

como um ser abominável, embora também seja possível encontrar discursos nos 

jornais que se encarregam de expressar opiniões a respeito do personagem, o 

igualando a grandes celebridades da História mundial. 

Na edição de 29 de julho de 1938, ao noticiar a morte do cangaceiro, o jornal 

A Tarde afirma que os estados do Nordeste brasileiro estão livres de um flagelo só 

comparável às secas. Ao transmitir um discurso como esse, o jornal demonstra o 
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quanto Lampião e seus grupos assolaram a vida dos sertanejos e o quanto era 

desejada sua morte. Esse mesmo jornal, A Tarde, na edição de 2 de agosto de 

1938, já traz em sua manchete um discurso capaz de levar os leitores a refletirem 

sobre a figura do cangaceiro. No corpo da reportagem, Lampião é representado de 

início como herói, sendo mantida no desenvolver da reportagem a imagem de um 

ser abominável. O texto de chamada da reportagem diz: “A caçada final: Lampião e 

o seu significado – O homem, o meio e... o padrinho Ciço – Defesa e acusação do 

monstro – Indigno de lenda e memória – A planta e o chão!”25 

A caçada final a Lampião, como vem destacada no título da reportagem do 

jornal, traz em seu discurso elementos que leva o leitor a fazer uma reflexão acerca 

de alguns aspectos da formação do personagem Lampião, enquanto cangaceiro. A 

princípio, pode-se salientar que a reportagem faz transparecer que Lampião era um 

produto do meio, e nesse sentido, é possível observar também, as marcas de 

Euclides da Cunha na narrativa do jornal, uma vez que Euclides acreditava que era 

o meio quem determinava o homem. Como o sertão era visto sob a ótica de um 

território de barbárie total, Lampião ao dedicar sua vida ao banditismo, assombrando 

todo o sertão nordestino, teve forte influência do território que habitava, território este 

marcado por violência e injustiças. 

Ainda falando da relação do homem com o meio e das marcas euclidianas 

também presentes no combate ao cangaço, pode-se salientar que Euclides norteou, 

com seu olhar sobre o sertanejo, muitos policiais que atuaram na perseguição aos 

cangaceiros, sobretudo o olhar dos comandantes. Euclides descreve o sertanejo 

como “desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a 

fealdade típica dos fracos, O andar sem firmeza, sem aprumo...”26. O Coronel Felipe 

de Castro, ao falar sobre os aspectos dos cangaceiros nas caatingas, descreve um 

cangaceiro do bando de Lampião como “um caboclo forte e alto, feio, 

desengonçado, ingênuo e brincalhão. Enfim, era quase um boboca”.27  

Em Os Sertões, Euclides também afirma que o sertanejo é um homem forte. 

Assim, as forças volantes sabiam da necessidade de se ter aliados sertanejos para 
                                                           
25
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auxiliá-los na caçada a Lampião e seu bando, haja vista que Lampião era um exímio 

conhecedor da caatinga, fato que colocava a polícia em desvantagem, daí a ideia de 

se ter um sertanejo como guia das forças policiais e fazer alistamentos de sertanejos 

para compor as forças volantes. Ressaltando que, na Guerra de Canudos, um dos 

fatores preponderantes para o fracasso das expedições era o conhecimento que os 

sertanejos tinham do meio em que ocorriam os embates.  

O corpo da reportagem diz: 

Lampeão, como qualquer outro heróe da história, teve um epilogo obscuro e 
inesperado na surpresa d’um assalto, a polícia de Alagoas o colheu no seu 
refúgio e trucidou com bravura, vingando nelle e mais sete outros 
bandoleiros o sangue de duzentas victimas e vinte anos de intranquilidade 
sertaneja. Parabéns a polícia de Alagoas! Desaparece com o célebre 
criminoso um do phenomenos mais terríveis – e humano - do nordeste 
social de 1914. Lampeão não era uma causa, mas um efeito. Era um índice 
e um produto. Inventou o meio trágico que foi por elle tão duramente 
castigado durante vinte anos de correrias cruéis. Rei do cangaço, pertence 
a uma dynastia de bandidos – Filia-se a um espírito doentio e sociológico, a 
uma civilização rude, a uma barbárie indígena e peculiar – a triste barbárie 
dos sertões triplicemente devastados pelas secas, pela politicagem de 
compadrio e pela rapina da “autoridade” volantes.

28
 

A notícia leva o leitor a fazer uma reflexão sobre uma das grandes polêmicas 

que envolve a história de Lampião e do cangaço, que é a dicotomia entre herói e 

bandido, a qual marca a história do cangaceiro. 

 Para discutir esse ponto, será apresentada a fala do historiador Eric 

Hobsbawm, em sua obra Bandidos. Nessa obra, o autor inglês destaca que “para a 

lei, quem quer que pertença a um grupo que atacam e roubam com violência é um 

bandido”29, o historiador coloca nesse conjunto de bandidos, “desde os que se 

apoderam do salário recém-recebido de um trabalhador numa esquina da cidade até 

rebeldes ou guerrilheiros organizados que não sejam oficialmente reconhecidos 

como tal”.30
  

Quem também apresenta uma definição de bandido, semelhante à 

apresentada por Hobsbawm, é o coronel Felipe de Castro, já citado anteriormente. 

Ele foi oficial da Polícia Militar da Bahia, comandante de volantes que atuavam na 

perseguição aos cangaceiros e autor do livro Derrocada do Cangaço no Nordeste. 
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Felipe de Castro destaca que “como bandido, entende-se o homem ou indivíduo que 

fugindo a ação da justiça, vive de atividades condenáveis; depredado, assaltando e 

roubando”31. 

No entanto, Hobsbawm salienta que sociólogos e historiadores não podem 

utilizar uma definição tão vaga para tratar daqueles que a opinião pública não 

considera criminosos comuns.  

