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“Ai seu doutor 

Quem matou foi o senhor... 
Não foi ele, que só fez atirar 

Quem matou foi você 
Foi o juiz e o promotor 

Quem matou foi a fome 
E a injustiça dos homens...” 

 
(Trecho do samba cantado pelo personagem  
Tião em Teresa Batista Cansada de Guerra) 
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RESUMO 

 

Com esta dissertação pretende-se analisar o Cangaço como um fenômeno social, 

resultante de um contexto histórico-geográfico específico, o nordeste brasileiro das 

três primeiras décadas do século XX. O objeto da dissertação será analisar a 

formação e a expressão da liderança de Lampião exercida sobre seu bando e nas 

comunidades e vilas da região. Os cangaceiros são analisados no trabalho como 

grupos organizados, com códigos próprios, organização interna, divisão de tarefas e 

hierarquia, obediência e respeito às leis internas estabelecidas por Lampião. Essa 

organização e o exercício desta liderança têm muitas semelhanças com a  estrutura 

de uma empresa com sua missão, visão, hierarquia e formas de  controle, punição e 

promoção. Lampião era, a seu modo, um líder carismático com habilidade e domínio 

das táticas de comando tanto no sentido do estabelecimento do consenso no interior 

do grupo e quanto no uso da violência interna e externamente, embora atuasse fora 

da lei. De sua liderança dependeu a sobrevivência do grupo tanto no sentido 

material quanto da segurança física de seus membros. Lampião usou de suas 

qualidades de liderança e sua popularidade para lançar moda (a indumentária sua e 

dos membros do grupo) e para ter um bom relacionamento com os setores 

subalternos e com a elite da região. Na dissertação, exploram-se as várias facetas 

da liderança exercida por Lampião com relação ao seu bando e às comunidades por 

onde atuava. 

 

Palavras-Chave: Liderança. Organização informal. Imagens. Cangaço-Lampião.   
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ABSTRACT 

 

With this dissertação it is intended to analyze the Cangaço as a social, resultant 

phenomenon of a specific description-geographic context, the Brazilian northeast 

of the three first decades of century XX. The object of the dissertação will be to 

analyze the formation and the expression of the leadership of Lampião exerted on 

its flock and in the communities and villages of the region. The cangaceiros are 

analyzed in the work as organized groups, with proper codes, internal 

organization, division of tasks and hierarchy, obedience and respect to the 

internal laws established by Lampião. This organization and the exercise of this 

leadership has many similarities with the structure of a company with its mission, 

vision, hierarchy and forms of control, punishment and promotion. Lampião was, 

its way, a charismatic leader with ability and domain of the tactics of command in 

such a way in the direction of the establishment of the consensus in the interior of 

the group and how much in the use of the internal violence and external, even so 

it acted outlaw. On its leadership the survival of the group in the material direction 

how much of the physical security of its members depended in such a way. 

Lampião used of its qualities of leadership and its popularity to launch fashion (the 

indumentária its and of the members of the group) and to have a good relationship 

with the subordinate sectors and the elite of the region. In the dissertação, the 

several explore themselves facetas of the leadership exerted for Lampião with 

regard to its flock and to the communities for where it acted. 

Key words: Leadership. Informal organization. Images. Cangaço-Lampião. 

 

 

 

 



7 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Mapa de atuação do cangaço ............................................................. 53 

Figura 2 Corisco e Dadá ..................................................................................... 56 

Figura 3 Pintura do Museu do Cangaço em Serra Talhada, PE. ..................... 59 

Figura 4 Casarão dos Patos............................................................................... 60 

Figura 5 Bando de Lampião em fila indiana. .................................................... 68 

Figura 6 Casa onde nasceu Lampião – em Serra Talhada, Pe........................ 74 

Figura 7 Óculos que pertenceram a Lampião .................................................. 77 

Figura 8 Visão de barbárie – As cabeças de Lampião, Maria Bonita e 
9 cangaceiros expostas à visitação pública durante anos .............. 79 

Figura 9 Cenas originais do filme de Benjamim Abraão – Baile 
Perfumado .......................................................................................... 103 

Figura 10 Comércio local ................................................................................... 104 

Figura 11 Literatura de Cordel ........................................................................... 105 

Figura 12 Lugar da primeira emboscada sofrida por Lampião....................... 106 

Figura 13 Cidade de Triunfo - PE ...................................................................... 107 

Figura 14 Exemplo de propaganda do cangaço .............................................. 108 

Figura 15 Lampião e seu bando posam para foto: rebuliço na 
imprensa da época ............................................................................ 111 

 

 

 



8 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................... 10 

 

2 LIDERANÇA E CANGAÇO ................................................................... 15 

2.1 Sobrevivência ...................................................................................... 17 

2.2 Enfoque das organizações ................................................................. 20 

2.3 Liderança e hierarquia......................................................................... 21 

2.4 Interação com o meio ambiente ......................................................... 22 

2.5 Recrutamento ....................................................................................... 24 

2.6 Conceitos de liderança ........................................................................ 26 

2.7 Teorias sobre liderança ....................................................................... 29 

2.8 Teorias de traços de personalidade ................................................... 29 

2.9 Teorias sobre estilos de liderança ..................................................... 30 

2.10 Organização informal .......................................................................... 31 

2.11 Liderança como vínculo social ........................................................... 33 

2.12 Liderança carismática ......................................................................... 34 

 

3 METODOLOGIA .................................................................................... 36 

3.1 O “Cangaço” e o contexto histórico .................................................. 38 

3.2 Os primeiros grupos do Cangaço ...................................................... 48 

3.3 Relação entre cangaceiros, populares, chefes locais e 
autoridades .......................................................................................... 56 

 

4 LAMPIÃO: IDENTIDADE E LIDERANÇA ............................................. 59 

 



9 

 

4.1 De Virgulino a Lampião ....................................................................... 59 

4.2 A formação do bando de Lampião ..................................................... 66 

4.3 As guerras e os conflitos .................................................................... 72 

4.4 Marcas de um rei-guerreiro ................................................................. 74 

 

5 IMAGENS DO BANDO DE LAMPIÃO .................................................. 82 

5.1 A visão da sociologia das organizações ........................................... 83 

5.2 O bando de Lampião como organização ........................................... 87 

5.2.1 Características da liderança de Lampião .......................................... 89 

5.2.2 A Organização criminosa de Lampião ............................................... 94 

5.3 A imagem popular de Lampião ......................................................... 100 

5.3.1 A imagem do bando de Lampião ...................................................... 102 

5.3.2 A construção da imagem do bando entre os sertanejos ............... 104 

5.3.3 A indumentária do cangaço e a renovação introduzida por 
Lampião .............................................................................................. 108 

5.3.4 A fotografia ......................................................................................... 111 

5.3.5 A medicina e o cangaço .................................................................... 113 

5.3.6 Farmacopéia cangaceira ................................................................... 119 

5.3.7 Guerra midiática – contra e a favor de Lampião ............................. 123 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................ 127 

 

ANEXO A - ORAÇÃO DE CORPO FECHADO ...................................................... 145 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 146 

 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

Esse tema atravessa como o fio de um punhal  toda a história! 

Entre o final do século XIX e começo do XX (início da República), 

surgiram, no nordeste brasileiro, grupos de homens armados conhecidos como 

cangaceiros. Estes grupos apareceram principalmente em função das condições 

sociais da região nordestina (MELLO, 2005 , p. 17). 

Não encontrando soluções para sobrevivência, ao homem nordestino 

restava pouca esperança e crescia a apatia ao observar a miséria à sua volta. 

Muitos, levados ao desespero, tendiam a enveredar pelos caminhos da violência 

para escapar da realidade gerada pelo latifúndio que concentrava terra e renda 

nas mãos dos fazendeiros, deixando às margens da sociedade a maioria da 

população.  

Portanto, pode-se entender o cangaço como um fenômeno social, 

caracterizado por atitudes violentas por parte dos cangaceiros. Estes andavam 

em bandos armados e espalhavam o medo pelo sertão nordestino. Promoviam 

saques a fazendas, atacavam comboios e chegavam a seqüestrar fazendeiros 

para obtenção de resgates. Aqueles que respeitavam e acatavam as ordens dos 

cangaceiros não sofriam. Pelo contrário, eram muitas vezes ajudados. Esta 

atitude tornou os cangaceiros respeitados e admirados por boa parte da 

população da época.  

De acordo com Vera Lúcia F. C. Rocha, da Universidade Estadual do 

Ceará, “o código de honra do sertão não culpabiliza os homens que matam por 

vingança, mas enaltece sua coragem”1.  

O cangaço torna-se, assim, elemento de resistência, ainda que 

marcada pela ausência de reflexão mais profunda e refinada da parte dos que a 

ele aderem ou manifestam simpatia. Ou seja, nega-se, a partir de um "sentimento 

difuso de injustiça, de descaso, de falta de perspectivas ou mesmo de 

_____________ 
1 Entrevista realizada ao telefone. Fevereiro de 2009. 
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incapacidade de reconhecer quem é verdadeiramente o mocinho ou o vilão numa 

situação em que o terror e a opressão constituem os únicos meios de 

administração dos conflitos, seja da parte dos poderes legalmente constituídos, 

seja da parte dos que se põe à margem da lei.  

Este trabalho é, portanto, uma reflexão sobre diferentes abordagens 

sobre a vida do bando de Lampião e como eles usavam estratégias e astúcia 

para conduzi-la de forma a representar uma sociedade empresarial, uma 

organização hierarquizada que, como toda organização, também se caracterizava 

por ser complexa e paradoxal.  

O historiador Eric Hobsbawm2 escreveu, em 1959, o livro “Rebeldes 

Primitivos”, onde mostra o cangaço como uma forma de reação camponesa 

contra o advento do capitalismo no mundo rural. O milenarismo, o banditismo, as 

greves messiânicas, certas formas de anarquismo - tudo expressa o grito final da 

ordem que desmoronava, evidenciando a inadequação dos homens e mulheres 

que ainda não haviam compreendido as novas linguagens políticas, como a ação 

organizada em partidos. Por isso Hobsbawm chamou-os, indistintamente, de 

movimentos “pré-políticos”.  

No uso popular, "bando" é uma associação de pessoas com 

pensamentos similares que objetivam o mesmo fim ou fins parecidos. No 

imaginário do povo, "bando" lembra caos, falta de normas e/ou organização, nada 

de regras ou chefias.  

Definindo, "um bando de cangaceiros era um agrupamento de homens 

armados que faziam do roubo, da vingança, da extorsão e de outros delitos, seu 

meio de vida". As ações do movimento poderiam ser definidas numa única 

palavra: violência. (FERREIRA; AMAURY, 1997, p. 11) 

_____________ 
2  Ver: HOBSBAWN, E. op. cit. O autor entende por pré-políticas as formas de banditismo 

ocorridas antes do século XVIII como fenômenos identificados com a  tradição. Neste sentido, 
a não ligação dos bandidos com elementos de mudanças políticas e sociais caracterizariam 
este tempo da tradição e do costume identificando o banditismo como fenômeno social, não 
político. 
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Pode-se descrever o bando de Lampião como uma organização de 

homens que lutam pela sobrevivência do grupo. Esta questão está relacionada à 

necessidade de se efetuar algum tipo de avaliação crítica dos resultados da 

leitura. De modo bastante claro, tal avaliação irá depender do ponto de vista que 

se empresta à análise, ou seja, do ponto de vista gerencial certamente algumas 

descobertas são mais úteis que outras.  

Que o líder precisa ter uma visão do futuro, indicar o rumo e 

estabelecer metas e objetivos a serem alcançados por sua equipe não é 

nenhuma novidade. O que nem todos têm certeza é de "como" obter os 

resultados desejados.  

Além do medo, os cangaceiros exerciam fascínio entre os sertanejos. 

Entrar para o cangaço representava, para um jovem da caatinga, ascensão 

social. Significava o ingresso em uma comunidade de homens que se gabavam 

de sua coragem e audácia, indivíduos que trocavam a modorra da vida 

camponesa por um cotidiano repleto de aventuras e perigos.  

Ofereciam salvo-condutos, com os quais garantiam proteção e 

coberturaa quem lhes desse abrigo: os chamados coiteiros. 

A sociologia das organizações, no que diz respeito ao movimento 

cangaceiro, estabelece teorias sistemáticas de alterações comportamentais que 

interfiram direta ou indiretamente no desempenho, no sucesso, no fracasso ou na 

sobrevida desse tipo de agrupamento. 

Toda organização requer aprendizado, dedicação, atenção e 

companheirismo, pois todo o processo dificulta o entendimento se não houver 

grupos integrados. 

Muitos ainda acreditam que liderança é sinônimo de estratégia. Por 

isso, sempre associamos a figura do líder a sua competência como visionário: 

aquele que vê o que os outros não percebem.  
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Lampião transmutou o cangaço “de honra” em um modo de vida, numa 

profissão lucrativa e glamourosa, um meio para adquirir bens materiais, riquezas 

e uma notoriedade que lhe permitia obter respeito de parte da classe abastada da 

sociedade do sertão e de algumas personalidades da vida pública e política.   

Herdeiro de uma história pessoal e social marcada pelas lutas em 

família, injustiças, assassinatos e desonras, Lampião afirmou-se e foi percebido 

como justiceiro e perturbador extremo. Esta memória de justiceiro foi criada pelos 

cordéis e costumes populares em torno do mito de Lampião. 

Quase por unanimidade, os moradores do sertão acreditam que 

Lampião foi um herói, um justiceiro. Na pior das hipóteses, um bandido bom.  

Também apresentava outras habilidades invejáveis para a sua época. 

Sabia ler, tocar sanfona, escrever poesias e não dispensava seu perfume francês. 

Também aprendeu a costurar, o que levou à caracterização das suas roupas e às 

dos integrantes do seu bando.  

Foram homens que, ao roubarem o papel do Estado em algumas 

localidades pelo uso da valentia em defesa da honra pessoal, institucionalizaram 

a violência em seu meio social, valendo-se das regras criadas pelos mesmos, 

tidos como valores morais a serem seguidos.  

Dentro dessa perspectiva, o objetivo neste trabalho de pesquisa não se 

resume a saber o que era ou não tratado como transgressão, mas entender qual 

era o estilo de liderança adotado por Lampião que contribuiu para a organização 

e sucesso de seu bando e como ele o organizou.  

Os objetivos específicos da pesquisa visam identificar os estilos de 

liderança praticados por Lampião, verificar o carisma de Lampião junto à sua 

comunidade e descrever o processo de recrutamento e adesão dos membros do 

bando.  
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Para dar conta do nosso objetivo de pesquisa, o corpo do trabalho foi 

dividido em quatro capítulos.  

No primeiro, apresenta-se uma panorâmica histórica acerca do 

cangaço, momento em que discorre-se sobre fatos marcantes da vida de 

Virgulino Ferreira, o Lampião.  

No segundo capítulo, trata-se da importância de questões inerentes ao 

cangaço e toda sua estrutura e organização, ressaltando o contexto "empresarial" 

como elemento importante no processo de construção do herói épico-popular.  

Desenvolve-se, ao longo do terceiro capítulo, uma análise discursiva do 

legado de Lampião traduzido em paralelos com as artes da guerra, provando que 

a estratégia organizacional absorvia tanto o desejo da população mais carente 

em contestar o descaso e/ou opressão das autoridades para com o povo, quanto 

de criar, quase ao nível da ficção, uma saída para as dificuldades impostas pelas 

condições naturais quase sempre inóspitas e a falta de perspectivas da região.  

Por fim, no quarto capítulo, mostra-se a vasta iconografia, tanto de 

outrora quanto atual, de Lampião e seu bando.  

O que se pretende, enfim, é mostrar que a conjunção de pesquisas em 

trabalhos acadêmicos, livros, jornais e fotografias permitiram resultados objetivos 

na tradução e interpretação das organizações. Encontramos, com freqüência, 

diferentes grupos relacionados entre si com diferentes visões do mundo e da 

natureza dos negócios da organização, pois cada grupo desenvolveu sua própria 

linguagem especializada e estabeleceu seus facilitadores para a formulação dos 

seus propósitos para a organização, bem como um conjunto de normas e 

prioridades.   
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2 LIDERANÇA E CANGAÇO 

O sertão brasileiro, mais particularmente o interior do Nordeste, 

passava por uma crise social sem precedentes durante o final do século XIX e o 

início do século XX. O sertanejo sentia-se abandonado pelas autoridades, isolado 

da civilização e sofria com uma infra-estrutura que beneficiava os grandes 

proprietários das fazendas, os "coronéis", que se tornaram os donos do sertão. A 

vida girava em torno de tais "coronéis". Eles protegiam e perseguiam, mandavam 

e desmandavam. Na política, cometiam todo tipo de fraude para beneficiar seus 

candidatos. Em seus territórios, dependendo da maior ou menor liderança, nada 

se fazia sem a sua determinação. Os humildes, portanto, estavam sob o seu 

domínio. Os coronéis cometiam arbitrariedades e suas vítimas não tinham a 

quem recorrer. 

A situação dos pobres do campo no fim do século XX, e mesmo em 

pleno século XX, não se diferenciava daquela de 1856. Era mais do que natural, 

era legítimo, que esses homens sem terra, sem bens, sem garantias, buscassem 

uma "saída" nos grupos de cangaceiros, beatos e conselheiros, sonhando a 

conquista de uma vida melhor. E muitas vezes lutando por ela a seu modo, de 

armas nas mãos.  

O latifúndio, que concentrava terra e renda nas mãos dos fazendeiros, 

deixava às margens da sociedade a maioria da população. Portanto, podemos 

entender o cangaço como um fenômeno social, caracterizado por atitudes 

violentas por parte dos cangaceiros. Estes andavam em bandos armados e 

espalhavam o medo pelo sertão nordestino. Promoviam saques a fazendas, 

atacavam comboios e chegavam a seqüestrar fazendeiros para obtenção de 

resgates. Aqueles que respeitavam e acatavam as ordens dos cangaceiros não 

sofriam. Pelo contrário, eram muitas vezes ajudados. Esta atitude fez com que os 

cangaceiros fossem respeitados e até mesmo admirados por boa parte da 

população da época.  
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Analisando as diferentes propostas de autores para a atribuição de 

uma interpretação significativa à figura de Lampião e seu bando, podemos afirmar 

a presença de uma raiz de contestação, de negação ao que está estabelecido.  

O historiador Eric Hobsbawm escreveu, em 1959, o livro “Rebeldes 

Primitivos”, onde mostra o cangaço como uma forma de reação camponesa 

contra o advento do capitalismo no mundo rural.  

O milenarismo, o banditismo, as greves messiânicas, certas formas de 

anarquismo - tudo expressa o grito final da ordem que desmoronava, 

evidenciando a inadequação dos homens e mulheres que ainda não haviam 

compreendido as novas linguagens políticas, como a ação organizada em 

partidos. Por isso Hobsbawm chamou-os, indistintamente, de movimentos “pré-

políticos”. O autor entende por pré-políticas as formas de banditismo que tiveram 

lugar antes do século XVIII e identificadas com a tradição. Neste sentido, a não 

ligação dos bandidos com elementos de mudanças políticas e sociais 

caracterizaria este tempo da tradição e do costume identificando o banditismo 

como fenômeno social, não político.  

Entretanto, Hobsbawm demonstra que, embora o bandido se tornasse 

símbolo de poder para o povo, por seu comportamento heróico e justiceiro, seus 

projetos não alcançariam a condição de politicamente revolucionários.  

Talvez seja difícil para alguns de nós a compreensão das 

características morais de um universo tão peculiar como o da caatinga brasileira, 

onde os "coronéis" e as "volantes" eram tão ou mais aterrorizantes que os 

cangaceiros, mas não o será se acompanharmos o raciocínio de Hobsbawm, 

quando ele nos recorda que "é impossível fazer o opressor pagar a humilhação 

imposta à vítima em sua própria moeda - pois o opressor atua dentro de uma 

estrutura de riqueza, poder e superioridade social que a vítima não pode usar". 

(HOBSBAWM, 1959). tem q citar a página 

Se os bandidos alcançam certa notoriedade – e em outros locais não 

temos registros destes grupos —, isto se deve à influência de alguns fatores, 
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como as crises políticas e econômicas da região, as estruturas do poder local e o 

poder dos proprietários.  

2.1 Sobrevivência 

Em permanente tensão, as famílias oligárquicas, os grupos políticos, as 

forças policiais, os pequenos e médios proprietários, os capangas - aderentes ou 

contratados - e toda a massa de subservientes, moviam-se em intrincada rede de 

relações, na qual se sobrepunham às barreiras de classe outros obstáculos que 

se chamavam "barreiras verticais" por afastarem um tronco de parentela de outro 

tronco semelhante.  

Utilizando-se dessas diferenças, o cangaceiro estabelecia alianças, 

temporárias ou não, garantindo tréguas periódicas, fornecimento de armas, 

munições e alimentos, além de locais para repouso e esconderijo do bando.  

O material bélico que Lampião arrecadava nos saques era em 

quantidade bem inferior ao que necessitava. Assim, tendo que obter armamento 

moderno e de qualidade passou a comprá-los com o dinheiro tomado de outros 

coronéis e fazendeiros da região. Vê-se, assim, que o cangaço tornou-se uma 

organização que enriquecia ainda mais os poderosos que faziam pactos com 

Lampião na calada da noite, à revelia do poder legal ou até mesmo com a sua 

ciência, que certamente também ganharia uma fatia desse bolo enorme.  

Para o historiador Billy Chandler (1980), Lampião e seu bando só 

poderiam ser considerados como bandidos sociais por terem raízes em um 

ambiente injusto, nunca por se preocupar com a justiça social. Ao elaborar sua 

análise ele constata que o sertão nordestino, pela sua estrutura político-cultural, é 

um centro em que há uma continuidade de vinganças privadas, ocasionadas 

pelas tensões de poder de famílias tradicionais.  
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Tais condições não fazem do cangaço uma situação inevitável mas um 

local possível de atração para a criminalidade rural. Muitos autores  compartilham 

esta visão.   

No uso popular, "bando" é uma associação de pessoas com 

pensamentos similares que objetivam o mesmo fim ou fins parecidos. No 

imaginário do povo, "bando" lembra caos, falta de normas e/ou organização, nada 

de regras ou chefias.  

Definindo, "um bando de cangaceiros era um agrupamento de homens 

armados que faziam do roubo, da vingança, da extorsão e de outros delitos, seu 

meio de vida" (FERREIRA; AMAURY, 1997, p. 11). As ações do movimento 

poderiam ser enquadradas em um único termo: violência .   

Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, "líder" é um 

indivíduo que chefia, comanda e/ou orienta, em qualquer tipo de ação, empresa 

ou linha de idéias, guia chefe ou condutor que representa um grupo, uma 

corrente de opinião, etc, indivíduo, grupo ou agremiação que ocupa a primeira 

posição em qualquer tipo de competição. Já "iderança" pode ser entendida como 

a capacidade de liderar; espírito de chefia ou forma de dominação baseada no 

prestígio pessoal e aceita pelos dirigidos. Em suma, pode-se dizer que a 

liderança é a função do líder.  

Outro aspecto importante sobre o líder é a área onde domina e o 

reflexo dessa liderança ao longo do tempo, como também as áreas de 

conhecimento - formal ou informal - onde atua e a ideologia de cada indivíduo a 

respeito do mesmo bem, além do tipo de liderança que pode ser empregada para 

o bem ou para o mal.  

Desta forma, a organização cangaceira é um fenômeno cultural que 

varia de acordo com o estágio de desenvolvimento de uma sociedade para outra 

ajudando a compreender variações nacionais nas organizações.  
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Quando explorada a idéia de que organização é um fenômeno cultural, 

tem-se o intuito de evidenciar de que forma grandes organizações são capazes 

de influenciar a maior parte do dia-a-dia das pessoas.  

Quando se toma o ponto de vista externo a essa sociedade, enxerga-

se que a vida em uma organização é cheia de crenças peculiares, rotinas e rituais 

que as faz diferir das sociedades tradicionais. Isto parece ser óbvio, mas muitas 

características da cultura permanecem óbvias. Como exemplo, temos pessoas 

que vivem em um lugar e trabalham em outro, usam uniformes e aceitam 

autoridades, dentre outros.  

As organizações são vistas como coletividade, o espírito colaborativo 

influencia na experiência de trabalho gerando interdependência, que se explicita 

em preocupações compartilhadas e na ajuda mútua.  

Assim como os indivíduos têm personalidades distintas enquanto 

compartilham de muitas coisas comuns, isto também acontece com grupos e 

organizações. Este fenômeno é agora reconhecido como “cultura organizacional”, 

o que ajuda a melhor entender as organizações como mini-sociedades que têm 

os seus próprios padrões distintos de cultura e subcultura. Aqui tem-se, a terceira 

idéia proposta.  

Uma forma de evidenciar a natureza da cultura e da subcultura é 

observar o funcionamento do dia-a-dia do grupo ou da organização, levando em 

consideração que as características tornam-se evidentes uma vez que se 

conheçam os padrões e a interação entre os indivíduos, a linguagem utilizada, as 

imagens e os temas explorados, dentre outras rotinas diárias. Quando se observa 

o que é racional dentre os aspectos desta cultura descobre-se que existem 

explicações históricas para a maneira pela quais as coisas são feitas.  

Sábio no comando do bando, Lampião descobriu que ficava muito 

oneroso manter um agrupamento de muitos homens. Assim, resolveu dividir o 

grupo em subgrupos, escolhendo os homens mais valentes e de sua confiança e 

distribuindo entre eles os outros membros do contingente total. Dessa forma, 
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mantinha vários grupos sob seu comando, distribuídos em diversos locais, dando 

a impressão de que um mesmo grupo estava em vários lugares ao mesmo tempo 

uma vez que quando praticavam alguma ocupação ou saque usavam sempre o 

mesmo artifício e os mesmos uniformes, saudando Lampião e cantando a música 

"Mulher Rendeira". Dessa maneira, a população nunca sabia de fato quem era e 

onde estava o principal líder do cangaço.  

As adversidades econômicas acabaram criando um enorme 

descontentamento para a população em geral e principalmente para as classes 

mais pobres. Estes fatores econômicos, intimamente relacionados ao aumento da 

população, às secas periódicas, à fragilidade das instituições responsáveis pela 

lei, ordem e justiça - quase sempre inoperantes - e finalmente o antagonismo de 

partidos políticos geraram uma desestruturação social que contribuiu 

decisivamente para o surgimento de um tipo humano, cujas características eram 

um espelho fiel do meio em que habitavam: o cangaceiro.  

2.2 Enfoque das organizações 

Mas, o que define uma organização? Podemos descrever o bando de 

Lampião como sendo uma associação organizada de homens que lutam por 

justiça, igualdade ou melhores perspectivas de vida, mesmo usando métodos 

violentos? Como é possível conciliar a variedade de informações e de 

interpretações? Estas e outras questões relacionadas apontam para a 

necessidade de se efetuar algum tipo de avaliação crítica dos resultados da 

leitura. De modo bastante claro, tal avaliação dependerá do ponto de vista que se 

empresta à análise, ou seja, do ponto de vista gerencial certamente algumas 

descobertas são mais úteis do que outras. Já do ponto de vista de um crítico 

social outras metáforas diferentes das utilizadas do ponto de vista gerencial ou 

organizacional podem ser extremamente preciosas. A utilidade de uma metáfora 

quase sempre depende dos objetivos para os quais a análise deve contribuir.  
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A sociologia das organizações, no que diz respeito à organização do 

movimento cangaceiro, estabelece teorias sistemáticas de alterações 

comportamentais que interfiram direta ou indiretamente no desempenho, no 

sucesso, no fracasso ou na sobrevida desse tipo de agrupamento. Toda 

organização requer aprendizado, dedicação, atenção e companheirismo pois a 

ausência de grupos integrados dificulta todo o entendimento no interior das 

organizações .  

Lampião e seu bando eram temidos como o diabo mas também 

respeitados como deuses, mesmo pelos seus inimigos. Os cangaceiros eram uma 

espécie de justiceiros, sujeitos fora-da-lei que, indignados com as péssimas 

condições de vida do sertanejo, decidiram fazer justiça com as próprias mãos. 

Com isto, Lampião e seu bando são analisados como grupo que irá atuar, 

conseqüentemente, à margem de qualquer ordem política e econômica legal , 

exercendo a violência e, em alguns casos, a autoridade de mando de homens 

que se fizeram respeitar.  

2.3 Liderança e hierarquia 

Lampião transmutou o cangaço “de honra” num modo de vida, numa 

profissão lucrativa e glamorosa, um meio para adquirir bens materiais, riquezas e 

uma notoriedade que lhe permitia obter respeito de parte da classe abastada da 

sociedade do sertão e de algumas personalidades da vida pública e política. Sob 

seu "reinado" multiplicaram-se a violência e as fontes de renda. Para tanto, 

hierarquizou o movimento, organizou um código de honra e de respeito a leis 

internas. Permitiu a entrada de mulheres, entre elas Dada, mulher de Corisco, 

criadora da roupa típica do bando. Lampião tornou-se mito e a sua fama de herói 

ou de bandido permanece difícil de ser apagada da memória do povo. Continua 

um vulto que se eleva pela coragem de enfrentar o latifúndio dos “coronéis”, dos 

donos das cabeças. Liderou homens que, ao roubarem o papel do Estado em 

algumas localidades, pelo uso da valentia em defesa da honra pessoal, 
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institucionalizaram a violência em seu meio social, valendo-se das regras criadas 

pelos mesmos, tidos como valores morais a serem seguidos.  

2.4 Interação com o meio ambiente 

O ambiente dos cangaceiros era a própria natureza. Lampião passou 

vinte anos de sua vida morando em grotas, furnas, cavernas e acampamentos no 

meio da mata seca e bravia que da caatinga. Os homens forravam o chão com 

um pano de chita para deitar e com outro pedaço de pano faziam a coberta, 

enganchado em galhos de árvores. A vida só podia ser mantida por meio de lutas 

constantes: no interior desse universo tenso e dinâmico que é o sertão, tudo o 

que é vivo deve lutar para conseguir durar um pouco mais. O sertão é uma 

máquina implacável. Marca disso é a condição do homem do sertão, a condição 

jagunça, cangaceira.  

De acordo com Mello (2002, p. 16), “Lampião se enquadra no tipo de 

maior freqüência como modalidade criminal dentro do quadro geral do cangaço 

nordestino” ou seja, o cangaço rapina ou meio de vida.  

Dentre as características do bando de Lampião, uma das mais 

impressionantes é que eles estabeleceram, desde o inicio, um estado móvel e 

independente com abrangência política, econômica, jurídica e militar que não se 

apropriava necessariamente do território físico mas, antes disso, da influência e 

da imposição da força, aliadas à figura carismática de um herói bandido, um 

nobre salteador que lutava pelo e para o povo.  

Essa aceitação popular encontra eco em um "código de honra" próprio 

e não escrito do sertanejo que enaltece a coragem daquele que mata por 

vingança mesmo tendo que enfrentar as forças legais. "Seje hómi" é um dos 

ensinamentos inseridos em tal cultura.   
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Em "Imagens da Organização" de Gareth Morgan, são examinadas 

algumas formas diferentes de raciocinar a respeito das organizações. Qualquer 

abordagem realista da análise organizacional deve ser iniciada a partir da 

premissa de que as organizações podem ser muitas e complexas ao mesmo 

tempo.  

O tipo de análise baseada na metáfora cangaço/organização, 

desenvolvido na obra citada anteriormente, fornece meios eficazes para se lidar 

com esta complexidade e para ampliar os nossos processos de reflexão, de tal 

forma que possibilita ler a mesma situação de múltiplas perspectivas e de 

maneira crítica e devidamente bem informada.  

A tentativa de conciliação de diferentes paradigmas do pensamento 

organizacional envolve a elaboração e utilização de modelos que tentam somar – 

ou construir pontes entre - abordagens que se baseiam em diferentes visões do 

que seja a sociedade, as organizações, seus atores e suas estratégias. Equivale 

a dizer que, por exemplo, se o modelo paradigmático proposto por Burrell e  

Morgan (1979) – talvez a mais celebrada revisão paradigmática no campo das 

teorias organizacionais - revela as possíveis maneiras de abordar e conhecer os 

objetos de estudo das ciências sociais reflete melhor, no seu conjunto, o que 

sejam enfim esses elementos, entre eles, as organizações e as estratégias 

organizacionais. 

Portanto, numa época profundamente conturbada pelas disputas entre 

os chefes políticos, lutas de família, ausência de manifestações rígidas de um 

poder público distante, povoada por um homem individualista que não prestava 

conta dos seus atos e influenciada pelas bravuras dos cavaleiros medievais, o 

sertanejo, que tinha no épico o seu gênero preferido, passa a conceber o 

cangaço como um meio de sobrevivência, no qual a tônica é o sentimento de 

vingança e refúgio.  

Dessa forma, o fato do sertanejo considerar o cangaço como profissão 

reflete todo o contexto em que se inserem as condições sócio-econômicas, 

políticas e culturais da região, marcada pela complexidade do fenômeno.  
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Se raciocinarmos sobre uma organização através da metáfora da 

cultura verifica-se que esta aponta para uma forma de organizar a empresa 

através de normas compartilhadas, valores, idéias e crenças enfatizando, assim, 

visões e direcionamentos para desenvolvimentos futuros e não dependendo da 

existência de regras, pois ela se acha alicerçada em um sistema de significados.  

Tudo isso fez com que o mito do cangaço se espalhasse pela caatinga, 

convertendo em herói os personagens que optaram pela marginalidade e pelo 

banditismo. Qualquer julgamento dos cangaceiros necessita uma interpretação do 

seu universo singular e extraordinário, dos seus costumes, e do seu código de 

honra, sem desprezar as influências do meio hostil que endurece o homem. 

Embora a vida errante do cangaço muitas vezes fosse a única opção de 

subsistência para o sertanejo, cairia-se no reducionismo ao afirmar que as 

condições sociais foram as únicas responsáveis por atos muitas vezes cruéis dos 

bandoleiros.   

2.5 Recrutamento 

O escritor Sérgio Dantas, do Rio Grande do Norte, pesquisa o assunto 

há dez anos e define o aparecimento do cangaço como um poder paralelo, em 

conseqüência de um Estado que não cumpria sua função de manter a 

estabilidade. ''Foi uma espécie de convulsão social, mas sem nenhuma visão 

revolucionária'', explica.  