Ainda na discussão herói/bandido, é relevante citar a canção Fim da História, 

de autoria de Gilberto Gil, pois ela ilustra essa dicotomia de herói e bandido presente 

na figura do cangaceiro. Este é um trecho da canção: 

Por isso é que um cangaceiro 

Será sempre anjo e capeta, bandido e herói 

Deu-se notícia do fim do cangaço  

E a notícia foi o estardalhaço que foi 

Passaram-se os anos, eis que um plebiscito 

Ressuscita o mito que não se destrói  

Oi, Lampião sim, Lampião não, Lampião talvez 

Lampião faz bem, Lampião dói...
32

 

Na polêmica sobre Lampião ser herói ou bandido, percebe-se nas obras dos 

autores citados, representações que fomentam a reflexão sobre a qualificação do 

cangaceiro. Enquanto Hobsbawm sugere que sociólogos e historiadores sejam mais 

criteriosos ao definir criminosos não comuns, Felipe de Castro traz uma definição 

mais direta, já Gilberto Gil aponta para as visões da opinião pública sobre o 

cangaceiro, ratificando que o mito era visto como herói por uns e como bandido por 

outros.  

2.1 LAMPIÃO MORREU, O QUE FAZER DE SUA CABEÇA? 

O episódio da morte de Lampião é marcado por uma série de 

acontecimentos, o que torna sua análise inesgotável. Dentre eles, destaca-se o fato 

ocorrido logo após a sua morte e que era recorrente sempre que um cangaceiro era 
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morto – a degola dos corpos desfalecidos. Esse é um fato que denota uma 

simbologia muito grande, pois sabe-se que muitas leituras podem ser feitas acerca 

da degola dos cangaceiros. 

No caso de Lampião e seu bando, autoridades justificavam a degola, 

argumentando que era impossível carregar os corpos, pois o local do confronto era 

de difícil acesso. No entanto, tal argumento não se sustenta, pois a distância entre o 

local das mortes e a cidade de Piranhas era relativamente curta e o transporte dos 

corpos seria feito por barcos, e como já mencionado anteriormente, era comum 

arrancar as cabeças dos cangaceiros quando esses eram abatidos, como aconteceu 

com o grupo de Azulão, que foi dizimado pelas colunas dos sargentos José Rufino e 

José Fernandes Vieira, ambos da Polícia Militar da Bahia, em outubro de 193333. 

Outro fator que refuta essa justificativa para as degolas é a decapitação de Cristino 

Gomes da Silva Cleto, chamado de Corisco, que mesmo depois de seus restos 

mortais terem sido transportados e enterrados, em um cemitério na cidade Miguel 

Calmon, antes chamada de Djalma Dutra, na Bahia, as autoridades exigiram a 

exumação do corpo, a decapitação e amputação do braço direito34.  

Também pode-se perceber o caráter intencional da degola, na leitura de 

Antônio Amaury Corrêa de Araújo, quando ele escreve sobre a chegada das 

cabeças em Piranhas e relata que foguetes anunciavam a vitória, ali foram batidas 

as primeiras fotos e então, a partir disso, iniciou-se um macabro desfile pelo interior 

alagoano, ocorrendo uma tétrica exposição em várias cidades35. A partir daí pode-se 

perceber que isso era um fato corriqueiro entre as forças de segurança que 

combatiam o cangaço e talvez o corte das cabeças fosse um ritual de humilhação 

dos cangaceiros, fato que os incomodavam bastante, levando Corisco a 

protagonizar um revide, logo após a morte de Lampião, quando degolou os 

vaqueiros e enviou um bilhete junto com as cabeças para o comandante Bezerra. 
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Sobre a decapitação, o jornal A Tarde, na edição de 5 de agosto de 1938, traz 

seus comentários sobre o questionável costume de se arrancar as cabeças dos 

mortos em confronto:  

É censurável e explica-se sem se justificar, o costume bárbaro que consiste 
em cortar a força vitoriosa a cabeça dos bandidos mortos, para, com este 
trophéu macabro patentear nas cidades o êxito da expedição punitiva. Há 
nisso uma evidente selvageria. É compreensível no caso de Lampião, dado 
que se não pudesse transportar o corpo. Mas não se legitima em se 
tratando de cumplices dele, e muito menos, das duas mulheres abatidas na 
mesma ocasião, uma das quaes, Maria Bonita, a terrível vinvandeira do 
“cangaço”, no testemunho do soldado que a decapitou ainda viva, 
agonizando no acto de ser degolada

36
.  

Embora a reportagem repudie o ato, classificando-o como um costume 

bárbaro, percebe-se que em determinado momento ela aceita que Lampião tivesse 

sua cabeça arrancada, e é esse trecho que chama mais atenção, pois ele permite 

maior percepção sobre a leitura, percebendo assim que o ato da decapitação está 

muito relacionado com intuito de mostrar a força do Estado e assim amedrontar os 

possíveis rebeldes que, porventura, viessem a surgir. 

Contradizendo a postura crítica, o A Tarde noticia o interesse da Bahia pelas 

cabeças de Lampião e Maria Bonita, e na edição de 10 de agosto de 1938, o jornal 

anuncia que após atender às ponderações do Dr. Arnaldo Silveira, o interventor de 

Alagoas entregou-lhe as cabeças do casal, a fim de figurarem no museu do Serviço 

Médico Legal da Bahia. Na publicação do dia seguinte, o jornal confirma, com muito 

entusiasmo, a vinda das cabeças para a Bahia, classificando o fato como 

sensacional, como se o estado fosse receber um verdadeiro troféu. 

Com o título “Degolados os Facínoras”, o Diário da Bahia também demonstra 

empatia pelo ato da degola e na edição de 29 de julho de 1938, relata que após um 

tempo de luta, a força vitoriosa degolou os bandidos mortos, conservando as 

cabeças, que seriam levadas para Sant’Ana do Ipanema e depois para Maceió.  

O Imparcial, em 1 de agosto de 1938, informa que notícias chegadas de 

Piranhas dizem que o chefe de polícia recebeu um telegrama, o qual solicitava que 

as cabeças de Lampião e Maria Bonita fossem enviadas, para que pudessem ser 

estudadas em um instituto especialista em cérebro. Sobre o envio das cabeças para 

um Instituto Médico, Pernambucano de Mello, no apêndice de Apagando-se 
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Lampião: Vida e Morte do Rei do Cangaço, fala da chegada da cabeça do célebre 

bandoleiro, Lampião, ao Instituto Médico Legal de Alagoas, salientando que devido 

ao estado em que ela estava, não permitia um estudo mais aprofundado e minucioso 

dentro dos padrões da Antropometria Criminal e da Anatomia37. Mesmo assim, a 

cabeça foi reconstituída, o que permitiu traçar o “perfil” antropológico do bandoleiro.    