Apresentando características físicas distintas da zona canavieira, o sertão é 
uma região geograficamente acidentada e dividida entre planaltos, colinas e 
serras que compõem um cenário pouco propício à habitação humana. (aqui 
precisa da referência completa) 

Todos os personagens foram muito importantes na história do cangaço 

e, direta ou indiretamente, participantes da formação e da vida de Lampião. No 

entanto as principais figuras da saga do cangaço eram os próprios cangaceiros, 

inúmeros e de personalidades distintas entre si.  
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Os grupos e subgrupos formados pelos cangaceiros existiam em 

grande quantidade. Era habitual que depois de participar de um agrupamento 

durante algum tempo o indivíduo se sentisse apto a ter seu próprio bando. No 

momento em que achava que estava preparado para ter sua própria organização 

ele se dirigia a seu líder e expunha seus planos. Geralmente não havia nenhum 

problema. O mais comum era encontrar respaldo em seu chefe que, por sua vez, 

sabia que, no futuro, se necessário, poderia contar com a ajuda desse seu ex-

subalterno. 

Dessa forma os grupos iam se subdividindo ou se reagrupando, num 

contínuo e alternado processo de divisão e crescimento. Assim surgiam os 

numerosos líderes de bandos, tantos que a maioria teve seus nomes esquecidos 

pela história. Muitos, entretanto, tornaram-se conhecidos e seus nomes serão 

lembrados sempre que se falar em cangaço.  

Cedo, os adolescentes eram instruídos a lidar com o gado e a trabalhar 

com o couro. A marca do boi esteve presente em toda região sertaneja como 

fonte de riqueza e de manufatura do couro na fabricação dos mais variados 

objetos. Tudo era cuidadosamente aproveitado. Os chifres serviam como vasilha 

ou recipiente para guardar pólvora e os ossos como brinquedo para as crianças.  

Ainda segundo Billy Chandler, no século XIX, graças às campanhas de 

vacinação a população sertaneja aumentou e concentrou-se nas regiões 

adequadas à agricultura. O aumento populacional nestas áreas gerou uma 

fragmentação nas propriedades, resultando em declínio econômico para a 

maioria dos habitantes.  

As adversidades econômicas acabaram criando um enorme 

descontentamento para a população, principalmente para as classes mais 

pobres. Junto a estes fatores econômicos, intimamente relacionados com o 

aumento da população, as secas periódicas, a fragilidade das instituições 

responsáveis pela lei, ordem e justiça, quase sempre inoperantes e, finalmente, o 

antagonismo de partidos políticos geraram uma desestruturação social que 
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contribuiu decisivamente para o surgimento de um tipo humano, cujas 

características eram um espelho fiel do meio em que habitavam: o cangaceiro.  

Diante desse quadro é compreensível que o homem rude, não fazendo 

parte dos protegidos dos coronéis optasse pelo cangaço para fugir da 

prepotência dos policiais ou procurasse seguir os beatos para se redimir de seus 

pecados e conseguir, através da oração e do sacrifício, atingir a felicidade eterna. 

Qualquer julgamento dos cangaceiros necessita de uma interpretação 

do seu universo singular e extraordinário; dos seus costumes e seu código de 

honra, sem desprezar as influências do meio hostil que endurece o homem. 

Embora a vida errante do cangaço muitas vezes fosse a única opção de 

subsistência para o sertanejo, cairia-se no reducionismo afirmando que as 

condições sociais foram às únicas responsáveis por atos muitas vezes cruéis dos 

bandoleiros.  

2.6 Conceitos de liderança 

Segundo Chiavenato passou-se a constatar, a partir da teoria das 

Relações Humanas, a enorme influência da liderança sobre o comportamento das 

pessoas. A experiência de Hawthorne teve o mérito – entre outras – de 

demonstrar a existência de líderes informais que encarnavam as normas e 

expectativas do grupo, mantendo estrito controle sobre o comportamento do 

mesmo, ajudando os componentes do bando a atuarem como um grupo social, 

coeso e integrado. 

A liderança é necessária em todos os sentidos de organização 

humana, principalmente nas empresas e em cada um de seus departamentos. 

Ela é igualmente essencial em todas as demais funções da administração: o 

administrador precisa conhecer a motivação humana e saber conduzir as 

pessoas, isto é, liderar. 



27 

 

“Liderança é a influência interpessoal exercida numa situação e 

dirigid,a através do processo da comunicação humana, à consecução de um ou 

de diversos objetivos específicos”. A liderança é encarada como um fenômeno 

social e que ocorre exclusivamente em grupos sociais. “A liderança deve ser 

considerada em função dos relacionamentos entre as pessoas numa determinada 

estrutura social, e não pelo exame de uma série de traços individuais” 

Há uma distinção entre o conceito de liderança como uma qualidade 

pessoal (combinação especial de características pessoais que fazem de um 

individuo um líder) e de liderança como função (decorrente da distribuição da 

autoridade de tomar decisões em uma empresa): “o grau em que um indivíduo 

demonstra qualidade de liderança depende não somente de suas próprias 

características, mas também das características da situação na se encontra”. O 

comportamento de liderança (que envolve funções como planejar, dar 

informações, avaliar, arbitrar, controlar, recompensar, estimular e punir, dentre 

outras) deve ajudar o grupo a atingir os objetivos ou, em outras palavras, a 

satisfazer suas necessidades. Assim, o individuo que possa dar maior assistência 

e orientação ao grupo (escolher ou ajudar o grupo a escolher as melhores 

soluções para seus problemas) para que este alcance um estado satisfatório tem 

maiores possibilidades de ser considerado líder. A liderança é, pois, uma questão 

de redução de incerteza do grupo. O comportamento pelo qual se consegue essa 

redução é a escolha. A liderança é um processo contínuo de escolha que permite 

à empresa caminhar em direção à sua meta, apesar de todas as perturbações 

internas e externas. Assim, a liderança é uma questão de tomada de decisão do 

grupo. 

Dentro de uma outra concepção, a relação entre líder e liderados 

repousa em três generalizações, a saber. 

a) “A vida, para cada individuo, pode ser vista como uma contínua luta para 

satisfazer necessidades, aliviar tensões e manter equilíbrio”. 

b)  A maior parte das necessidades individuais, em nossa cultura, é satisfeita 

pelas relações com outros indivíduos ou com grupos de indivíduos. 
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c) Para qualquer indivíduo, usar as relações com outros indivíduos é um 

processo ativo – e não passivo – de satisfazer necessidades. Em outros 

termos, o indivíduo não espera passivamente que a relação capaz de 

proporcionar-lhe o meio de satisfazer uma necessidade ocorra naturalmente, 

mas ele próprio procura os relacionamentos adequados para tanto ou utiliza 

aqueles relacionamentos que existem com o propósito de satisfazer suas 

necessidades pessoais”. 

 

Nessa concepção, “a liderança é função das necessidades existentes 

numa determinada situação e consiste numa relação entre um individuo e um 

grupo”. Nestes termos, o conceito de liderança repousa entre um individuo e um 

funcional. Essa relação funcional somente existe quando um líder é percebido por 

um grupo como possuidor ou o controlador de meios para a satisfação de suas 

necessidades. Assim, seguí-lo pode constituir para o grupo um meio de aumentar 

a satisfação de suas necessidades ou de evitar sua diminuição. O líder surge 

como um meio para consecução dos objetivos desejados por um grupo. E o grupo 

pode selecionar, eleger ou aceitar espontaneamente um individuo como líder, 

porque ele possui e controla os meios (como habilidade pessoal, conhecimentos, 

dinheiro, relacionamentos ou propriedade, dentre outros) que o grupo deseja 

utilizar  para atingir seus objetivos, ou seja, para obter um aumento de satisfação 

de suas necessidades. 

Se a liderança é uma influência interpessoal, convém explicitar o que 

significa influência. A influência é uma força psicológica, “uma transação 

interpessoal na qual uma pessoa age e modifica o comportamento de uma outra, 

de algum modo intencional. Geralmente, a influência envolve conceitos como 

poder e autoridade, abrangendo todas as maneiras pelas quais introduzem-se 

mudanças no comportamento de pessoas ou de grupos de pessoas. O  controle 

representa as tentativas de influência que são bem-sucessidas, isto é, que 

produzem as conseqüências desejadas pelo agente influenciador. O poder é o 

potencial de influência de uma pessoa sobre outra ou outras; é a capacidade de 

exercer influência, embora  isto não signifique que tal influência seja realmente 
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exercida. O poder é potencial influenciador que pode ou não ser realizado. A 

autoridade - o conceito mais restrito destes todos - é o poder legitimo, isto é, o 

poder que tem uma pessoa em virtude do seu papel, de sua posição em uma 

estrutura organizacional. É, portanto, o poder legal e socialmente aceito. 

 

2.7 Teorias sobre liderança 

A liderança constitui um dos temas administrativos mais estudados nos 

últimos cinqüenta anos. Para melhor explicar as influências do superior sobre os 

subordinados ou grupos de subordinados, muitos autores desenvolveram várias 

teorias sobre a liderança. Essas teorias acompanharam mais ou menos o 

desenvolvimento da teoria das organizações e influenciaram sensivelmente a 

teoria administrativa. As teorias sobre a liderança podem ser classificadas em 

três grandes grupos. 

a) Teorias de traços de personalidades. 

b) Teorias sobre estilos de liderança. 

c) Teorias situacionais de liderança. 

2.8 Teorias de traços de personalidade 

São as teorias mais antigas a respeito de liderança. Um traço é uma 

qualidade ou característica da personalidade. Segundo essas teorias, o líder é 

aquele que possui alguns traços específicos de personalidade que o distinguem 

das demais pessoas. Assim, o líder apresenta características marcantes de 

personalidade pelas quais pode influenciar o comportamento das outras pessoas. 

Essa teoria foi marcadamente influenciada pela chamada teoria do “grande 
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homem” defendida por Carlyle em 1910 para explicar que o progresso do mundo 

foi produto das realizações pessoais de alguns grandes homens que dominaram 

a historia da Humanidade.  

As teorias dos traços partem do pressuposto de que certos indivíduos 

possuem uma combinação especial de traços de personalidade que podem ser 

definidos e utilizados para identificar futuros líderes potenciais, bem com avaliar a 

eficácia da liderança, o que tumultuou esta forma de abordagem. Um minucioso 

levantamento sobre a extensa literatura a respeito dos traços de personalidade 

que definem o líder resume alguns destes principais traços enumerados pelos 

diversos autores. 

1) Traços físicos: energia, aparência, estatura e peso. 

2) Traços intelectuais: adaptabilidade, agressividade, entusiasmo e 

autoconfiança. 

3) Traços sociais: cooperação, habilidades interpessoais e habilidade 

administrativa. 

4) Traços relacionados com a tarefa: impulso de realização, persistência e 

iniciativa. 

2.9 Teorias sobre estilos de liderança 

São as teorias que estudam a liderança em termos de estilos de 

comportamento do líder em relação aos seus subordinados, isto é, maneiras 

pelas quais o líder orienta sua conduta, enquanto a abordagem dos traços refere-

se àquilo que o líder faz, ou seja, o seu estilo de comportamento para liderar. 

Os estilos de liderança são os seguintes. 

Lideranças autocráticas: o comportamento dos grupos mostra forte 

tensão, frustração e, sobretudo agressividade. De outro lado, nenhuma 

espontaneidade, ou iniciativa, nenhuma formação de grupos de amizade. Embora 
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aparentemente gostem das tarefas, os membros do grupo não demonstram 

satisfação com relação á situação. O trabalho somente se desenvolve com a 

presença física do líder. Quando este se aumenta, as atividades cessam e os 

grupos expandem seus sentimentos reprimidos, chegando a explosões de 

indisciplina e de agressividade. 

Liderança liberal: embora a atividade dos grupos seja intensa, a 

promoção é simplesmente medíocre. As tarefas desenvolvem-se ao acaso, com 

muitas oscilações, perdendo-se muito tempo com discussões mais voltadas para 

motivos pessoais do que relacionadas com o trabalho em si. Nota-se forte 

individualismo agressivo e pouco respeito pelo líder. 

Liderança democrática: há formação de grupos de amizade e de 

relacionamentos cordiais entre os meninos. Líder e subordinados passam a 

desenvolver comunicações espontâneas, francas e cordiais. O trabalho mostra 

um ritmo suave e seguro, sem alterações, mesmo quando o líder se ausenta. Há 

um nítido sentido de responsabilidade e de comprometimento pessoal, além de 

uma impressionante integração grupal dentro de um clima de satisfação. 

Os grupos submetidos à liderança autocrática apresentam a maior 

quantidade de trabalho produzido. Sob a liderança liberal, não se saem bem 

quanto à quantidade nem quanto à qualidade. Com a liderança democrática os 

grupos não apresentam um nível quantitativo de produção tão elevado quando 

submetidos à liderança autocrática, porém a qualidade do seu trabalho é 

surpreendentemente superior. 

2.10 Organização informal 

A teoria das relações humanas, desenvolvida a partir da experiência de 

Hawthorne, considerou a existência da organização informal dos grupos. Existem 

padrões de relações encontrados na empresa que não aparecem no 

organograma, como amizades e antagonismos, indivíduos que se identificam com 
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outros, grupos que se afastam de outros e uma grande variedade de relações no 

trabalho ou fora dele e que constituem a chamada organização informal. Essa 

organização informal desenvolve-se baseada na interação imposta e determinada 

pela organização formal. Os padrões informais de relações são extremamente 

diversos quanto à forma, conteúdo e duração e mostram que nem sempre a 

organização social de uma empresa corresponde exatamente ao seu 

organograma. Isto porque a organização formal de uma empresa pouco considera 

as distinções sociais e não exprime as diferenças em distância social e valores 

sociais, atendo-se simplesmente às relações funcionais e às linhas lógicas de 

comunicação e coordenação horizontal e vertical. O trabalho na empresa requer, 

indiscutivelmente, a interação entre os indivíduos. As pessoas que ocupam os 

cargos numa empresa estabelecem forçosamente um sistema de interação social, 

condição fundamental para a vida social dentro de uma organização, que é 

sociabilidade humana.  Cada indivíduo necessita um mínimo de interação com 

outros indivíduos nesse sistema informal de relacionamentos. 

Denomina-se organização informal, ao conjunto de interações e de 

relacionamentos que se estabelecem entre os vários elementos humanos em 

uma organização  em contraposição à organização formal, constituída pela 

própria estrutura organizacional composta de órgãos, cargos, relações funcionais, 

níveis hierárquicos. Assim, em uma empresa o comportamento dos grupos 

sociais está condicionado a dois tipos de organização: formal ou racional e a 

organização informal ou natural. 

Por outro lado, há os processos espontâneos de evolução social que se 

exercem no seio de toda atividade humana, sem nenhum objetivo determinado, 

consciente ou preciso, e que conduzem à organização informal natural. A 

organização informal concretiza-se nos usos e costumes, nas tradições, nos 

ideais e nas normas sociais. 
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2.11 Liderança como vínculo social  

O reexame da maioria dos conceitos de liderança ressalta, como 

denominador comum, a suposição básica de tratar-se de um fenômeno grupal 

que, portanto, envolve necessariamente a interação de pessoas. Assim, o 

exercício da liderança depende do relacionamento interpessoal sob todos os 

aspectos, seja dentro de um processo de dupla direção com o subordinado ou  

com relação aos pares, seja com os superiores. Para compreender a dinâmica da 

liderança é necessário que se pesquise melhor a formação de vínculos sociais 

estabelecidos e todas estas direções anteriormente referidas. 

Quando se fala de vinculo social está se referindo, necessariamente, 

ao processo de influência entre líderes e subordinados, e vice-versa. Para Yukl,  

 

“liderança é definida de maneira ampla, visando incluir processos de 
influência de objetivos para grupos e organizações, ao mesmo tempo em 
que abrange a motivação da atividade comportamental na busca desses 
objetivos, sendo também um tipo de influência que mantém o grupo e 
sua cultura”.  

Como o autor deixa perceber, o processo de interação não ocorre por 

acaso, ao contrário, ele se dá em função de objetivos e finalidades próprios. A 

formação do vinculo social, no entanto, não acontece como algo simples, pautado 

unicamente por atitudes conscientes e racionais. Antes de qualquer coisa, está 

presa à percepção de mundo que os membros possuem, podendo tal percepção 

não ser totalmente consciente. 

A porta de entrada de todo conhecimento do mundo é o processo de 

percepção das pessoas, que guarda certas características especiais. Aquele que 

percebe o mundo das coisas que estão fora dele é denominado de “sujeito 

percebedor”, o qual impregna o objeto percebido das qualidades próprias do seu 

mundo interior podendo dar, assim, inicio às chamadas “distorções perceptivas da 

realidade”. 
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2.12 Liderança carismática 

Um dos princípios básicos do comportamento humano relaciona-se ao 

fato de que as pessoas agem em função de suas percepções. A percepção, 

segundo Robbins (2002), ”é o processo pelo qual os indivíduos organizam e 

interpretam sua impressões sensoriais, a fim de dar sentido ao seu ambiente”. A 

forma como vemos e interpretamos a realidade impacta nossas ações e reações, 

portanto, nosso comportamento. Cada um de nós tende a achar que “vê” as 

coisas como elas são, objetivamente. Mas sabemos que não é bem assim. 

Vemos o mundo menos pelo que ele é e mais como nós somos, devido aos 

nossos sentimentos, crenças e valores (COVEY, 2003). Este fato pode explicar 

por que as pessoas percebem e reagem ao mesmo acontecimento de modo tão 

diferente. 

Quando deixamos de falar de fatos ou situações e passamos a 

considerar pessoas, podemos afirmar que nossa percepção e nosso julgamento 

das ações de alguém serão significativamente influenciados pelas suposições 

que fazemos a seu respeito (ROBBINS ,2002). 

Como então os lideres precisam ser percebidos por seus seguidores? 

A liderança carismática baseia-se nas habilidades que os seguidores atribuem ao 

líder quando observam determinados comportamentos. Algumas características 

são consideradas fundamentais para que os líderes sejam percebidos como 

carismáticos, segundo análise feita por Jay Conger e Rasindra Kanengo (citados 

por Robbins, 2002, p. 398). São consideradas características fundamentais para 

o líder: 

a) autoconfiança: possuem confiança plena no próprio julgamento e 

habilidade; 

b) visão: apresentam uma meta idealizada que propõe um futuro melhor 

que o status quo. Quando maior a disparidade entre essa meta e o 



35 

 

status quo, mais os seguidores tenderão a atribuir ao líder uma visão 

extraordinária; 

c) habilidade de articulação: eles podem esclarecer e formular sua visão de 

maneira compreensível para os demais, demonstrando uma 

compreensão das necessidades dos seguidores e , consequentemente, 

atuando como força motivadora; 

d) forte convicção: os líderes carismáticos são tidos como fortemente 

comprometidos, dispostos  a assumir elevados riscos pessoais, arcar 

com os custos altos e dedicar-se ao autosacrificio para realizar o que 

pretendem; 

e) comportamento fora do habitual: os que têm carisma adotam atitudes 

vistas como modernas, não convencionais e contrárias às normas. 

Quando bem sucedidos, esse tipo de comportamento desperta surpresa 

e admiração nos seguidores; 

f) sensibilidade ao ambiente: fazem avaliações realistas das imposições 

ambientais e dos recursos necessários para provocar mudanças. 

 

Os lideres carismáticos possuem uma meta idealizadora que desejam 

atingir, são fortemente envolvidos com ela, percebidos como anticonvencioanais, 

autoconfiantes e agentes de mudança. Com esse comportamento arrojado e 

atitudes envolventes tendem a levar as pessoas a exercerem esforço extra no 

trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

Para análises compreensivas de caráter qualitativo foram utilizadas as 

seguintes técnicas: análise de conteúdo, entrevistas semi estruturadas e história 

oral. A coleta de dados foi realizada na região do cangaço, onde foram gravados 

os depoimentos de moradores, comerciantes, políticos e juízes, dentre outros. Os 

conteúdos das entrevistas encontram-se no apêndice. Completou-se o trabalho 

com visitas a cidades, comunidades, museus e ONGs.  

A abordagem orientada para os traços surgiu como uma extensão do 

comprometimento filosófico dos séculos XVIII e XIX com “o grande homem” que 

determinava o curso da história. Coerentemente, essa linha de pesquisa enfatizou 

o mapeamento dos traços físicos, intelectuais e de personalidade que distinguiria 

os líderes de seus seguidores. Tead, Walt e Doty são, dentre outros, 

representantes desta corrente de estudos. 

A causa do surgimento da abordagem estrutural foi a inaplicabilidade 

prática da determinação dos traços distintivos entre líderes e liderados na direção 

das organizações.  

Este aspecto de natureza eminentemente operacional desviou o 

patrocínio de pesquisas desse campo para aquele que focaliza as situações em 

que a liderança ocorre, ao invés da pessoa do líder. Tais estudos foram 

responsáveis pela divulgação do conceito de liderança emergente, caracterizada 

como um fenômeno temporário ou situacional que surge nos grupos quando em 

confronto com as exigências de uma situação nova. Crockett, Katz e Khan são 

pesquisadores classificados nessa corrente por Spotts (1976).  

A terceira abordagem dos estudos de liderança trata de uma orientação 

funcional para o problema. Nesse contexto, liderança é definida como um 

conjunto de atos que contribuem para o desenvolvimento do grupo. O objetivo 

maior de tais pesquisas consiste na identificação de espécies de comportamento 

necessárias à sobrevivência e realização do grupo. Coerentemente, a liderança 
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pode ser desempenhada por um ou mais membros do grupo. Dentre os 

representantes dessa corrente Spotts (1976) enumera Stogdill, White e Lippit, 

Coch e French. 

A abordagem interativa surge como um complemento e extensão da 

funcional. Nela a ênfase é também dada à qualidade do relacionamento líder-

liderados, mas sua investigação tem enfocado estudos de campo ao invés de 

grupos de laboratório experimentais como na anterior.  

Desta forma, a liderança é também estudada através de intenção dos 

membros de um grupo, fazendo assim com que o seu caráter situacional se faça 

presente com maior autencidade. Entre os membros desta corrente, Spotts 

(1976) destaca Pfiffner, Likert e Fiedler. 

Nosso estudo, sem se vincular especificamente a qualquer das 

correntes, lança mão de contribuições advindas de todas elas, visto que se trata 

de uma tentativa de uso simultâneo de abordagens que buscam uma melhor 

compreensão e análise do fenômeno “liderança” num dado momento cultural e 

histórico de uma sociedade. 

O presente trabalho recorreu à abordagem metodológica da história de 

vida. Procurou-se restringir às finalidades com um fenômeno, obter novos 

discernimentos sobre ele e, possivelmente chegar á formulação de algumas 

hipóteses para investigações futuras. 

O método de história de vida privilegia as experiências pessoais, 

acompanhando o individuo através de sua vida particular, dando ênfase ao 

impacto de cada um dos traços que pareceram relevantes no sertão do século 

passado.  
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3.1 O “Cangaço” e o contexto histórico  

Para melhor compreender o fenômeno conhecido como "cangaço", é 

preciso retroceder no tempo, remontando ao início da colonização, quando aqui 

chegaram os europeus.  

Os portugueses que vieram colonizar o nordeste interessavam-se 

principalmente pela região litorânea, propícia à cultura da cana-de-açúcar, que 

obviamente renderia bons lucros para a Coroa. Os lugares que não ofereciam 

condições ao cultivo da mesma foram negligenciados para mais tarde serem 

reivindicados para outras atividades. (CHANDLER, 1980) 

Naquele momento, as regiões litorâneas tornaram-se de tão grande 

importância para aqueles que aqui chegaram em busca de riquezas que apesar 

da necessidade de se cultivar outras espécies destinadas à produção de gêneros 

alimentícios para sustentar a crescente população, tal cultivo não era encarado 

com boa vontade. Surgiu, então, o interesse por lugares inóspitos e distantes, 

mais propício à agricultura e à criação de gado.  

Nestas regiões inabitadas, e mais especificamente nos sertões 

nordestinos, um lugar com características muito especiais, tanto por sua 

vegetação, quanto pelo clima que apresenta, começa a ser desbravado, 

constituindo uma sociedade deixada a esmo, entregue tão somente aos ricos 

fazendeiros que, tendo ganhado grandes extensões de terras, reinavam 

absolutos em seus domínios, incorporando as figuras do juiz, padre, prefeito e 

promotor, impondo a lei e a disciplina, que na prática significava abuso de toda 

ordem contra a maioria da população que vivia miseravelmente. 

(CHANDLER,1980) 

Apresentando características físicas distintas da zona canavieira, o 

sertão é uma região geograficamente acidentada e dividida entre planaltos, 

colinas e serras que compõem um cenário pouco propício à habitação humana. 
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Todos os personagens foram muito importantes na história do cangaço e, direta 

ou indiretamente, participantes da formação e da vida de Lampião.  

No entanto, as principais figuras da saga do cangaço eram os próprios 

cangaceiros, inúmeros e de personalidades distintas entre si. Os grupos e 

subgrupos formados pelos cangaceiros existiam em grande quantidade. Era 

habitual que depois de participar de um agrupamento durante algum tempo o 

indivíduo se sentisse apto a ter seu próprio bando. No momento em que achava 

que estava preparado para ter sua própria organização ele se dirigia a seu líder e 

expunha seus planos. Geralmente não havia nenhum problema. O mais comum 

era encontrar respaldo em seu chefe que, por sua vez sabia que, no futuro, se 

necessário, poderia contar com a ajuda desse seu ex-subalterno. Dessa forma os 

grupos iam se subdividindo ou se reagrupando, num contínuo e alternado 

processo de divisão e crescimento. Assim surgiam os numerosos líderes de 

bandos, tantos que a maioria teve seus nomes esquecidos pela história. Muitos, 

entretanto, tornaram-se conhecidos e seus nomes serão lembrados sempre que 

se falar em cangaço. Abaixo segue alguns dos principais líderes. 

Cabeleira - Era o nome pelo qual José Gomes tornou-se conhecido. 

Nasceu em 1751, em Glória do Goitá, Pernambuco.  

Lucas da Feira - Assim era conhecido Lucas Evangelista, por haver 

nascido em Feira de Santana, Bahia. Lucas da Feira nasceu em 18 de outubro de 

1807. 

Jesuíno Brilhante - A data de nascimento deste cangaceiro é objeto 

de muitas controvérsias. Dizem uns que ele nasceu em 02 de janeiro de 1844, 

outros que foi em março de 1844. Seu nome de batismo era Jesuíno Alves de 

Melo Calado.  

Adolfo Meia Noite - Sabe-se que nasceu em Afogados da Ingazeira, 

sertão do Pajeú de Flores, em Pernambuco, em data indeterminada.  

Antonio Silvino - Nascido na Serra da Colônia, em Pernambuco, no 

dia 02 de novembro de 1875, foi batizado como Manoel Batista de Moraes. 
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Sinhô Pereira - Sebastião Pereira da Silva, conhecido como Sinhô 

Pereira, nasceu em 20 de janeiro de 1896, em Pernambuco. Sinhô Pereira foi o 

único chefe de Lampião antes deste ter o seu próprio grupo. 

Lampião - Vários cangaceiros tiveram seus nomes gravados na 

história, mas nenhum deles destacou-se tanto quanto Lampião.  

Lampião, ao contrário do que muita gente pensa, não foi o primeiro 

cangaceiro mas foi, praticamente, o último. Sem dúvida nenhuma foi o mais 

importante e o mais famoso de todos. Seu nome e seus feitos chegaram a todos 

os recantos de nosso país e até ao exterior, sendo objeto de reportagens da 

imprensa estrangeira.  

O sertão brasileiro, mais particularmente o interior do Nordeste, 

passava por uma crise social sem precedentes entre o final do século XIX e o 

início do XX. O sertanejo sentia-se abandonado pelas autoridades, isolado da 

civilização e sofria com uma infra-estrutura que beneficiava os grandes 

proprietários das fazendas, os "coronéis", que se tornaram os donos do sertão - a 

vida girava em torno desses "coronéis". Eles protegiam e perseguiam, mandavam 

e desmandavam. Na política, cometiam todo tipo de fraude para beneficiar seus 

candidatos. Em seus territórios, dependendo da maior ou menor liderança, nada 

se fazia sem a sua determinação. Os humildes, portanto, estavam sob o seu 

domínio. Os tais coronéis cometiam arbitrariedades e suas vítimas não tinham a 

quem recorrer, como comentou Rui Facó.  

A situação dos pobres do campo no fim do século XX, e mesmo em pleno 
século XX, não se diferenciava daquela de 1856. Era mais do que natural, 
era legítimo, que esses homens sem terra, sem bens, garantias, buscassem 
uma "saída" nos grupos de cangaceiros, beatos e conselheiros, sonhando a 
conquista de uma vida melhor. E muitas vezes lutando por ela a seu modo, 
de armas nas mãos.  

Coronéis, cangaceiros e fanáticos fazem parte de uma mesma 

realidade. Os coronéis organizavam grupos armados - que antecederam o 

cangaço - para exercerem o poder. No instante em que se libertaram do jugo dos 

coronéis e passaram a fazer justiça pelas próprias mãos, transformaram-se em 
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cangaceiros. Os cangaceiros foram imediatamente classificados como 

"bandidos", pelas autoridades e pela elite sertaneja.  

Na realidade, eles estavam fora da lei porque não se enquadravam nas 

regras vigentes na região: obediência total aos grandes proprietários. Alguns 

fazendeiros de menor prestígio, para fugir dos desmandos dos "coronéis", faziam 

aliança com cangaceiros. 

Os coronéis podiam cometer todo tipo de violência, tomar terras, 

mandar assassinar  sem nenhum problema porque representavam a sociedade, 

uma comunidade machista, a lei, o poder. As oligarquias auto-intitulavam-se 

defensoras dos bons costumes e contrárias, portanto, à ação dos "bandidos". O 

que elas defendiam, na realidade, eram seus bens, uma situação que lhes dava 

somente privilégios. Por outro lado os homens humildes do sertão, rudes, sem 

instrução, ofendidos e humilhados, pensando em vingança, não podiam agir de 

outra maneira a não ser através da violência.  

Nos últimos 70 anos a imagem de Lampião tem sofrido transformações 

maiores que as suas proezas. Antes de ser vítima do covarde massacre de 

Angicos, em 1938, na língua da imprensa ele oscilou entre o Terror do Nordeste e 

o Rei do Cangaço. O que não queria dizer, já então, mesmo quando era o "rei", 

uma imagem positiva porque o seu reinado era o cangaço, a vida marginal dos 

cangaceiros, os bandidos do sertão nordestino.  

Depois, em anos de ascensão da democracia no Brasil, a sua imagem 

foi de injustiçado, rebelde sem partido, de um aliado portanto, até o ponto do 

marginal que serviu ao poder de atraso dos "coronéis", os senhores feudais do 

Nordeste. 

O Nordeste, de clima tropical e semi-árido, apresenta grande variação 

na distribuição de chuvas gerando, com isso, graves problemas para os 

habitantes, dependendo da irregularidade com que esas chuvas ocorrem. Desta 

irregularidade surgiam as secas, que dizimavam o gado e destruíam as 

plantações, obrigando o sertanejo a procurar abrigo em outro lugar. A vegetação 
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múltipla é composta por árvores de pequeno porte, arbustos e cactos. A água é 

escassa. (CHANDLER, 1980).  

O cangaço foi, num certo sentido, um levante contra o absolutismo dos 

coronéis e filho da miséria que reinava numa estrutura latifundiária obsoleta e 

injusta. Dentro dessas condições físicas, o sertão passou a desenvolver a 

pecuária como principal atividade econômica, conjugada à agricultura de 

subsistência que serviria para abastecer tanto a região local quanto exportar para 

a região litorânea. 

A atividade pastoril, desenvolvida de forma extensiva, tornou a região o 

reino do gado e impôs a "civilização" do couro: o mundo dos homens que lidam 

com o gado, destacando uma figura de imprescindível importância na paisagem 

inconfundível do sertão: o vaqueiro. 

Até fins do século XIX essa atividade levou fortuna aos criadores. Isso 

aconteceu em virtude da facilidade com que se podia criar os rebanhos, em geral 

soltos, pois não existiam cercas delimitando as propriedades. Além disso, se 

comparada com os engenhos de açúcar situados próximos ao litoral, a criação do 

gado era uma atividade bem menos dispendiosa, não requerendo grandes 

cuidados. 

Os vaqueiros que sempre administravam as fazendas eram 

responsáveis pelos rebanhos, cuidando para que o gado não fosse dizimado. A 

eles cabia providenciar água e comida para os animais, ferrá-los, benzê-los em 

casos de doenças e amansá-los. Não recebiam salários. O pagamento 

correspondia a um quarto da produção do rebanho.  

Enquanto o vaqueiro cuidava do gado e da fazenda, os donos dos 

rebanhos ficavam na cidade ou mesmo em suas próprias terras, delegando 

poderes aos administradores e aos poucos empregados. (CHANDLER, 1980) 

Cedo, os adolescentes eram instruídos a lidar com o gado e a trabalhar 

com o couro. A marca do boi esteve presente em toda região sertaneja como 

fonte de riqueza e de manufatura do couro na fabricação dos mais variados 
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objetos. Tudo era cuidadosamente aproveitado. Os chifres serviam como vasilha 

ou recipiente para guardar pólvora e os ossos serviam como brinquedo para as 

crianças.  

Segundo Billy Chandler no século XIX, graças às campanhas de 

vacinação, a população sertaneja aumentou e concentrou-se nas regiões 

adequadas à agricultura. Este aumento populacional gerou uma fragmentação 

nas propriedades, resultando em declínio econômico para a maioria dos 

habitantes.  

As adversidades econômicas acabaram criando um enorme 

descontentamento para a população em geral, principalmente para as classes 

mais pobres.  

Em conjunto com  estes fatores econômicos, intimamente relacionados 

com o aumento da população, as secas periódicas, a fragilidade das instituições 

responsáveis pela lei, ordem e justiça, quase sempre inoperantes e, finalmente, o 

antagonismo de partidos políticos geraram uma desestruturação social que 

contribuiu decisivamente para o surgimento de um tipo humano cujas 

características eram um espelho fiel do meio que habitava: o cangaceiro.  

O pequeno agricultor, o trabalhador do campo, queria um mundo 

diferente, onde não houvesse seca, com rios perenes e onde, sobretudo, 

ninguém passasse fome e houvesse o império da justiça... Era o mundo que os 

"beatos" e místicos prometiam a seus adeptos. Os trabalhadores rurais queriam 

dialogar com Deus mas não sabiam como agir em busca do caminho que 

levasse, todos eles, ao Paraíso. Faltavam, entretanto, sacerdotes.  