Expostas durante muitos anos, no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, a 

tenebrosa exposição só teve fim após os descendentes de Lampião e Maria Bonita, 

auxiliados pelos descendentes de Corisco e a própria Dadá, travarem uma corajosa 

e longa luta jurídica pelo direito de enterrar as cabeças de seus parentes.38 As 

cabeças de Lampião e Maria Bonita foram sepultadas no dia 6 de fevereiro de 1969, 

e uma semana depois, no dia 13 de fevereiro, com a permissão do governador da 

Bahia, Luís Viana Filho, as cabeças dos cangaceiros Canjica, Corisco Zabelê, Maria 

de Azulão e Azulão foram sepultadas ao lado do túmulo de Lampião e Maria 

Bonita39.  

A exposição das cabeças desses sertanejos pobres à curiosidade pública, 

revela um recado dado pelas autoridades brasileiras, demonstrando que aquele 

seria o fim de quem ousasse enfrentar o sistema, pois era um período em que a 

Bahia se modernizava, com a chegada de universidades, Polo Petroquímico e 

aberturas de grandes rodovias ligando a capital ao sertão, tal exposição não teria 

outra justificativa. 

3 “É DO NORDESTE É NOSSO” 

Em meio a tantas representações negativas sobre a figura de Lampião, um 

artigo aponta para a importância cultural que esse personagem poderia ter para a 

sociedade brasileira. No artigo produzido por Mucio Leão, importante intelectual da 

época, membro da Academia Brasileira de Letras, é possível denotar que Lampião 

se tornaria um importante objeto de estudo para a sociedade futura. Em seu artigo, 

publicado na edição de 24 de agosto de 1938 do jornal Diário da Bahia, o intelectual 
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retrata o personagem como um indivíduo que mesmo morto continuaria sendo 

lembrado, assim como grandes personalidades da história mundial.  

Apesar de o adjetivo “bandido” estar sempre presente no texto, Mucio 

desenvolve seu discurso trazendo à tona aspectos relevantes, que sugerem aos 

leitores a importância folclórica que o personagem tinha e que poderia ganhar 

dimensões maiores, a depender do olhar de quem se ocupasse a escrever sobre o 

bandoleiro. Em seu artigo, o escritor fala do cangaceiro com entusiasmo e aponta 

que, possivelmente, o nome do Brasil só é conhecido em muitas capitais 

estrangeiras por meio da figura de Lampião. O intelectual aponta ainda a grande 

inspiração folclórica que é o personagem e ressalta que nas tradições poéticas do 

Brasil, a partir daquele momento, o ciclo de Lampião terá uma importância tão 

grande quanto a que tem nas literaturas europeias, o ciclo de figuras importantes, 

como Carlos Magno e o Rei Artur. 

 O texto demonstra também uma compreensão em favor daqueles que veem 

o cangaceiro com sentimento de ódio ou pavor, mas ao mesmo tempo ele aponta 

para uma possível mudança na forma de se interpretar o personagem, como pode-

se observar no trecho do artigo citado a seguir: 

Todos nós, contemporâneo do bandido, só pudemos ter, pela sua vida e 
pelo seu vulto, um sentimento de execração. Mas o tempo se encarregará 
talvez, de modificar essa impressão. Dia virá em que algum Walter Scott 
brasileiro tome a figura de “Lampeão” como um assumpto de romance, 
focalizando como auxílio das novas cores que há de emprestar ao chefe 
dos cangaceiros, muita coisa, errada e deplorável da organização dos 
sertões brasileiros de hoje em dia. 

40
 

Sobre essa forma de representar o chefe dos cangaceiros, Mucio Leão 

destaca que tal representação só podia ser feita por um estudioso da sociologia, 

porém, é importante acrescentar que essa representação sobre a figura de Lampião 

também pode ser feita por um estudioso da História.    

Como citado anteriormente, Mucio Leão sugere que, possivelmente, o nome 

do Brasil só é conhecido nas capitais estrangeiras devido à figura de Lampião, no 

mesmo sentido Frederico Pernambucano de Mello em Apagando o Lampião: Vida e 

Morte do Rei do Cangaço, ao escrever sobre o artigo de Manuel Bastos Tigre, 

publicado na edição de 2 de agosto de 1938 de O Imparcial, corrobora com essa 
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ideia. Neste artigo, o colunista alertava os sertanejos para os malefícios que 

estariam por se abater na região, pois estava chovendo na caatinga e Lampião havia 

sido morto. O artigo sugere a necessidade da existência da seca e do cangaço para 

que o sertão tivesse visibilidade diante das capitais brasileira. Assim, ele aponta a 

“indústria da seca” e a “indústria do cangaço”, como um meio para arrancar verbas 

públicas41. 

Com relação à invisibilidade do sertão perante o poder público, Grunspan-

Jasmin coloca que a opinião pública, por via da mídia, vinha exercendo forte pressão 

contra as autoridades governamentais, as quais eram acusadas de abandonar o 

sertão à sua própria sorte, de não empregar meios suficientes para combater o 

banditismo e a corrupção usual entre juízes, políticos e policiais do sertão42. Como 

resposta a essa pressão popular, as autoridades procuraram soluções para 

combater o banditismo, sendo essas soluções desastrosas na maioria das vezes, 

como por exemplo, quando tentaram um desarmamento total do sertão e retirar toda 

a população da região sertaneja. Com o esvaziamento da região acreditava-se que o 

banditismo teria fim, pois não teria a quem atacar no sertão. Como já dito, a 

estratégia foi desastrosa. 