Na ausência dos padres, homens simples, analfabetos ou não, 

impressionados com a realidade em que viviam apelavam para o sobrenatural, 

rezavam e chegavam a imaginar a si próprios enviados de Deus para livrar o 

povo do pecado e da miséria, através da oração e de sacrifícios.Para eles 

somente assim os nordestinos poderiam atingir a felicidade eterna!  
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Os dois maiores místicos foram o padre Cícero Romão Batista e 

Antônio Conselheiro, ambos cearenses! O primeiro exerceu uma grande 

influência em todo o Nordeste e ainda hoje mantém adeptos no Rio Grande do 

Norte. Diferente dos demais, o padre Cícero possuía uma grande cultura e era 

profundo conhecedor do sertão. Acontece que sua fama de "milagreiro" despertou 

reações negativas na própria Igreja Católica. O padre Cícero é a própria síntese 

do sertão nordestino: não foi apenas um fazedor de milagres.  

Foi muito mais. Com o passar do tempo cresceu o seu poder, 

exercendo grande influência política. Passou a ser um "coronel". Conviveu com 

cangaceiros. Teve, inclusive, um encontro com Lampião, dando-lhe até a falsa 

patente de capitão.  

Diante desse quadro é compreensível que o homem rude, não fazendo 

parte dos protegidos dos coronéis, optasse pelo cangaço para fugir da 

prepotência dos policiais ou procurasse seguir os beatos para se redimir de seus 

pecados e conseguir, através da oração e do sacrifício, atingir a felicidade eterna.   

Os cronistas urbanos quase sempre combatiam a ação dos assaltantes 

enquanto os cantadores geralmente exaltavam os cangaceiros e também os 

místicos. Desde o início da ocupação do sertão era comum que grandes 

proprietários de terras, em geral chefes de grandes famílias, contratassem 

bandos armados para defenderem sua família e suas propriedades dos ataques 

indígenas. Estes bandos eram compostos por homens que se mantinham na 

dependência dos chefes de família ou chefes políticos. Moravam nas terras do 

chefe como agregados e a eles era dispensado o pagamento desde que 

assegurassem o domínio da terra e garantissem a segurança do fazendeiro. 

Embora compondo uma modalidade do que seria o cangaço do século XIX, ainda 

não haviam recebido o batismo de cangaceiros - eram chamados "capangas" ou 

"jagunços".  

Com efeito tanto a violência racional, que possui uma orientação 

estratégica de meios e fins, quanto a violência impulsiva podem, de acordo com o 

contexto histórico, orientarem-se por um código ritual e simbólico das 
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comunidades. Elementos culturais como moral, ética, rituais, elementos 

simbólicos, as noções do lícito e o ilícito podem - e devem - ser utilizados na 

análise dos incidentes violentos de uma determinada sociedade. No início era o 

cangaço dependente, subordinado às ordens dos fazendeiros e chefes políticos.  

Mais tarde eram bandos independentes, agindo por conta própria, sem 

dominação, decidindo livremente suas ações.  

Este é o cangaço independente, uma nova modalidade que destacará 

três líderes, que ficarão na memória da nossa gente, como parte da cultura 

daquela região: Antônio Silvino, Lampião e Corisco. 

Esta nova modalidade, que começou atuar nos sertões nordestinos em 

fins do século XIX e início do século XX, nos remete a uma indagação: teriam 

existido grupos independentes anteriores a estes? 

Apesar de pouco difundido no período da colonização holandesa, mais 

precisamente entre os anos de 1641 e 1644, alguns grupos liderados por chefes 

holandeses atuavam em Pernambuco e Paraíba, ficando conhecidos os casos de 

Abraham Platman, Hans Nicolaes e Pieter Pilcot.  

Isto mostra que grupos armados, agindo por conta própria, datam de 

uma época muito anterior aos precursores do cangaço propriamente dito. (Lira, 

1990) pois com um quadro sócio-econômico desorganizado homens armados 

aderiram à violência para tentar sobreviver em meio às catástrofes.  

Lampião não tinha compromisso com classes sociais e, deste modo,  

manteve-se próximo à idéia do bandido social de Hobsbawn (1971)3. Era amigo 

de qualquer um que o apoiasse e inimigo dos que o contrariavam. Fossem 

coronéis ou miseráveis.  

Analisando as diferentes propostas dos autores para a atribuição de 

uma interpretação significativa para a figura de Lampião, podemos afirmar a 

presença de uma raiz de contestação, de negação ao que está estabelecido.  

_____________ 
3. Ver HOBSBAWN, Eric. Bandidos. 1971.  Segundo o autor, o banditismo tem característica de 

não se unir aos interesses de classe. 
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O historiador Eric Hobsbawm escreveu, em 1959, o livro “Rebeldes 

Primitivos”, onde mostra o cangaço como uma forma de reação camponesa 

contra o advento do capitalismo no mundo rural. O milenarismo, o banditismo, as 

greves messiânicas, certas formas de anarquismo - tudo expressa o grito final da 

ordem que desmoronava, evidenciando a inadequação dos homens e mulheres 

que ainda não haviam compreendido as novas linguagens políticas, como a ação 

organizada em partidos. Por isso Hobsbawm (1959) chamou-os, indistintamente, 

de movimentos “pré-políticos”4. Assim, os bandidos sociais são um fenômeno 

tipicamente rural, e têm sido sempre muito valorizados ao longo da história pelos 

intelectuais em geral, especialmente os intelectuais marxistas. Por quê? Porque 

esses bandidos sociais parecem representar as normas de vida moralmente 

acatadas pela população, em seus costumes e segundo seus valores, contra as 

leis e a estrutura de vida impostas artificialmente por governantes que, por isso 

mesmo, certamente não estão representando de fato os valores e interesses 

dessa população.  

Hobsbawm (1971, p. 25), em outra edição de seu livro "Bandidos" 

chegou a classificar Lampião como um "bandido social" - não exatamente um 

Robin Hood, mas um tipo vingador.  

Segundo o autor, “o banditismo social como uma forma de resistência 

camponesa é um fenômeno universal, dado que os camponeses teriam todos 

eles um modo de vida similar definido pelo acesso direto à terra e a uma série de 

recursos naturais e de reciprocidades costumeiras na comunidade”.  

O momento em que começa o banditismo social pode não estar muito 

bem definido mas está associado à desintegração da sociedade tribal ou à 

ruptura da sociedade familiar.  

Neste sentido, os bandidos sociais, “aqueles que a opinião pública não 

considera criminosos comuns” (Hobsbawm,1971, p. 10), não são apenas 

_____________ 
4 .Ver HOBSBAWN, E. op. cit. O autor entende por pré-político as formas de banditismo 

acontecidas antes do século XVIII e identificados com a  tradição. Neste sentido, a não ligação 
dos bandidos com elementos de mudanças políticas e sociais caracterizariam este tempo da 
tradição e do costume identificando o banditismo como fenômeno social, não político. 
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indivíduos localizados num espaço geográfico identitário. Eles são determinados 

por este meio tradicional pré-capitalista. Suas ações de rebeldia e revolta são 

formas de movimentos camponeses tradicionais, que normalmente eram tidos 

pela população rural como símbolos de justiça e resistência contra o regime ou 

contra os poderes locais. Entretanto Hobsbawm demonstra que, embora o 

bandido se tornasse símbolo de poder para o povo, por seu comportamento 

heróico e justiceiro, seus projetos não alcançavam a condição de serem 

politicamente considerados revolucionários. 

A questão do banditismo social tem sido abordada inúmeras vezes nas 

sociedades considerando uma alta proporção de população rural. Esta temática 

ingressou para a História Social por intermédio de Hobsbawm na década de 

sessenta e passou a ser freqüentemente analisada por historiadores. Nos últimos 

anos, porém, deixou de ser um tema central nessa área. Se esta temática foi tão 

importante nas sociedades da América Latina isto se deveu à preocupação inicial 

das literaturas nacionais da região sobre os tipos rurais e, entre estes, os 

camponeses revoltados, de forma individual ou coletiva.  

O banditismo social é uma temática recorrente nas sociedades com 

forte presença rural, como na América Latina. As literaturas nacionais da região 

apresentam referências aos tipos rurais e, entre estes, os camponeses 

revoltados, de forma individual ou coletiva. Entre estas duas formas de 

resistência, os literatos do século XIX preferiram a individual como modelo.  

Esses indivíduos revoltados foram a base da construção de arquétipos 

e, a posteriori, a base de modelos na construção da identidade nacional. Tanto o 

romantismo quanto o liberalismo analisaram este tipo social como uma base da 

nacionalidade: pessoas violentas lutando contra o irreversível avanço da 

modernidade, identificadas com os valores patriarcais tradicionais e associadas à 

liberdade absoluta do bom selvagem. 
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3.2 Os primeiros grupos do Cangaço 

O cangaço advém do século XVIII, tempo em que o sertão ainda não 

havia sido desbravado. Já naquela época o cangaceiro Jesuíno Brilhante (vulgo 

Cabeleira) atacou o Recife, foi preso e enforcado em 1786. De Ribeira do Navio, 

estado de Pernambuco, surgem também os cangaceiros Cassemiro Honório e 

Márcula. O cangaço passa a se tornar, então, uma profissão lucrativa, surgindo 

vários grupos que roubam e matam nas caatingas: Zé Pereira, os irmãos Porcino, 

Sebastião Pereira e Antônio Quelé. No começo da história, contudo, eles 

representam grupos de homens armados a serviço de coronéis. Em 1897 surge o 

primeiro cangaceiro importante: Antônio Silvino. Com fama de bandido 

cavalheiresco, que respeita e ajuda muitos, ele atua, durante 17 anos, nos 

sertões de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. É preso pela polícia pernambucana 

em 1914. Outro cangaceiro famoso é Sebastião Pereira (chamado de Sinhô 

Pereira), que forma o seu bando em 1916. No começo do século XX, frente ao 

poder dos coronéis e à ausência de justiça e do cumprimento da lei, tais 

indivíduos entram no cangaço com o propósito de vingar a honra de suas 

famílias.  

Para combater esse novo fenômeno social, o poder público cria as 

"volantes" cujos integrantes disfarçavam-se de cangaceiros, tentando descobrir 

os esconderijos daqueles. Logo, ficava bem difícil saber ao certo quem era quem.  

Do ponto de vista dos cangaceiros eles eram, simplesmente, os 

"macacos". E tais "macacos" atuavam com mais ferocidade do que os próprios 

cangaceiros, criando um clima de grande violência em todo o sertão nordestino.  

Por outro lado, a polícia chama de "coiteiros" todas as pessoas que, de 

alguma forma, ajudam os cangaceiros. Os residentes no interior do sertão - 

moradores, vaqueiros e criadores, por exemplo - inserem-se, também, nesta 

categoria. Sob ordens superiores, as volantes passam a atuar como verdadeiros 

"esquadrões da morte", surrando, torturando, sangrando e/ou matando coiteiros e 
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bandidos. Se os cangaceiros, ao empregar a violência, agem completamente fora 

da lei, as "volantes" o fazem com o apoio total da lei. Nesse contexto, surge a 

figura do Padre Cícero Romão Batista, apelidado pelos fanáticos de Santo de 

Juazeiro, que nele vêem o poder de realizar milagres e, sobretudo, uma figura 

divina. Endeusado nas zonas rurais nordestinas, o Padre Cícero concilia 

interesses antagônicos e amortece os conflitos entre as classes sociais. Em meio 

a crendices e superstições, os milagres - muitas vezes simples conselhos de 

higiene ou procedimentos diante da subnutrição - atraem grandes romarias para 

Juazeiro, ainda mais porque os seus conselhos são gratuitos. O Santo de 

Juazeiro, contudo, a despeito de ser um bom conciliador e uma figura querida 

entre os cangaceiros, utiliza a sua influência religiosa para agir em favor dos 

"coronéis", desculpando-os pelas violências e injustiças cometidas. 

Em meio a essa turbulência, surge o mais importante de todos os 

cangaceiros e quem mais tempo resiste (cerca de vinte anos) ao cerco policial: 

Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, também chamado rei do cangaço e 

governador do sertão. Os membros do seu bando usam cabelos compridos, lenço 

em volta do pescoço, grande quantidade de jóias e um perfume exagerado. Seus 

nomes e alcunhas são os seguintes: Antônio Pereira, Antônio Marinheiro, 

Ananias, Alagoano, Andorinha, Amoredo, Ângelo Roque, Beleza, Beija-Flor, Bom 

de Veras, Cícero da Costa, Cajueiro, Cigano, Cravo Roxo, Cavanhaque, 

Chumbinho, Cambaio, Criança, Corisco, Delicadeza, Damião, Ezequiel 

Português, Fogueira Jararaca, Juriti, Luís Pedro, Linguarudo, Lagartixa, Moreno, 

Moita Braba, Mormaço, Ponto Fino, Porqueira, Pintado, Sete Léguas, Sabino, 

Trovão, Zé Baiano e Zé Venâncio, entre outros. 

A partir de 1930 a mulher foi inserida no cangaço. Tudo começou com 

Maria Bonita, companheira de Lampião e depois outras. Muito embora não 

entrassem diretamente nos combates, as mulheres foram preciosas 

colaboradoras, participando de forma indireta das brigadas e/ou empreitadas 

mais perigosas, cuidando dos feridos, cozinhando, lavando e, principalmente, 

dando amor aos cangaceiros. Elas sempre portavam armas de cano curto (do tipo 

Mauser) e, em caso de defesa pessoal, estavam prontas para atirar.   
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Seja representando um porto seguro ou funcionando como um ponto de 

apoio importante para se implorar clemência, as representantes do sexo feminino 

contribuem muito para acalmar e humanizar os cangaceiros, além de aumentar-

lhes o nível de cautela e limitar os excessos de desmandos. As cangaceiras mais 

famosas do bando de Lampião, juntamente com os seus companheiros, são: 

Dadá (Corisco), Inacinha (Galo), Sebastiana (Moita Brava), Cila (José Sereno), 

Maria (Labareda), Lídia, (José Baiano) e Neném (Luís Pedro). É importante 

observar que paralelamente ao cangaço independente sobressaía-se ainda outro 

bando com uma diferença fundamental. Era o bando dos "retirantes", que 

proliferavam nos períodos de estiagem. Composto por fazendeiros que agiam 

movidos pela extrema necessidade, em meio à miséria que os rodeava. Eram 

recrutados para manter a ordem. ao contrário dos cangaceiros, tidos como 

bandidos cruéis e violentos.   

O final do século XIX, em virtude das condições que o sertão 

apresenta, conservando praticamente as mesmas características dos séculos 

anteriores, converter-se-á no principal cenário favorável ao desenvolvimento da 

nova modalidade do cangaço independente. Este novo cangaço, que terá sua 

representação máxima nas pessoas de Antônio Silvino e Lampião, apresentou 

características distintas dos precursores, em número e qualidade, em face da 

região sertaneja ter uma tradição rica em violência desde os primórdios. Nesse 

contexto, o banditismo que floresceu no sertão no final do século XIX 

caracterizou-se por seu requinte de violência e de tamanho, convertendo-se em 

cangaço gigante, próprio da zona pastoril que, embora não sendo nem original 

nem exclusivo do sertão nordestino brasileiro, encontrou ali fatores que 

contribuíram decisivamente para moldar aquele padrão de comportamento. Desta 

forma, chegaram estes bandos a se "identificarem como um grupo ou sub-

cultura”. (LINS, 1997, página ?) 

Em 1897, o primeiro cangaceiro de importância do final do século 

começou sua trajetória. Manoel Batista de Moraes (1875-1944) que ficou 

conhecido no cangaço como Antônio Silvino, tornou-se bandido depois de ter o 

pai e um irmão assassinados por Desidério Ramos, um poderoso do lugar onde 
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morava em Afogados da Ingazeira, sertão pernambucano. Durante 17 anos atuou 

em quatro estados nordestinos, até ser preso em 1914 pela polícia 

pernambucana. 

Quando Antônio Silvino fez sua entrada no cangaço em 1897, em 

Afogados do Ingazeira, em outro município próximo dali estava nascendo 

Virgulino Ferreira da Silva que, como parte integrante daquela região, poderia ter 

se tornado vaqueiro, almocreve ou artesão, confeccionando artefatos de couro.  

Ironicamente, influenciado pelos mesmos fatores que compunham o meio, veio 

este moço entortar sua biografia, seguindo uma carreira contrária às modalidades 

comuns do sertão.  

Desse modo de vida simples de camponês que não lhe permitia aspirar 

maior status, veio este rapaz tornar-se o maior expoente do cangaço 

independente do início deste século. 

Para Mello (2004, p. 125), Lampião era "valente, atrevido, arrojado, 

com gestos generosos e humanos, respeitador de damas e donzelas". 

Tomando como exemplo o próprio Antônio Silvino, Virgulino Ferreira da 

Silva, batizado no cangaço como "Lampião", tentando vingar a honra da família, 

que, de acordo com o código de honra do sertão, é mais que um dever, é uma 

obrigação para o sertanejo, conseguiu formar o mais importante grupo de 

cangaceiros da região sertaneja e impôs uma nova ordem guerreira ao Cangaço 

Independente. 