Essas colocações de Grunspan-Jasmin corroboram com o discurso de 

Manuel Tigre, veiculado em O Imparcial e exposto por Frederico Pernambucano de 

Mello em Apagando o Lampião. A fala da autora reforça a tese de que a figura de 

Lampião contribuía para dar visibilidade às regiões sertanejas e ao seu povo 

sofrido43. De fato, a figura de Lampião contribuía para que a região sertaneja fosse 

lembrada pelo poder público e pela mídia da época, o que se observa é que a morte 

do cangaceiro não ofuscou o sertão perante a mídia, mas sim, contribuiu para uma 

maior propagação de notícias em toda mídia nacional e internacional, onde o célebre 

cangaceiro passou a ser objeto de extensas matérias na impressa da época, 

conforme será exposto a seguir. 
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As páginas do jornal O Imparcial, em 31 de agosto 1938, ocupa-se da vida do 

personagem, trazendo aspectos psicológicos e religiosos do cangaceiro e destaca 

que a psicologia do banditismo poderá ser feita partindo-se do tema cristão. A partir 

daí, o periódico aponta o quão religioso era Lampião, destacando a fé católica do 

cangaceiro, que respeitava a qualquer hora, em qualquer terreno, qualquer padre 

que encontrasse. Porém, o jornal destaca também que esse senso católico se perdia 

no “fetichismo”, pois era do conhecimento de todos, os “amuletos” que carregava, os 

“bentinhos exóticos”, as “orações estranhas dos fiéis”, os “cultos bárbaros”. Nesse 

paradoxo entre religiosidade e fetichismo, o discurso do jornal dá conta de formar 

uma opinião a respeito da religiosidade do cangaceiro, afirmando que “os 

sentimentos religiosos não exerciam nenhuma influência sobre sua sensibilidade no 

tocante a compaixão pelas suas vítimas”44. 

No entanto, é importante pontuar que a religiosidade do cangaceiro é um 

elemento que necessita de uma análise mais profunda, pois o periódico trata da 

religiosidade do personagem, de forma que não o aceita como católico, ou pelo 

menos, põe em dúvida sua fé católica, pelo fato de ele também ser adepto de alguns 

elementos místicos, a exemplo dos amuletos e dos bentinhos, demonstrando um 

certo preconceito religioso, e não aponta que os amuletos e bentinhos eram 

elementos comuns entre os católicos.  

Um ponto importante no qual o jornal foi “omisso” em não discutir sobre a 

religiosidade do cangaceiro, foi a relação entre Lampião e o maior líder religioso do 

Nordeste ou até mesmo do Brasil, na época – o Padre Cícero, figura de extrema 

importância para os nordestinos, o qual afirmava ter aconselhado o cangaceiro a 

deixar a vida do crime e ter seu pedido atendido por ele. Embora saiba-se que um 

ponto muito importante na relação entre o cangaceiro e o líder religioso fossem 

questões políticas, principalmente às ligadas ao combate aos revoltosos da Coluna 

Prestes, não se pode deixar de destacar o respeito que o cangaceiro tinha pelo 

padre.  

Segundo Chandler, nos anos que se seguiram após a visita do bando ao 

Padre Cícero, foi percebida uma aparente ausência de crime, pois após ter recebido 

sua “patente” de capitão, o cangaceiro demonstrava o desejo de seguir os conselhos 
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do Padre Cícero e cumprir o que havia prometido, que era renunciar a vida do crime, 

mas para tanto, era necessário mais apoio do líder religioso, pois em Pernambuco, a 

polícia não reconheceria a patente do cangaceiro, fato que motivou Lampião a 

querer voltar a Juazeiro para pedir mais apoio ao padre, porém, teve sua visita 

recusada pelo patriarca religioso45. Assim, Chandler destaca que: 

Em vista a hostilidade encontrada por parte da polícia de Pernambuco, 
parece natural o fato de que queria voltar para Juazeiro para procurar mais 
apoio de seu protetor antes de se decidir a abandonar completamente o 
cangaço. Mas a oportunidade que o patriarca tinha de encorajar as 
aspirações de Lampião de voltar a uma vida honrada, foi por água a baixo. 
Consta que Lampião ficou furioso com a recusa do Padre Cícero. Não 
perdeu seu respeito e admiração pelo velho padre – para ele, como para a 
maioria dos sertanejos, seria o mesmo que perder o respeito pela Virgem 
Maria – mas simplesmente voltou a Pernambuco, ameaçando atacar 
Barbalha e reassumiu suas atividades.

46
 

O autor coloca ainda, que foi em Juazeiro, com Padre Cícero, que Lampião 

teve sua maior aproximação com uma possível reabilitação e sinaliza que a recusa 

do Padre Cícero pode ter representado uma grande perda para o Nordeste do Brasil, 

pois com a regeneração de Lampião, o Nordeste e seus habitantes seriam poupados 

de mais de doze anos de violência, e este fato teria sido um dos maiores feitos do 

Padre Cícero. 

Diante do exposto, percebe-se que o jornal ao falar sobre a religiosidade do 

cangaceiro, não se interessou em apontar um elemento de suma importância, tal 

como foi a relação de Lampião com o religioso, uma vez que, essa relação poderia 

ter contribuído efetivamente para o fim do cangaço. O jornal preocupou-se apenas 

em apontar as contradições existentes nas crenças do cangaceiro. 

Contrapondo-se ao jornal O Imparcial, o jornal A Tarde, na edição de 2 de 

agosto 1938, menciona em suas páginas a relação de Lampião com o Padre Cícero, 

porém é uma abordagem bastante sucinta, que não o faz com a importância 

necessária que se deveria ter dado à relação entre o cangaceiro e o padre.  

Ainda nesse contexto religioso e fazendo um paralelo com o perfil psicológico 

do cangaceiro, O Imparcial representa o personagem como um indivíduo de 

absoluto egotismo, afirmando que ele vivia como se mais ninguém existisse na Terra 

e como se não enxergasse a humanidade que girava à sua volta. Nesse sentido, o 
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jornal discorre sobre o paradoxo da religiosidade do cangaceiro, destacando que 

para explicar as ações de Lampião restam as causas científicas e as da ignorância e 

sugere um possível transtorno psicológico de Lampião. Ao citar a escola 

neoclássica, o jornal coloca que a ignorância dada como causa fundamental para 

ações criminosas de célebres bandidos deixa muito a desejar, e assim justifica:  

Nem todos os broncos são perversos... Ao contrário. 