Com ele, o cangaço ganhou um estilo próprio de ser. Lampião almejou 

transformar o cangaço não apenas numa assembléia de bandidos, sem futuro, 

mas num projeto social com pretensões fundadoras e desejo de perenização.  

Durante quase duas décadas atuou em sete Estados nordestinos. Do 

Ceará até a Bahia, o bando de Lampião enfrentou os coronéis e as polícias 

estaduais além de, algumas vezes, ter sido chamado para combater os 

adversários do governo. Valente, de hábitos refinados e, desde 1930, 

acompanhado de Maria Bonita, Lampião – ou Capitão Virgulino – torna-se uma 
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figura conhecida no país e até no exterior. Implacavelmente caçado, é 

encurralado e morto em seu refúgio de Angicos, uma fazenda na região do Raso 

da Catarina, na divisa entre Sergipe e Bahia, em 1938. Um de seus amigos mais 

íntimos, Corisco (Cristiano Gomes da Silva), o Diabo Louro, prosseguiu na luta 

contra as forças policiais da Bahia para vingar o Rei do Cangaço, morrendo em 

tiroteio com uma volante em 1940. O cangaço chegou ao fim.  

Durante esse período, a disciplina do seu bando assemelhou-se à 

militar. Os componentes tinham um modo próprio de se vestir. Usavam chapéus 

de couro e, nos ombros e na cintura, muitos cintos com cartucheiras.  
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Figura 1 Mapa de atuação do cangaço 

 

As táticas guerrilheiras eram empregadas com o objetivo de se obter 

bons resultados nos confrontos. Os cangaceiros conheciam a caatinga e o 

território nordestino como ninguém e, por isso, era tão difícil serem capturados 

pelas autoridades. Estavam sempre preparados para enfrentar todo o tipo de 

situação. Conheciam as plantas medicinais, as fontes de água, os locais com 

alimento, as rotas de fuga e os lugares de difícil acesso. 

Místico, Lampião e seu bando rezavam num altar improvisado no meio 

da caatinga e sempre traziam consigo orações ou talismãs para se defenderem. 

Em tempo de paz nos esconderijos, após as orações matinais, alguém do bando, 

geralmente um cangaceiro, era designado para preparar as refeições. Se fosse 

possível, o líder do bando interpretava os sonhos, que era levado a sério pelo 

grupo, preconizando o que o futuro lhes reservava. Gitarana, um guerreiro que 

sabia escrever, às vezes era convocado para ler as notícias dos jornais.  

Também não dormiam sem antes rezarem e pedirem proteção. Os 

cangaceiros mais jovens pediam a benção a Lampião, que simbolicamente 

representava o pai de todos.  
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Quando no silêncio, perdidos na escuridão da noite, a morte os 

rondava, fazendo o coração rude daquela gente entristecer, o chefe pedia ao 

poeta Gitarana que declamasse uma poesia para afugentar a melancolia. Devido 

à intensa mobilidade do grupo, sempre fugindo das volantes, essa rotina não 

podia ser mantida no dia-a-dia. 

Nos constantes combates com a polícia, Lampião demonstrou 

capacidade de comando e qualidade de estrategista. Dentre muitos outros fatores 

estes foram decisivos para manter o bando atuando por quase 20 anos nas 

caatingas do sertão.  

Vale ressaltar que um fator decisivo para o extermínio do bando de 

Lampião foi o uso da metralhadora, que os cangaceiros tentaram comprar mas 

não conseguiram. No dia 28 de abril de 1938, Lampião é atacado de surpresa na 

grota de Angico, local que sempre julgou como o mais seguro de todos. O rei do 

cangaço, Maria Bonita, e alguns cangaceiros são mortos rapidamente. O resto do 

bando consegue fugir para a caatinga. Com Lampião, morre também o 

personagem histórico mais famoso da cultura popular brasileira. Em Angicos, os 

mortos são decapitados pela volante e as cabeças são exibidas em vários 

estados do Nordeste e Sul do país. Posteriormente, ficam expostas no Museu 

Nina Rodrigues, em Salvador, por cerca de 30 anos. Apesar de muitos protestos, 

no sentido de enterrar os restos mortais mumificados, o diretor do Museu - 

Estácio de Lima - é contra o sepultamento. 

Após a morte de Lampião Corisco tenta assumir, durante dois anos, o 

lugar de chefe dos cangaceiros. A sua inteligência e competência, porém, estão 

longe de se comparar àquelas de Virgulino. 

No dia 23 de março de 1940, a volante de Zé Rufino combate o bando. 

Dadá é gravemente ferida no pé direito; Corisco leva um tiro nas costas, que lhe 

atinge a barriga, deixando os intestinos à mostra. O casal é transportado, então, 

para o hospital de Ventura. Devido à gangrena, Dadá (Sérgia Maria da 

Conceição) sofre uma amputação alta da perna direita, mas Corisco (Cristino 

Gomes da Silva Cleto) não resiste aos ferimentos, vindo a falecer no mesmo dia. 
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O fiel amigo de Lampião é enterrado no dia 23 de março de 1940, no cemitério da 

cidade Miguel Calmon, na Bahia. Dez dias após o sepultamento, o seu cadáver 

foi exumado: deceparam-lhe a cabeça e o braço direito e expuseram essas 

partes, também, no Museu Nina Rodrigues. Naquela época, o cangaço já se 

encontrava em plena decadência e, com Lampião, morreu também a última 

liderança desse fenômeno social. Os cangaceiros que foram presos e cumpriram 

penas conseguiram reintegrar-se ao meio social: José Alves de Matos (Vinte e 

Cinco), Ângelo Roque da Silva (Labareda), Vítor Rodrigues (Criança), Isaías 

Vieira (Zabelê), Antônio dos Santos (Volta Seca), João Marques Correia 

(Barreiras), Antônio Luís Tavares (Asa Branca), Manuel Dantas (Candeeiro), 

Antenor José de Lima (Beija-Flor) e outros.  

Muito antes de ser morto pela volante do Capitão João Bezerra, em 

1938, o herói já havia virado lenda. Hoje, mais de um século depois, o "rei dos 

cangaceiros" continua presente na mídia como um dos cangaceiros mais 

conhecidos e mais pesquisados do Ocidente. Ele é parte da nossa cultura, 

estando presente na literatura, no cinema, no teatro, na televisão, na música e 

nas artes plásticas. De acordo com Mello (1994), estudioso do tema, "no 

imaginário popular não se conhece herói igual e desconhecer Lampião, é 

desconhecer o Nordeste".  

Percebemos que o cangaço, com todas as suas contrariedades, tinha 

seus códigos, sua lei e, apesar do terror que espalhou pelos sertões nordestinos, 

não deixou de contribuir para o progresso da região e para a cultura de modo 

geral, tendo Lampião como precípuo personagem a nos deixar legados.  

Se o cangaço independente, especificamente o de Lampião, não 

tivesse alcançado tamanha dimensão e expressão, certamente o SERTÃO não 

teria hoje a representatividade que nos convida a irmos cada vez mais longe para 

chegarmos cada vez mais perto da nossa verdadeira identidade de nordestinos.  
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Figura 2 Corisco e Dadá 

Fonte: Foto feita por Benjamim Abrãao em 1936. 
 

Depois da morte de Lampião, Cristiano Gomes da Silva Cleto, 

conhecido no mundo do cangaço como "Corisco ou Diabo Louro", comandou um 

pequeno grupo tentando vingar a morte do chefe e cometeu atrocidades que 

fizeram o sertão gemer. Porém, diante das incertezas que apresentava o cangaço 

naquele momento, sem a presença do seu líder maior acabaram, ele e sua 

mulher Dadá, sendo atacados pelos volantes que, estimulados pela chacina de 

Angico, continuaram a perseguir os cangaceiros. Em 1940, teve fim oficial o 

Movimento do Cangaço Independente. 

3.3 Relação entre cangaceiros, populares, chefes locais e 

autoridades 

O cangaceiro é, em geral, caracterizado como membro de uma 

sociedade rural e, por várias razões, encarado como proscrito ou criminoso pelo 
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Estado e pelos grandes proprietários. Apesar disso, continua a fazer parte da 

sociedade camponesa de que é originário e é considerado como herói por sua 

gente, seja ele um "justiceiro", um "vingador", alguém que rouba dos ricos, para 

dar aos pobres - ou não. 

Uma das peculiaridades da época em que perdurou o Cangaço é que 

também predominava o coronelismo como poder dominante no sertão - tempo em 

que essa região começou a ser povoada.  

O cangaço emergiu a partir do coronelismo. Cada coronel procurava 

formar bandos armados para defender os seus interesses. As vítimas geralmente 

eram os pequenos produtores rurais que, já castigados pelas condições 

climáticas e por políticas que passavam longe de serem favoráveis a eles e à 

produção, ainda tinham que enfrentar estes bandos. 

Àqueles que não possuíam propriedade rural só restava trabalhar para 

esses coronéis, obrigados a fazer tudo o que era imposto. Até matar, se fosse 

preciso. 

A partir daí foram surgindo os primeiros bandos de cangaceiros. Dois 

tipos eram característicos: os dependentes e os independentes. Os denominados 

cangaceiros dependentes eram os que faziam o trabalho com apoio explícito, 

remuneração e residência fixa, tendo por trás o próprio coronel ou um político 

influente. 

O segundo tipo foi o do cangaço independente. Era formado por grupos 

de homens armados e liderados por um chefe, mantendo-se de forma errante, 

sem domicílio fixo, vivendo de saques, assaltos, seqüestros e sem ligação 

permanente com nenhum chefe político ou de grande parentela. Era o inicio do 

banditismo social. 

Compreender o ciclo do cangaço na totalidade das circunstâncias em 

que está inserido ou também através de fenômenos naturais ou provocados pela 

própria sociedade em que habita, transformando-o em reflexo do meio ao qual ele 

vive. 
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O Nordeste hoje, em alguns aspectos, é o mesmo de 100 anos atrás. 

Secas, fome, falta de educação e miséria permanecem em uma área de cerca de 

700 km2 por onde o cangaço passou, dificultando ainda mais a vida do sertanejo. 

A situação era pior naquela época, já que o Governo gastou muito para acabar 

com cangaço. 
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4 LAMPIÃO: IDENTIDADE E LIDERANÇA 

4.1 De Virgulino a Lampião  

 

Figura 3 Pintura do Museu do Cangaço em Serra Talhada, PE. 

Fonte: Autor da pesquisa. Foto feita no Museu do Cangaço. 
 

É difícil imaginar alguém que sangra a punhal sete soldados no meio 

de uma tarde qualquer de 1929, pintando de vermelho o pátio da delegacia de 

Queimadas, Bahia, para entregar-se ao mais animado forró no salão da Prefeitura 

na hora seguinte, os cabras rodopiando com as damas da comunidade, e que à 

noite, no acampamento, luz de fifó, usa a quicé para cortar na vaqueta alvíssima 

uma estrela de oito pontas que costura, daí a pouco, na aba do chapéu de 

recruta, a sovela furando o couro num tempo sem relógio. Mas ele existiu... e 

encarnava o paradoxo! 

Foi o mais brutal cangaceiro que se possa imaginar, em quem a 

solução violenta era a primeira que se insinuava ante conflito ou simples futrica 
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de coiteiro, mas se mostrava calmo e bem educado no trato com as pessoas, 

caindo na confiança de quase todos os padres e chefes políticos sertanejos.  

Costurava e bordava de maneira exímia, no pano e em couro, na 

máquina singer de mão, depois de rabiscar o molde em papel, incentivando seus 

rapazes a fazerem o mesmo -um critério de subida na hierarquia mole do bando. 

E uma higiene mental intuitiva, pode-se concluir. Falava baixo, mas era 

obedecido cegamente. Fumava e bebia moderadamente. Escrevia com eficácia, 

humor e um grão de ironia.  

Ria pouco, mas gostava muito de se divertir. Da dança – pé de valsa 

notório – e do jogo "do 31" a dinheiro.  

 

Figura 4 Casarão dos Patos 
Residência de Marcolino Diniz, onde Lampião e seu bando foram 
muitas vezes recebidos pelo coronel e aí jogavam cartas. Na 
"Guerra de Princesa", em 1930, morreram em combate mais de 50 
policiais paraibanos nesta casa, após um cerco. 

Fonte: Autor da pesquisa. Foto feita no Museu do Cangaço 

Capaz de produzir o primeiro desenho de sua história de vida, através 

de relatos incansáveis a auxiliares e coiteiros – desde os anos verdes de 

vaqueiro, amansador de burro brabo e tropeiro, ofícios duros, o segundo 

considerado, a bem dizer, mortal – e de revolucionar a funcionalidade e a estética 
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dos equipamentos de que se serviam os cangaceiros, redesenhando-os e 

reestilizando-os com talento inegável.  

Estamos diante de um personagem histórico clássico e de um grande 

desafio! 

As características físicas e os fatores conjunturais e estruturais do 

sertão, uma região insólita, palco de muitas lutas sangrentas, e no ano de 1897, 

não era diferente.  

Sangue, tristeza e dor moldavam o cenário, onde os povos daquela 

terra hostil mais uma vez sofreriam e seriam massacrados em nome da lei e da 

justiça. O arraial erigido nos ermos do nordeste da Bahia por Antônio Vicente 

Mendes Maciel, conhecido Antônio Conselheiro, fora tomado pelo Exército e dele 

quase nada restou, a não ser escombros, cadáveres, sangue e cinzas. 

Provavelmente neste mesmo ano, e na mesma região sertaneja, 

nasceu aquele cujo conselheiro profetizara, dizendo que iria surgir um poderoso 

cangaceiro. O cangaceiro de que falava o conselheiro só podia ser Lampião. 

De acordo com o registro civil, em 7 de julho de 1897, em Passagem 

da Pedra, uma fazenda a aproximadamente 40 km de vila Bela (hoje Serra 

Talhada), Estado de Pernambuco, nascia Virgulino Ferreira da Silva, o terceiro 

dos nove filhos de José Ferreira dos Santos e Maria Sulena da Purificação. 

A segunda profecia foi anunciada pelo cônego Joaquim Antônio de 

Siqueira Torres, quando fez seu batismo. Ao explicar para os familiares o 

significado do nome do menino, profetizou dizendo: "Virgulino, vem de vírgula, 

que quer dizer pausa, parada. Quem sabe o sertão inteiro ou talvez o mundo não 

vai parar de admiração por este menino” 

Assim como Antônio Conselheiro, o cônego também não errou. Não 

demorou muito para que o menino nascido nos confins ameaçadores do sertão 

saísse do anonimato para ser notícia no Brasil e no exterior. 



62 

 

Sua infância foi comum, como a de qualquer outra criança de seu 

tempo. A escassez de brinquedos - os poucos consistiam em ossos de boi - e 

talvez a falta de recursos levava as crianças a improvisarem suas brincadeiras, 

numa imitação de vaquejada - cangaceiro e polícia.  

As primeiras letras aprendeu com um professor particular. Não 

freqüentou nenhuma instituição que lhe instruísse para uma formação profissional 

mas isto não privou o jovem Virgulino de se tornar um hábil vaqueiro e 

desenvolver grande habilidade em manufaturar o couro, além de tocar sanfona, 

viola e fazer versos de improviso. 

Junto com o pai e os irmãos mais velhos trabalhava na roça, na criação 

de animais e na almocrevia que constituíam as principais atividades da família 

Ferreira. 

Virgulino Ferreira da Silva, apesar da origem humilde, era um bom 

rapaz ou mesmo um "rapaz extraordinário", mas que nasceu no sertão. Uma terra 

sem lei, sem estradas e sem escolas.  

Como já descrito, o sertão era terra dos coronéis e chefes políticos, 

que fabricavam votos, "faziam" deputados e senadores, transferiam delegados, 

promotores e juizes, promoviam oficiais e transformavam soldados em cabos, 

sargentos em tenentes, enfeixando nas mãos rudes e firmes todos os poderes de 

mando. Sob o peso de sua prepotência o sertão suava e gemia. E foi nessa terra, 

sem dono, sem lei, de dificuldades múltiplas que nasceu e cresceu Virgulino. 

Até 1916, Virgulino e seus familiares levavam uma vida pacata. Como 

almocreve abastecia de mercadorias os povoados vizinhos, sempre em 

companhia do pai, o senhor José Ferreira.  

Vale salientar que estas andanças pela região sertaneja, em que ele 

passava a conhecer bem o lugar e fazer amizades, mais tarde iriam ser muito 

úteis a ele. 
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A família Ferreira, tradicional no sertão, era gente honesta e honrada 

que, talvez por ironia do destino, tivesse que viver naquele meio hostil, que não 

daria trégua àquela gente simples e humilde, que vivia entre gente poderosa. E 

entre os poderosos estava o responsável pelo desencadear de toda trajetória que 

tornou Virgulino o homem mais temido e famoso de toda região nordestina. 

Queixas irrelevantes, que em qualquer outro lugar não teriam maiores 

conseqüências, entre aqueles sertanejos incultos acabavam em brigas ferrenhas, 

que certamente terminavam em tragédia. 

As duas famílias, a de José Ferreira e de José Saturnino eram vizinhas 

e nutriam respeito mútuo, até surgirem queixas de que os Ferreiras ou os 

Saturnino, não se sabe ao certo quem estava com a razão, estariam roubando 

cabras e chocalhos. O caso foi levado ao conhecimento da polícia que 

obviamente tinha que tomar partido e ficar do lado daquele que pertencesse à 

elite local. Nessa disputa desigual, os Ferreiras saíram perdendo. 