Em que nos apegaremos? Na loucura? Só ela, com suas teorias 
complicadas pode satisfazer à consciência contemporânea. 

A galeria dos criminosos célebres é imensa. 

Muitos deles, cultos, e educados, de inteligência rara.
47

 

Dando sequência à análise da reportagem, percebe-se a importância que o 

jornal dá para a morte do personagem aqui estudado, pois diante das abordagens 

feitas sobre religiosidade, ignorância e loucura dos célebres criminosos, o jornal 

coloca que o conforto na questão desse tipo de criminoso, vem do fato de “todos 

esses miseráveis acabam subitamente numa encruzilhada qualquer da vida, heroica 

ou covardemente”48, tal como aconteceu com Lampião, morto em uma emboscada 

na Grota do Angico. 

Amanhece o dia 1º de agosto de 1938, O Imparcial prossegue com suas 

matérias tratando da morte de Lampião, e na abordagem desse dia o jornal sugere 

que a figura de Lampião era um flagelo e apresentava causas profundas, podendo 

ser analisado tanto do ponto de vista médico, quanto sociológico. Para tanto, é 

apresentado o Major Dr. Arthur Xavier da Costa, médico da Polícia Militar da Bahia 

por muito tempo, o Major é colocado pelo periódico como um profundo detentor de 

documentação e conhecimento dos fatos sinistro protagonizados por Lampião e seu 

bando. Um fato importante a ser pontuado na abordagem feita pelo jornal nessa 

data, é que nessa edição é apresentada a continuidade do fenômeno do cangaço, 

mesmo com a morte daquele que era considerado seu rei, pois muitos bandidos 

ainda ficaram. Na abordagem feita, sobre a importância dos conhecimentos do Major 

Arthur Xavier, acerca da figura de Lampião e sobre a continuidade do cangaço, o 

jornal diz: 
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Faleceu há quatro meses nesta capital. Certamente, se estivesse vivo hoje 
poderia revelar as suas observações sobre Lampião contribuindo, assim 
para melhor mostrar a consciência do povo aspectos dessa tragédia que, 
em ultima análise, não terminou, porque novos bandidos ficaram. Para 
tranquilidade relativa daquelas infelizes populações sertanejas, desaparece 
o rei do cangaço e dez elementos de sua hedionda caravana. O tempo dirá 
se um novo “rei” tomará o lugar vago...

49
 

Nesse cenário de incerteza, sobre o fato de a morte do dito rei do cangaço ter 

dado fim ao fenômeno do cangaço, o Diário da Bahia, na edição de 4 de agosto de 

1938, traz em suas páginas, notícias daquele que era o “braço direito” de Lampião e 

que, possivelmente, ocuparia o seu lugar de grande líder dos cangaceiros: fala-se de 

Corisco, que pouco tempo depois da morte de Lampião, jurou vingar a morte de 

seus companheiros e começou a praticar ataques pelo Nordeste, invadindo, 

inicialmente, a fazenda do Coronel Britto, sogro do tenente Bezerra, e matou 

friamente seis vaqueiros, destruiu quase toda fazenda, cortou a cabeça dos 

vaqueiros assassinados e as enviou ao Coronel Britto com uma carta que dizia: “As 

onze cabeças arrastarão muitas outras.”50 

Tal ataque leva a perceber que a morte de Lampião não pôs fim de imediato 

ao fenômeno do cangaço e que os embates entre a polícia e os cangaceiros ainda 

continuariam por algum tempo, pois após o ataque à fazenda de seu sogro, o 

tenente João Bezerra pediu para caçar Corisco. Ao trazer a manchete “recrudesce a 

sanha bandoleira”51 o jornal explicita que o cangaço ressurgia com ainda mais força. 

4 CANGACEIROS E VOLANTES, A QUEM TEMER?   

Estudar a história do cangaço brasileiro, deixa claro o grande sofrimento do 

sertanejo, que já sofria com o flagelo das secas, com o abandono das autoridades 

políticas e, somado a isso, viviam acuados devido às atrocidades cometidas pelos 

cangaceiros, os quais assaltavam, estupravam e matavam. Com o intuito de coibir 

as violências cometidas pelos cangaceiros, fez-se necessário a repressão através 

das forças policiais. No entanto, percebe-se que quem deveria ser um alento para 

aquela gente tão sofrida, tornou-se mais um pesadelo, tendo em vista que as forças 

volantes também cometiam atos de extrema violência contra a população sertaneja. 
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Em uma extensa reportagem, intitulada “Lampião, as forças volantes e os 

sofrimentos da população sertaneja”52, O Imparcial fala que houve erros tremendos 

nas campanhas que se movimentam contra o terror do sertão e destaca que o maior 

deles foi a falta de cuidado na escolha dos chefes e no controle da ação policial. O 

trecho seguinte da reportagem é bastante enfático no tocante aos excessos da 

polícia, ao afirmar que “os abusos de autoridades se repetiam tão frequentemente, e 

foram de tal sorte esses abusos que os sertanejos, por fim, temiam mais a polícia do 

que os bandidos”53. O jornal continua o noticiário, destacando que as autoridades 

baianas, apoiadas na convicção de que os habitantes locais poderiam mais 

facilmente agir na campanha contra os bandoleiros, aliciaram milhares de homens 

do sertão para constituir as forças volantes. Sendo esses homens recolhidos a ermo, 

aceitavam a primeira oferta de serviço, eram armados e municiados, para a delicada 

missão de defender a propriedade alheia. 

A reportagem informa ainda que muitos desses homens que aceitavam 

ingressar nas volantes eram chefes de numerosas famílias e pais de muitos filhos, 

os quais só podiam contar com eles para viver. A inconsciência chegou a tal ponto 

de se deixar esses sertanejos mais de oito meses sem vencimento. Assim, o jornal 

interroga: “o que poderiam fazer esses mantedores da lei sem meios de matar a 

fome dos seus?”54 

Sobre os abusos cometidos pelas volantes, o coronel Felipe de Castro analisa 

a violência policial como injustificável, colocando-a como um dos fatores decisivos 

que operaram contra a campanha de combate ao banditismo e afirmando que, 

“esses caatigueiros não sabiam a quem temer mais: se aos bandidos ou a certos 

policiais violentos”55. 

 Castro segue sua análise, elencando uma série de fatores que contribuíram 

para os crimes cometidos contra os sertanejos, e salienta que a falta de instrução, a 

ausência de exercício de tiro, estavam em primeiro plano para evidenciar o fracasso 

dos combates. Mas também coloca a incompreensão e a vaidade das partes 
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interessadas em solucionar o problema, como fator preponderante para a falta de 

êxito no combate aos cangaceiros56. 

5 LAMPIÃO TAMBÉM AMAVA 

           Maria Bonita “foi sem dúvidas, a figura mais conhecida, comentada, 

divulgada, valorizada, adulada e elogiada, dentre todas aquelas mulheres que viviam 

com cangaceiros”57. Tal posição de destaque, ocupada pela cangaceira, certamente 

se deu pelo fato de ser mulher do famigerado rei do cangaço, a quem a sertaneja de 

Malhada da Caiçara, acompanhou por livre e espontânea vontade, desde meados 

do ano 1930, seguindo ao seu lado até o dia de suas mortes. Segundo Corrêa: 

Depois que Lampião viu Maria pela primeira vez passou a rodear a casa 
dos pais da jovem. 
Apaixonou-se perdidamente. 
Foi correspondido de corpo e alma pela jovem, ainda mais que a mesma, 
repetimos, era mal casada. 
Encontraram-se várias vezes ali, nesse fim de 1929 e no ano seguinte.

58
 

O namoro do casal era apoiado por Dona Déa, mãe de Maria, já seu José de 

Felipe, o pai, era bastante receoso com o namoro, pois logo surgiram as forças 

volantes na perseguição do cangaceiro e a família perdeu o sossego, por esse 

motivo, o sr. José Felipe pediu que Lampião não visitasse sua filha com tanta 

frequência ou até mesmo deixasse de visitá-la. Atendendo ao pedido do pai de 

Maria, o cangaceiro tentou sufocar o amor pela mulher, mas não resistindo a paixão, 

foi buscar a jovem para viver como sua companheira no grupo de cangaceiros. Feito 

isso, estava aberto o precedente para que mulheres fossem aceitas no bando.  

Tendo suas vidas e mortes entrelaçadas, os jornais não poderiam deixar de 

tecer comentários sobre a história do casal, e assim o fez. Em 2 de agoste 1938, O 

Imparcial traz a notícia que em Paris, o Paris Soir, dedica quatro colunas à morte de 

Lampião. O artigo assinado por Jean Gerar Fleiry, dizia: “Lampeão é invulnerável. 

Lampeão, o cruel também amava e está ferido de amor matando-o, talvez melhor do 

que a bala da volante.”59 

O artigo do jornal demonstra que Lampião, apesar de sua face cruel, deixou-

se envolver de amor por Maria Bonita, a ponto de viver ferido, o que transparece que 
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caso esse amor não fosse correspondido, o cangaceiro viveria em constante 

sofrimento, assim como viveu durante o curto período em que deixou de visitar a 

amada a pedido do pai dela. 

O jornal A Tarde também fala sobre a relação amorosa entre Lampião e Maria 

Bonita, porém seu discurso traz uma representação com um olhar diferente do 

veiculado no O Imparcial. A reportagem do A Tarde leva a entender que Lampião foi 

um malefício na vida da Maria Bonita. Ao escrever a frase: “quando “Maria Bonita” 

era verdadeiramente mulher...”60, o jornal deixa implícito que o romance do casal e a 

consequente entrada de Maria para o cangaço, tirou da jovem mulher, inclusive, a 

sua feminilidade. O discurso da reportagem destaca ainda que Maria Bonita tinha 

excepcionais qualidades para seu sexo, mas se tornou uma vítima do seu próprio 

meio e caso não tivesse entrado para o cangaço teria uma legenda capaz de 

evidenciar a humanidade. 

              Seguindo a reportagem, é colocado que Maria Bonita “apaixonada por 

“Lampião”, fascinada pela sua fama diabólica, abandonou a tranquilidade de um lar 

sossegado e feliz para viver a incerteza de uma vida de perigos tremendos, 

empolgada pela figura terrível do bandoleiro hediondo.”61 

Sabe-se que Maria Bonita não tinha uma vida tão tranquila, como representa 

o jornal, pois antes de conhecer pessoalmente o bandoleiro e apaixonar-se por ele, 

a jovem viveu um casamento infeliz, com o sapateiro José de Neném, com o qual 

sempre que brigava ia buscar apoio na casa dos pais. Sobre a vida instável de Maria 

Bonita em seu primeiro casamento, Antônio Amaury apresenta a informação de que 

a irmã de Maria Bonita, Donana, era casada com o também sapateiro, Manuel 

Messias, irmão de José de Neném, e assim coloca: 

Duas irmãs, dois destinos diferentes e opostos; dois irmãos, mesma 
profissão, casando-se com duas irmãs e tendo a vida conjugal de cada um 
sido desigual. Um infeliz desde o princípio, com a esposa chegando a 
abandoná-lo para acompanhar um fora da lei; o outro tendo filhos e uma 
vida em comum que só foi cortada com sua morte...

62
  

Diante do exposto, percebe-se que a vida de Maria de Déa, como era 

conhecida a rainha do cangaço, antes de acompanhar Lampião, não era de 

tranquilidade e felicidade, como foi colocado na reportagem do jornal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora tenha-se argumentado ao logo do trabalho que a figura de Lampião 

deveria ser analisada com um olhar específico e saiba-se que em alguns momentos 

ele tenha deixado transparecer a imagem de um bom moço, não se pode negar que 

Lampião fez jus as representações negativas, presentes na maioria das reportagens 

analisadas. Percebe-se que, em uma ou outra matéria, o personagem era 

representado com um discurso mais brando, porém, mesmo nas reportagens que 

sugerem uma observação mais específica sobre o rei do cangaço, encontram-se 

adjetivos e expressões que demonstravam a negatividade e crueldade do 

personagem. Das 47 matérias analisadas, em todas elas, foi possível observar a 

qualificação de Lampião como “o facínora”, “o terror do sertão”, “a fera humana”, “o 

tigre do nordeste”, “o terrível bandido”, entre tantos outros. 