Nessa terra, onde as instituições responsáveis pela justiça eram 

inoperantes, acordos eram feitos como parte do código dos sertões.  

Sendo assim, foi firmado um acordo entre os Ferreira e os Nogueira, na 

tentativa de resolver o conflito. Os Ferreira, tendo menos prestígio que os 

Nogueira, ficaram em desvantagem pois tiveram que vender sua fazenda e se 

mudar para outra comarca. Apesar disso, o pai de Virgulino não se importou em 

ter saído perdendo desde que em sua nova residência pudesse ter tranqüilidade. 

Infelizmente isso não aconteceu.  

Saturnino quebrou o acordo e passou a perseguir a família de Virgulino 

inexoravelmente, levando-os a uma verdadeira peregrinação, que acabou pondo 

fim à vida de José Ferreira e sua mulher. Conseqüentemente pôs fim à vida do 

próprio Virgulino, fazendo com que ele entrasse definitivamente para o 

bandidismo. Virgulino estava morto. Nascia Lampião. 
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Aquela família fora levada ao paroxismo da desesperação. A luta 

desgarrada em busca da paz não foi alcançada. A mãe de Virgulino não resistiu 

ao sofrimento de tantas mudanças e veio a falecer.   

O pai foi assassinado fria e covardemente pela policia de Alagoas em 

maio de 1921. Chegou o momento definitivo em que não haveria mais retorno. A 

partir daqueles acontecimentos, Virgulino declarou que ia viver e morrer como um 

bandido e assim o fez. 

Até ocorrer a morte de José Ferreira, Virgulino e seus irmãos, Antônio 

e Livino, andavam armados e usavam roupas que faziam lembrar os verdadeiros 

bandidos da região. Embora adotassem essa atitude nada mais era para se 

protegerem ou à sua família da intolerância de seus inimigos, principalmente de 

José Saturnino, que perseguiam-nos implacavelmente. 

Mas a morte do pai de Virgulino veio abreviar aquilo que estaria por 

acontecer. Desse triste episódio em diante as chances de que os irmãos Ferreira 

pudessem levar uma vida normal eram remotas. O chefe da família representava 

um ponto de referência para os filhos, que viam na figura do pai um homem 

honesto e trabalhador, que sabia superar as dificuldades que a vida lhe 

impusesse. Agora ele estava morto. Para Virgulino, que tanto estimava o pai, 

estavam mortas as possibilidades de ter uma vida digna, escolhendo viver como 

bandido a fim de vingar a tragédia que se abatera sobre sua família. Relevados 

da culpa pelo ideal de vingança, os irmãos Ferreira ingressaram de vez no 

cangaço. Todo ambiente mostrou-se receptivo ao surgimento de mais um grupo 

de cangaceiros, com a diferença de que seria o grupo que mais sobreviveu ao 

tempo e no espaço e fez de Lampião o bandido de maior repercussão do século 

XX. Na região onde nasceu e cresceu Lampião havia muitos casos para lhe 

servirem de exemplo.  

Chefes famosos como Antônio Silvino e Sebastião Pereira, não apenas 

serviam de modelo como influenciavam jovens daquela época. 
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No começo o bando de Lampião era composto por quatro elementos e, 

por esta razão, esporadicamente os irmãos Ferreira juntavam-se a outros bandos, 

como o dos irmãos Pocino, de Alagoas. Este fato era comum entre os grupos de 

desajustados, que se juntavam para levarem um plano adiante, com maior 

número de homens, a fim de não saírem em desvantagem em relação à polícia. 

Nos primeiros tempos de sua vida de cangaço, não cometendo crimes ao acaso, 

Lampião parecia mais um justiceiro, o que o distinguia, de alguma forma, dos 

criminosos comuns. Porém, com o passar dos tempos, muitas vidas inocentes 

foram trucidadas sem que houvesse explicações. 

Em 1922, Sebastião Pereira ou Sinhô Pereira, neto do Barão do Pajeú, 

que vinha percorrendo o sertão pernambucano com seu bando de cangaceiros, 

aceitou os conselhos do padre Cícero do Juazeiro do Ceará e resolveu 

abandonar a vida no cangaço, passando o comando do seu bando a Lampião.  

Tudo parecia estar predestinado para fazer de Lampião o bandido mais 

famoso dos sertões: a fusão entre os dois grupos assim o fez. 

Embora houvesse outros bandos atuando na mesma área, nenhum 

conseguiu resistir por tanto tempo, nem tão pouco se igualar em termos 

estratégicos: não sabemos se por suas estratégicas, que geralmente confundiam 

os inimigos, levando-os ao total desespero ou por passar uma imagem contrária 

às atrocidades que cometia, fazendo-se passar por um homem bom e caridoso.  

A partir de 1922 sua fama começou a se espalhar, conseguindo 

ultrapassar os limites regionais para se tornar um ídolo nacional de fama 

internacional, merecendo uma nota no mais famoso jornal norte-americano - The 

New York Times - que chegou a chamá-lo de Robin Hood dos sertões. Isso foi 

uma façanha que ajudou a consolidar a imagem do homem bondoso que tirava 

dos ricos para dar aos pobres. O texto fazia ainda uma correção de outra matéria 

do mês de janeiro imediatamente anterior, na qual Lampião havia sido dado como 

morto de tuberculose na própria cama, no estado de Sergipe. 
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Há quase unanimidade entre os estudiosos do tema em afirmar que 

Lampião não foi um revolucionário nem um bandido social. Qualquer um, 

indiscriminadamente, poderia ser protegido, desde que não lhe negasse ajuda. 

À medida que os anos foram passando aumentaram os combates entre 

cangaceiros e volantes. Aumentaram também os requintes de crueldade e a 

ousadia do rei do cangaço, que travou combates que ficaram famosos na história 

do cangaço: a batalha de Serra Grande, em novembro de 1926, a Invasão de 

Mossoró, em 1927, e a Batalha de Maranduba, em 1932, dentre muitos outros 

episódios em destaque na carreira de Lampião.  

4.2 A formação do bando de Lampião  

Em 1921, Lampíão formou seu próprio grupo. No início matava os 

poderosos e distribuía o dinheiro dos saques aos pobres. Aos poucos, porém, 

abandonou essa prática e fez conluios com coronéis. Guerrilheiro de maior 

longevidade no cangaço, 20 anos e 3 meses, chegou a reunir um grupo de 200 

homens. Homem bom e homem mau. Não deixava de ajudar pobres, retirantes e 

cegos. Rezava de cor o Ofício de Nossa Senhora. Os membros do seu bando 

usavam cabelos compridos, lenço em volta do pescoço, grande quantidade de 

jóias e um perfume exagerado. Lampião e seu bando eram temidos como o 

diabo, mas também respeitados como deuses, mesmo pelos seus inimigos. Os 

cangaceiros eram espécies de justiceiros, sujeitos fora-da-lei que, indignados 

com as péssimas condições de vida do sertanejo, decidiram fazer justiça com as 

próprias mãos.  

De acordo com Vera Lúcia F. C. Rocha, da Universidade Estadual do 

Ceará, “o código de honra do sertão não culpabiliza os homens que matam por 

vingança, mas enaltece sua coragem.”  

Até o aparecimento de Lampião, codinome que recebeu ao iluminar a 

escuridão com uma rajada de tiros quando os cangaceiros procuravam um maço 
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de cigarros perdido, o cangaço era apenas um fenômeno regional, limitado ao 

nordeste do Brasil. O restante do país não se incomodava com o que não lhe 

dizia respeito.  

Mas a presença de Lampião, sua ousadia e seu destemor, fizeram do 

cangaceiro uma figura de destaque nos noticiários diários do país inteiro, exigindo 

atenção cada vez maior por parte das autoridades, que se sentiram publicamente 

desafiadas a liquidá-lo.  

Quanto à estratégia, Lampião sabia como ninguém utilizar a informação 

e a contra-informação. Administrava admiravelmente bem a sua imagem e 

disseminava notícias sobre seus combates a ponto de fazer com que as forças 

que vinham combatê-lo já chegassem trêmulas, provocando inclusive várias 

deserções entre as volantes na hora do combate. Há casos registrados de 

deserções entre a força policial que atingiam a metade dos destacamentos, dias 

antes de combater o grupo de Lampião.  

Lampião tornou-se a figura mais conhecida do fenômeno do cangaço, 

em parte devido às suas proezas contra a polícia e poderosos locais, a despeito 

de ter seguidamente estabelecido diversas alianças com esses.  

Tornaram-se míticas as estratégias que seu bando utilizou durante o 

período de duração do seu domínio no sertão. Na base do tiro, do facão e da 

degola, eles enfrentaram a polícia de sete Estados nordestinos representados 

pelas "volantes" – destacamento que se embrenhava pela caatinga no encalço do 

bando e de seu líder, o "capitão" Virgulino ou, simplesmente, Lampião.  

Os cangaceiros, sempre que possível, evitavam combater. Mas quando 

o confronto era inevitável procuravam abreviar a luta.  

Normalmente Lampião ia ordenando que os companheiros fossem se 

retirando, deixando alguns para fazer a cobertura. Ele combinava 

antecipadamente o local de encontro e ao chegar ao ponto de reunião dava uma 

descarregava seu revólver, avisando aos que ainda estavam dispersos. Ou então 

utilizava-se de um apito que ficava amarrado a uma fina tira de couro e preso na 
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cintura que sustentava o cantil. O trilar desse apito tanto significava o chamado 

para se agruparem como o aviso de debandada. 

São famosas as determinações para as retaguardas, utilizadas em muitos casos. 

Por exemplo, um grupo de cangaceiros deixava o local da luta e contornava os 

inimigos, atacando-os pelas costas. Essa tática jamais falhou.  

Eram astutos. Lampião utilizava chocalhos para que os soldados 

pensassem tratar-se de animais que se aproximavam do bebedouro.  

Para evitar perseguições, cuidavam de esconder os rastros, fazendo-o 

com tanta maestria que nem o mais atilado dos rastejadores conseguia encontrar 

qualquer vestígio. 

Para isso tomavam diversos cuidados. Andavam em fila indiana, com 

todos pisando na mesma pegada, o que dava a impressão de que havia uma só 

pessoa. Ou então andavam em fila para que o último cangaceiro fosse apagando 

os rastros, utilizando galhos folhudos. Sempre que possível andavam sobre as 

pedras ou dentro de riachos, saindo todos num mesmo local. Quando 

caminhavam em trilhas, pulavam um a um dos lados do caminho, voltando para 

um ponto pré- determinado, escondendo-se e atacando quem os perseguia.  

 

Figura 5 Bando de Lampião em fila indiana. 

Fonte: Autor da pesquisa. Imagem congelada do filme Baile Perfumado 
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Um assunto bastante polêmico é o tão comentado uso de alpercatas 

com o calcanhar para frente.  

A verdade é que Lampião mandou confeccionar algumas alpercatas 

assim, com o calcanhar colocado na parte de frente do calçado, para utilização 

eventual. Não eram calçados de uso diário, mas em situações estratégicas isso 

fazia com que os soldados pensassem que estavam indo em direção contrária ao 

rumo tomado.  

Não abandonavam mortos ou feridos. Deixavam-nos para trás em 

raríssimos casos e apenas em extrema necessidade. Faziam o possível e o 

impossível para que tal nunca acontecesse.  

Só atiravam quando tinham certeza de que poderiam atingir o inimigo, 

já que era muito difícil conseguir munição. Também tinham o hábito de imitar 

animais e pássaros.  

Eram seres humanos aguerridos e valentes mas também astutos e 

ardilosos e sempre hábeis em aprender novos truques.  

A vida e morte de Lampião ficaram como marcos inesquecíveis. 

Discute-se ainda se ele morreu em combate, de surpresa ou envenenado. A 

discussão é estéril. Grande importância têm a sua vida e as suas andanças. Nele 

estavam retratadas fielmente todas as virtudes e todos os defeitos do nordestino. 

Capaz de gestos nobres e de atos sanguinários. Cruel e justiceiro. Bom e 

perverso. Grande na coragem, implacável na vingança, terno no amor. Ele era, ao 

mesmo tempo, um vaqueiro, um músico, um poeta e um cangaceiro.  

Dentre as características dos cangaceiros, uma das mais 

impressionantes é que eles, desde o inicio, estabeleceram um estado móvel e 

independente, com abrangência política, econômica, jurídica e militar que não se 

apropriava necessariamente do território físico.mas, antes, da influência e da 

imposição da força, aliadas à figura carismática de um herói bandido, um nobre 

salteador que lutava pelo e para o povo.  
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Essa aceitação popular encontra eco em um "código de honra" próprio 

e não escrito do sertanejo que enaltece a coragem daquele que mata por 

vingança mesmo tendo que enfrentar as forças legais. "Seje hómi" é um dos 

ensinamentos inseridos em tal cultura.  

A invencibilidade dos cangaceiros tinha como principal fator a sua 

mobilidade: sabia-se onde estiveram mas dificilmente onde estavam ou, pior 

ainda, onde estariam.  

Outro fato intrigante era que o bando poderia até passar sede e fome, 

mas jamais ficar sem armas e munição que tomavam dos inimigos mortos ou, 

mais comum ainda, compravam da própria polícia. Também negociavam com 

alguns políticos e coronéis que os armavam em troca de alguns "serviços",  por 

simpatizarem, naquele momento, com a causa ou ainda para não caírem na 

inimizade dos cangaceiros.  

Outra tática muito eficiente era a da desaparição: quando saíam de 

uma determinada cidade normalmente andavam em fila indiana pisando todos 

nos mesmos rastros enquanto o último ia de costas apagando-os com plantas. 

Ou ainda usavam sandálias confeccionadas especialmente com o salto na parte 

da frente a fim de enganar o inimigo mostrando que iam para o lado contrário. 

Geralmente quando entravam em uma cidade cortavam os fios do telégrafo e 

assumiam o comando do posto telefônico para impedir que fosse solicitada  

ajuda.  

Normalmente evitavam as estradas, preferindo ir por dentro da caatinga 

para não encontrar outros viajantes.  Quando inevitável, seqüestravam os 

viajantes e mantinham-nos reféns pelo tempo necessário.  

A idéia de invencibilidade dos cangaceiros era muitas vezes propagada 

pelos próprios "macacos" que, após os combates, dificilmente achavam os corpos 

dos inimigos, o que levava a crer que eles não morriam.  

Isso acontecia porque o bando de Lampião levava os corpos dos 

companheiros mortos em combate para evitar que a polícia pudesse avaliar o 
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resultado do embate e, quando isso não era possível, cortavam as cabeças dos 

mortos para evitar a identificação.  

Uma das táticas mais efetivas era conhecida como dueto, na qual o 

bando simulava uma fuga para, logo em seguida, pegar o inimigo de surpresa 

mais adiante. Esta tática ficou mais conhecida com o bando de Lampião que usou 

e abusou da criatividade na hora enfrentar os "macacos".  

Outra estratégia era a adoção dos apelidos dos mortos pelos novatos, 

passando assim a idéia de imortalidade dos mesmos. Também usavam cães que 

davam alarme para qualquer aproximação que não fosse costumeira.  

As habilidades bélicas dos cangaceiros era tal que mais tarde, já na 

época de Lampião, foram requisitados pelo governo para enfrentar a Coluna 

Prestes, revoltosos comunistas comandados pelo capitão Prestes.  

Os batalhões patrióticos, como foi chamada a força de defesa criada 

pelo então deputado federal Floro Bartolomeu para combater a Coluna Prestes 

que se aproximava do Ceará, recrutou o bando de Lampião através de uma carta 

endossada pelo padre Cícero. Dessa forma o maior bandoleiro da época ganha 

do governo melhores armas e abundante munição para enfrentar o inimigo além 

de uma patente de capitão honorário das forças legais.  

No entanto, essa aproximação com o Estado não durou muito e serviu 

para armar ainda melhor o bando de Lampião.  

Independente da questão moral podemos vislumbrar no cangaceiro um 

expoente da resistência sertaneja, resistência ao próprio meio em que vivia, à 

política excludente que o criou e o momento histórico que fez dele um fabuloso 

guerreiro do sertão do Brasil. 
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4.3 As guerras e os conflitos  

A guerra é a origem de todas as coisas, e de todas elas é soberana. 
A uns ela apresenta-os como deuses, a outros, como homens; de uns 
ela faz escravos de outros, homens livres."  

Heráclito, Frag. 53, Hipólito  
 

As guerras e conflitos não são algo novo na história da humanidade. O 

armamento, a motivação, a estratégia e os objetivos têm mudado muito mas elas 

existem há milhares de anos. O que elas têm em comum, assim como os 

embates apresentados neste trabalho, é o fato de terem promovido mudanças 

fundamentais na trajetória da humanidade. É bem verdade que a história das 

guerras e dos conflitos não fica apenas nas conseqüências mas investiga origens, 

estratégias, táticas e até contradições. O choque direto, a batalha campal e a 

aniquilação física do inimigo são os paradigmas da guerra contemporânea. Isso 

não significa, porém, que a guerra possa reduzir-se a uma súbita explosão de 

violência ofensiva. Sua estratégia requer a utilização da ofensiva, da defensiva e 

da contra-ofensiva. A balança dos chefes pesa probabilidades e calcula o ritmo e 

a intensidade do dispêndio de recursos. A eventual aniquilação do inimigo é o ato 

final de um empreendimento complexo. O combate armado irregular, avesso à 

disciplina e à regra, perpassa os séculos e faz parte da história dos mais 

diferentes povos. O saque, a pilhagem, o estupro, o vandalismo, todos esses atos 

que causam espanto e desprezo quando cometidos por grupos regulares, formam 

uma dimensão permanente dos conflitos, mas não são contemplados pela teoria 

da guerra. Carl von Clausewitz (1780-1831) soldou seu nome à teoria da guerra e 

conflitos de um modo tão indissolúvel que aparecem quase como sinônimos. 