Dentro desse contexto de qualificação negativa, é importante mencionar a 

reportagem veiculada em O Imparcial, em 30 de junho de 1938, a qual relata a briga 

de Lampião com seu irmão Ezequiel, que também era cangaceiro de seu bando. Na 

briga, Ezequiel desafiou o rei do cangaço para um duelo, o qual não aconteceu 

devido à intervenção de Corisco e outros cangaceiros. Durante a briga, Ezequiel 

qualificou o irmão de forma bastante negativa, demonstrando uma grande covardia 

do temido cangaceiro, chamando-o de “cego frouxo, fazedor de mal a moças 

donzelas, ladrão de beira de estrada, dador de surra em homem desarmado e cabra 

covarde que só tem fama por vias dos companheiros”63 . 

Com relação à briga entre Lampião e seu irmão descrita no jornal, é 

importante salientar que tal episódio pode ser questionável, pois o jornal não citou a 

fonte que relatou o acontecimento e o que se sabe sobre a família dos Ferreiras era 

da forte união entre eles, embora esporadicamente pudesse ocorrer uma ou outra 

desavença entre seus consanguíneos.    

Passados quase três anos da morte do principal líder dos cangaceiros, os 

jornais prosseguiam veiculando extensas reportagens a respeito do tema e dando 

continuidade a justa representação negativa do bandoleiro. Em 17 de janeiro de 

1940, o jornal A Tarde versa sobre o sentimento de alívio que a população sertaneja 
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experimentou ao ter confirmada a morte de Lampião em 1938, porém o jornal 

salienta que logo de início foi contrário a esse otimismo acerca do fim do cangaço, 

com a morte do famigerado Lampião, pois tudo indicava que novos líderes tão 

ferozes quanto ele estariam por surgir. Nessa reportagem, é rememorado o ataque 

de Corisco à fazenda do parente do oficial comandante das forças volantes, o qual 

abateu Virgulino, dando ênfase que aquele ataque demonstrava os maus frutos que 

a má semente do banditismo, protagonizado por Lampião, ainda continuavam a 

produzir. Também é destaque nessa edição do jornal, os embates que continuavam 

acontecendo entre a polícia e os grupos de bandoleiros nos estados atingidos pelo 

banditismo, afirmando mais uma vez que o banditismo não teve fim com a queda de 

Lampião. 

Sobre a derrocada do banditismo, Felipe Borges de Castro salienta que 

mesmo com a extinção do último grupo de bandidos atuantes nas caatingas, não se 

podia comemorar uma libertação do sertão das ações maléficas do banditismo, pois: 

[...] os remanescentes dos bandoleiros, transformaram-se em pistoleiros 
assalariados da politicalha interiorana e vão, e duplas ou isoladamente, 
cumprindo a sua missão macabra na excussão de crimes os mais 
hediondos e covardes, intranquilizando, quando não enlutando, as 
populações laboriosas da “hinterland” baiana.

64
 

Em 4 de junho de 1940, o jornal A Tarde continua tratando sobre o banditismo 

e vem alertando as autoridades para as irregularidades cometidas por 

remanescentes do extinto bando de Lampião, afirmando que se a polícia não tomar 

sérias providencias, os elementos perniciosos fundarão um novo reino de crimes e 

banditismo. 

Diante das discussões desenvolvidas neste trabalho, pode-se concluir que os 

jornais aqui analisados, representaram Lampião com a negatividade coerente com 

as atrocidades cometidas por ele e seu bando, abrindo parênteses em raros 

momentos para demonstrar, que apesar de sua triste fama, o famigerado cangaceiro 

viria a se tornar um importante símbolo cultural e objeto de estudo para a sociedade, 

tanto nacional quanto internacional.  
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Seria redundância reafirmar que o cangaço não teve sua derrocada total com 

o declínio de Lampião, mas percebe-se que com a sua morte o cangaço perdeu 

força e que nos grupos posteriores a ele todas as notícias que se ocupavam em 

tratar do assunto sempre representavam Lampião como o grande mentor do 

banditismo do século XX, pois ao falar sobre qualquer outro cangaceiro o nome de 

Lampião era sempre referenciado. 

7 CATALOGAÇÃO DAS FONTES 

7.1 A TARDE 

A Tarde, 21 de janeiro de 1938 – nessa edição o jornal traz a notícia 

questionando se Lampião está ferido após ter travado um tiroteio com a polícia de 

Alagoas. 

A Tarde, 27 de abril de 1938 – informa que Lampião está novamente no 

cartaz, após os bandoleiros retomarem suas atividades criminosas, e traz também, 

juntamente com uma fotografia do cadáver e das armas do cangaceiro João Preto, a 

notícia de sua morte, após confronto com a polícia sergipana, na fazenda Barra 

Salgada. 

 A Tarde, 29 de maio de 1938 – noticia que o cangaceiro Bezouro, recolhido 

na 2ª Delegacia, declarou que se alistou à força no grupo de “Balão” e “Moreno” e 

por não ter vocação para bandido promete regenerar-se. 

A Tarde, 29 de maio de 1938 – trata da relação de Lampião com o Nordeste, 

relatando que a Bahia era um centro de trabalho, ordem e respeito às autoridades 

antes da invasão de Lampião. 

A Tarde, 29 de julho de 1938 – traz a notícia de que a imprensa dos Estados 

Unidos publica e comenta os telegramas sobre a morte de Lampião. 

A Tarde, 2 de agosto de 1938 – Antônio Silvino comenta a morte de Lampião 

e salienta que outros Lampiões surgirão, caso a justiça não se faça presente no 

sertão, e traz também a grande metáfora: A Caça Final, referindo-se ao último 

combate das volantes com Lampião. 
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A Tarde, 5 de agosto de 1938 – Volta Seca ao ver a fotografia da cabeça de 

Lampião não o reconhece, relatando também notícias do Rio de Janeiro, onde a 

morte de Lampião ocupa grande espaço na imprensa. Traz também o depoimento 

formal de Bezouro e de um comerciante, os quais contestam Volta Seca e afirmam 

que a cabeça é mesmo de Lampião. 

A Tarde, 9 de agosto de 1938 – traz uma crítica sobre o costume de se 

degolar os cangaceiros após serem mortos e desmente uma antiga notícia de que 

Lampião era tuberculoso.  

A Tarde, 10 de agosto de 1938 – anuncia que as cabeças de Lampião e Maria 

Bonita virão para a Bahia. 

A Tarde, 11 de agosto de 1938 – confirma oficialmente que as cabeças do 

casal virão para a Bahia. 

A Tarde, 15 de agosto de 1938 – comunica que as roupas e as armas de 

Lampião serão expostas  

A Tarde, 17 de agosto de 1938 – o combate ao cangaço continua: a polícia da 

Bahia tem apreendido muito armamento e entrado em combate com vários grupos. 

A Tarde, 19 de agosto de 1938 - narra a primeira denuncia em juízo contra 

Lampião. 

A Tarde, 20 de agosto de 1938 – anuncia que as roupas de Lampião 

chegaram ao Rio. 

A Tarde, 29 de agosto de 1938 – inspirado por Deus: o vigário Júlio 

Albuquerque, da igreja da cidade de São Miguel, celebrou missa pela alma de 

Lampião. 

A Tarde, 3 de Julho de 1938 – versa sobre a relação de Lampião e Maria 

Bonita. 

A Tarde, 3 de fevereiro de 1939 - o sobrinho de Lampião fala para a equipe 

do jornal sobre Lampião. 



38 
 

A Tarde, 17 de janeiro de 1940 – fala sobre a relação do sertão com o 

banditismo. 

A Tarde, 4 de março de 1940 – traz a notícia da morte de um criminoso de 

Minas Gerais, que era considerado o Lampião mineiro. 

A Tarde, 1 de abril de 1940 – comunica que o cangaceiro Ângelo Roque e seu 

bando se entregam a polícia. 

A Tarde, 2 de abril de 1940 – dá continuidade à notícia da prisão de Ângelo 

Roque e seu bando, e também de um jornalista carioca, que confundiu um sertanejo 

no porto com Lampião. 

A Tarde, 4 de abril de 1940 – comunica que Corisco, chamado de “O Diabo 

Louro” foi baleado pelas costas. 

A Tarde, 14 de maio de 1940 – fala da fuga de Corisco e seu bando, 

salientando que duas mulheres e uma criança de 10 anos acompanham o 

bandoleiro. 

A Tarde, 24 de maio de 1940 – anuncia que a polícia está em posse das 

armas de Corisco. 

A Tarde, 28 de maio de 1940 – fala que Corisco ia pagar uma promessa em 

Bom Jesus da Lapa e também denuncia que a menina de 10 anos que o 

acompanhava havia sido raptada da casa dos pais. 

A Tarde, 1 de junho de 1940 – comunica a morte de Corisco. 

A Tarde, 4 de junho de 1940 – denuncia que elementos remanescentes do 

bando de Lampião tentam fundar um novo reino do terror.  

A Tarde, 8 de junho de 1940 – Mexerico relata na prisão que é vítima de 

perseguição. 

A Tarde, 12 de setembro de 1940 – Ângelo Roque não reconheceu Mexerico 

como cangaceiro.  

A Tarde, 13 de junho de 1945 – Zefinha, a criança que acompanhava Corisco 

e Dadá voltará para Bebedouro, sua terra natal.   
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 7.2 O IMPARCIAL 

O Imparcial, 29 de julho de 1938 – comunica que finalmente o rei do cangaço 

tombou. 

O Imparcial, 30 de julho de 1938 – traz uma extensa matéria falando sobre 

diversos aspectos da vida de Lampião. 

O Imparcial, 31 de julho de 1937 – apresenta a manchete “A morte da Fera” e 

detalha o confronto que abateu Lampião. 

O Imparcial, 1 de agosto de 1938 – continua falando da morte de Lampião, 

trazendo mais detalhes sobre a vida do cangaceiro. 

O Imparcial, 2 de agosto de 1938 – comunica a chegada das cabeças dos 

cangaceiros à Maceió. 

O Imparcial, 3 de agosto de 1938 – fala sobre Lampião, as volantes e o 

sofrimento do povo sertanejo, com os embates entre volantes e cangaceiro. 

O Imparcial, 4 de agosto de 1938 – relata que o banditismo no Nordeste não 

teve fim com a morte de Lampião. 

O Imparcial, 5 de agosto de 1938 – fala da chacina dos vaqueiros, na fazenda 

do parente do oficial, o qual comandou a volante que abateu Lampião. 

O Imparcial, 6 de agosto de 1938 – aborda que somente a educação, a 

medicina e a justiça podem acabar com o banditismo. 

O Imparcial, 12 de agosto de 1938 – continua falando da morte de Lampião e 

destaca que Sergipe tomará medidas para proteger seu território. 

O Imparcial, 13 de agosto de 1938 – publica um artigo de Assis Moreira, 

intitulado “Cangaço e Cangaceiros”. 

O Imparcial, 2 de setembro de 1938 – publica um artigo de Bastos Tigre, que 

versa sobre cangaceiros e coiteiros. 

O Imparcial, 26 de setembro de 1938 – reportagem que lamenta a morte de 

Lampião. 
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7.3 DIÁRIO DA BAHIA 

Diário da Bahia, 29 de julho de 1938 – comunica a morte de Lampião. 

Diário da Bahia, 4 de agosto de 1938 – anuncia que Corisco quer vingar 

Lampião. 

Diário da Bahia, 7 de julho de 1938 – comunica que as forças volantes de 

Alagoas cercaram Corisco nas margens do Rio São Francisco. 

Diário da Bahia, 24 de agosto de 1938 – publica o artigo de Mucio Leão sobre 

Lampião. 
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