Clausewitz ingressou no serviço militar aos 12 anos, serviu no exército prussiano 

nas campanhas do Reno, em 1793 e 1794, e já como oficial participou das 

Guerras Napoleônicas. 

Os conflitos dessa época incluíam o choque direto das batalhas 

campais, resumindo-se a uma série de manobras coordenadas que se 
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encerravam, como regra, pela capitulação honrosa do lado em desvantagem. Os 

altos oficiais dos diferentes exércitos formavam algo como uma comunidade de 

valores e etiquetas, que valorizava a técnica e a "estética" dos movimentos e das 

indumentárias das tropas. As paradas militares das ocasiões festivas derivam, em 

linha direta, do treinamento das forças em armas desse período galante e 

incruento.  

Nas palavras de Clausewitz (1968), "a guerra tornou-se subitamente de 

novo uma questão do povo e de um povo de 30 milhões de habitantes que se 

consideravam todos como cidadãos do Estado". 

Sob o ponto de vista de Clausewitz "estava batalhando para formular 

uma teoria universal do que a guerra deveria ser em vez de tratar do que a guerra 

realmente era e fora". Mas, então, o que de fato a guerra era e é? A guerra, na 

resposta de Keegan, "é sempre uma expressão de cultura, com freqüência um 

determinante de formas culturais e, em algumas sociedades, é a própria cultura". 

A guerra ou qualquer conflito é um fenômeno total, uma expressão condensada 

das formas de pensar, produzir e consumir das sociedades, o espelho de um 

tempo e um lugar.  

A história das guerras e dos conflitos é uma história de alteridades. 

Cada guerra ou cada conflito é um fenômeno único, singular, irredutível. Os 

gregos guerreavam em nome da virtude, os "bárbaros" germânicos e os 

cavaleiros das estepes asiáticas, em nome do saque. Os cruzados lutaram na 

Terra Santa por Deus e pela Igreja. Os franceses e protestantes alemães 

combateram o império Habsburgo portando o estandarte da soberania secular. 

Napoleão Bonaparte marchou sob a bandeira do império. A glória nacional 

animou o exército prussiano de Bismarck; o "Reich de mil anos", a Wehrmacht de 

Hitler. Os vietnamitas enfrentaram a França e os Estados Unidos para conseguir 

a independência e a soberania. Árabes e israelenses batem-se por fragmentos de 

território.  

Mas a história do cangaço e de Lampião como seu maior representante 

é, sobretudo, a história do gênio humano aplicado à destruição. É também 
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realista reconhecer que não somos muito diferentes dos gregos de 25 séculos 

atrás.  

O "saber" da guerra, das disputas, das batalhas, dos conflitos, dos 

enganos e astúcias, da persuasão e dissuasão, constitui-se historicamente num 

segmento à parte das grandes divisões tradicionais da filosofia e da ciência. No 

sentido Aristotélico, esse saber seria uma técnica e, como tal, algo superior à 

experiência mas inferior à razão. Não obstante, essa técnica, ou melhor, técnicas 

foram sempre valorizadas, estudadas e comentadas devido à freqüência histórica 

dos conflitos, guerras e lutas pelas várias formas de hegemonia e domínio. 

4.4 Marcas de um rei-guerreiro 

 

Figura 6 Casa onde nasceu Lampião – em Serra Talhada, PE. 

Fonte: Autor da pesquisa. Foto feita em 05 de janeiro de 2008. 
 

Parafraseando o ditado popular, guerra é guerra, diríamos ciência é 

ciência.  

Mas como admitir, até mesmo pelo senso comum, que esta fosse uma 

compreensão verdadeira, cuja solução diante da perplexidade de cada um 

desses fenômenos humanos, extremamente complexos, seria a de separá-los, 
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cada qual em seu canto, e não enxergar e observar suas contínuas e até mesmo 

íntimas relações. O mesmo poderia ser dito sobre as relações interativas entre 

ciência e paz, ciência e economia e desenvolvimento, pesquisa e 

desenvolvimento e políticas públicas para a educação, saúde e segurança. Não é 

satisfatório assumir uma visão unidimensional sabendo, até pela própria evolução 

da ciência e do desenvolvimento dos fazeres das guerras, que "todos os lados e 

todos os aspectos do esforço humano são inter-relacionados". 

As histórias do cangaço ainda permanecem vivas nas cidades do 

Nordeste. Relatos tristes e alegres são contados pela lira dos repentistas, 

imortalizados por livros, filmes e melodias como “mulher rendeira”, enquanto as 

crianças romantizam a vida errante, o heroísmo das batalhas e as “brabezas” de 

Lampião por esses sertões. Mas a vida de quem escolhia o banditismo não era 

fácil, as fugas das volantes, as refeições improvisadas, as inúmeras noites 

insones em condições insalubres e as batalhas sangrentas tornavam cada dia 

uma aventura árdua na luta pela sobrevivência. Lampião viveu 23 anos em guerra 

e passou por mais de 400 tiroteios. Não é de admirar que tenha muitos ferimentos 

ao longo de sua vida de "fora da lei". Em entrevista ao médico dr. Octacílio 

Macedo, durante sua visita a Juazeiro do Norte, convidado pelo padre Cícero 

Romão a integrar o Batalhão Patriótico contra a Coluna Prestes, Lampião 

informou já ter tido quatro ferimentos importantes, dos quais um, na cabeça, foi 

considerado por ele o mais grave. Referiu ainda sofrer de "ligeiros ataques 

reumáticos".  

A primeira lesão grave de Lampião deu-se quando ainda fazia parte do 

grupo do Sinhô Pereira, em 1922. Na ocasião foi atingido na região inguinal, no 

braço direito e recebeu um tiro de raspão na cabeça. Foi atendido e medicado 

pelo Dr. Mota, médico de Vila Bella, Pernambuco, recuperando-se sem nenhuma 

seqüela. Em março de 1924, nas proximidades da lagoa do Vieira (divisa de 

Pernambuco e Paraíba), foi ferido no tornozelo direito, ao mesmo tempo em que 

o jegue no qual estava montado fora mortalmente atingido prendendo-lhe o 

membro machucado (MELO, 1993, p. 151). O tiro deixou-lhe uma seqüela 

cicatricial devido à lesão importante no tendão de aquiles  ou nos músculos 
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flexores do pé direito. A partir de então passou a utilizar calçados de rabichos, 

com reforço na parte do calcanhar. Dessa forma o seu rastro tornou-se 

inconfundível, sendo fácil para os rastejadores identificaram o grupo de Lampião 

pela pisada. Na Chacina em Angico, para certificar-se que um dos corpos 

decapitados era de Lampião, valeram-se da cicatriz atrófica no pé direito de um 

dos mortos. Esse fato deve ter dado origem à crença de que o grupo de Lampião 

usava as alpercatas de forma contrária com o objetivo de confundir a polícia.  

Na verdade o reforço na parte do calcanhar impedia que o calçado 

saísse do pé lesionado, durante a deambulação. Dr. José Cordeiro de Lima foi 

quem tratou do cangaceiro, a quem o médico se referia sempre como "capitão" 

devido à bravura e resistência demonstradas durante os procedimentos cruentos, 

nos quais Virgulino não esboçou sequer um gemido.  

A figura do "monarca das caatingas", com o olho direito esbranquiçado, 

usando seus óculos redondos, levanta uma polêmica há muito tempo discutida 

entre os estudiosos e amantes do cangaço: seria lampião realmente cego do olho 

direito? Qual a patologia responsável pela lesão ocular? Para alguns autores 

seus óculos eram, tão somente, uma coqueteira utilizada para esconder o olho 

cego e "de vidro". Para outros, os óculos eram uma necessidade gerada pela 

fotofobia.  
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Figura 7 Óculos que pertenceram a Lampião 

Fonte: Autor da pesquisa. Foto feita em 06 de janeiro de 2008. 
 

Em “O Povo”, de Fortaleza, são descritos, na edição de 5 de agosto de 

1928, os óculos de lentes escuras usados para esconder uma doença que atingiu 

a córnea do olho direito. Em “Lampião”, o escritor Ranulfo Prata faz referência ao 

olho direito cego, por um garrancho de jurema, que lacrimejava constantemente. 

Leonardo Motta, célebre folclorista cearense, assim o descreve: “o olho direito 

branco e cego, escondido pelos óculos pardacentos, de arcos dourados” 

(ARAÚJO, 1982, p. 76).  

A análise do laudo médico da cabeça de Lampião, feita em Maceió, 

Alagoas, pelo médico-legista da Polícia Militar, Dr. Lajes Filho, leva à conclusão 

que Lampião era funcionalmente cego do olho direito: “o olho direito apresenta 

um leucoma, atingindo toda a córnea". 5  Segundo o relato do oftalmologista 

alagoano Dr. Neves Pinto, na edição de 5 de agosto de 1938, a lesão era 

irreversível: “ leucoma adberente central, na maioria das vezes conseqüente de 

úlceras perfuradas de córnea, e em vista da extensão das lesões, poderia 

assegurar que o caso era incurável.”6 Refere ainda um cristalino luxado no olho 

esquerdo, devido provavelmente aos violentos traumatismos sofridos pela cabeça 

de Lampião.  

Segundo Dona Mocinha, Virgulino já possuía baixa acuidade visual, 

mesmo antes de entrar no Cangaço, assim como outros membros da família. 

Sendo as afecções da córnea endêmicas no nordeste brasileiro não se pode 

afastar a possibilidade de uma etiologia infecciosa como sarampo ou tracoma 

como causa do leucoma, fotofobia e lacrimejamento. Para a neta do cangaceiro, 

a historiadora Vera Ferreira, em entrevista exclusiva à Agência Nordeste, a lesão 

ocorreu em um combate, quando um tiro atingiu uma planta e o espinho 

respingou no olho, já acometido pelo glaucoma. O glaucoma é uma patologia na 

qual a pressão intra-ocular está em níveis tão elevados que pode resultar em 

_____________ 
5  Médico-Legista da Polícia Militar, Dr. Lajes Filho. 
6  Oftalmologista alagoano Dr. Neves Pinto, na edição de 5 de agosto de 1938. 
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dano do nervo óptico e perda do campo visual, sendo sua ocorrência um grande 

problema de saúde pública. È lamentável que mesmo nos dias de hoje as 

populações nordestinas percam a acuidade visual por causas que poderiam ser 

evitadas desde que medidas de diagnóstico e tratamento fossem implantadas 

pelas autoridades responsáveis. Na ocasião, Lampião foi tratado pelo médico 

José Cordeiro de Lima 7, que retirou o corpo estranho do seu olho e, como não 

dispunha de antibióticos na época, provavelmente só foi realizada a profilaxia das 

lesões secundárias e assepcia, concorrendo para uma cicatrização 

descomplicada.  

Diante dos depoimentos apresentados é bem possível que Lampião 

não tenha nascido cego mas teve problemas com seu olho direito: traumático, 

infeccioso ou até carencial (falta de vitamina A) na infância ou adolescência que 

mais tarde - precisamente em 21 de agosto de 1925, próximo à baixa do Juá, 

Pernambuco - foram agravados pelo espinho certeiro que lhe atingiu o olho já 

doente.  

O olho cego do Capitão Virgulino Ferreira não o impediu de tornar-se uma 
figura polêmica, escrevendo com sangue e coragem a sua saga na memória 
histórica do Nordeste brasileiro, e de maneira muito singular no contexto 
sociológico do banditismo mundial. .  

Sofreu ainda duas lesões leves: um ferimento à bala, em 1926, na 

região escapular e outro no quadril, em 1930, no município de Itabaiana-SE.  

A peculiaridade social e econômica do sertão nordestino possibilitou 

uma sociedade bastante criativa, onde foi gerada uma cultura popular de muita 

riqueza temática e histórica. Sua medicina singular é naturalmente fruto de uma 

religiosidade extrema: superstições, folclore e conhecimento empírico que 

conjugados formam uma fascinante mistura. Os exemplos citados demonstram 

que os sertanejos, na ausência de socorro médico, usavam os elementos que 

estavam ao seu dispor. Na enfermaria improvisada das caatingas colhiam seus 

remédios, tratavam seus doentes e, quando a morte não podia ser evitada, 

_____________ 
7 Destaque pela atuação na luta contra o tracoma no Cariri cearense. 
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restava-lhes enterrar os seus companheiros, embalados por rezas, cantigas e 

cachaça.  

Nas margens sergipanas do São Francisco, Angico, no 28 de julho de 

1938, Lampião recebeu um tiro na região do tórax, outro no baixo ventre e um 

terceiro a queima-roupa na cabeça. O projétil de arma de fogo que atingiu o 

crânio fraturou o osso mandibular e o frontal, o temporal e o parietal direitos, 

levando-lhe à morte. Os cangaceiros foram abatidos como bois. A matança dos 

onze bandidos mostrava como era primitiva a vingança das autoridades contra as 

atrocidades cometidas pelos cangaceiros. As cabeças decepadas e insepultas 

passariam por um dos “espetáculos” mais tenebrosos vivenciados pela população 

brasileira.  

 

Figura 8 Visão de barbárie – As cabeças de Lampião, Maria Bonita e 9 
cangaceiros expostas à visitação pública durante anos 
 
Fonte: Autor da pesquisa. Foto feita em 06 de janeiro de 2008. 

 

As cabeças haviam sido decepadas logo após os assassinatos em 

Angicos, em 1938, e expostas como troféus em cidades do sertão nordestino. 

Depois, enviadas a Maceió e, posteriormente, a Salvador para estudos de 

antropologia criminal. Ao lado das de cinco outros cangaceiros, entre eles 

Corisco, elas permaneceram em exposição no Instituto Nina Rodrigues até 1969, 
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quando foram enterradas no Cemitério Quinta dos Lázaros em caixas de madeira 

contendo cal virgem.  

O processo de exumação possibilitou que Lamartine Lima examinasse 

mais uma vez os crânios de Maria Bonita e Lampião, repetindo o que já havia 

feito em 1965 e, de certa forma, empreendendo o que o próprio médico Estácio 

de Lima - primeiro responsável pelos estudos dos crânios - planejou: que as 

cabeças fossem preservadas para posteriores análises mais aprofundadas. 

Lamartine constatou definitivamente: "pude analisar a cabeça de Lampião 

abertamente e constatar que não possuía o principal estigma anatômico apontado 

pela antropologia criminal: as fossetas de lombroso". Essa característica 

anatômica seria o índice de uma possível determinação biológica das propensões 

criminosas.  

Apesar de não estarem à vista do público desde 1969, as cabeças 

continuam à mostra até hoje, reproduzidas em fotografias que as expõem 

dispostas na escadaria da igreja de Piranhas, cidade alagoana de onde partiu a 

volante do tenente João Bezerra que comandou o assassinato dos 11 

cangaceiros em Angicos.  

Figura de símbolos obscuros, a religiosidade de Lampião era de um 

fetichismo bárbaro. Místico, extravagante e selvagem: no pescoço medalhas de 

santos, escapulários, rezas pagãs para fechar o corpo e um grande crucifixo em 

ouro maciço. Foi o cangaceiro supremo do Nordeste Brasileiro. A sua morte, 

contudo, não encerraria a história do cangaço. Pelo contrário. O extermínio do 

bando de Lampião não impediria que as muitas lendas que corriam o sertão a seu 

respeito continuassem a habitar o imaginário popular. Nem que prosseguisse o 

processo de mitificação do heroi cangaceiro. É fato o assombramento e 

despojamento que a caatinga nordestina provoca naqueles que nela habitam.  

Qualquer julgamento dos cangaceiros necessita de uma interpretação 

do seu universo singular e extraordinário, dos seus costumes e código de honra, 

sem desprezar as influências do meio hostil que endurece o homem. Embora a 

vida errante do cangaço muitas vezes fosse a única opção de subsistência para o 
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sertanejo, cairia-se no reducionismo afirmando que as condições sociais foram as 

únicas responsáveis por atos muitas vezes cruéis dos bandoleiros. A chacina de 

Canudos, assim como a dos cangaceiros, reflete uma mancha na nossa história, 

uma página sem brilho da qual não podemos nos orgulhar.  
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5  Imagens do bando de lampião 

No uso popular, "bando" é uma associação de pessoas com 

pensamentos similares que objetivam o mesmo fim ou fins parecidos. No 

imaginário popular, "bando" lembra caos, falta de normas e organização, nada de 

regras ou chefias.  

Em definição, "um bando de cangaceiros era um agrupamento de 

homens armados que faziam do roubo, da vingança, da extorsão e de outros 

delitos, seu meio de vida". (FERREIRA; AMAURY, 1997, p. 11). As ações do 

movimento poderiam ser definidas numa única palavra: violência .   

O que define uma organização? Podemos descrever o bando de 

Lampião como sendo uma organização de homens que lutam por justiça, 

igualdade ou melhores perspectivas de vida, mesmo através de métodos não 

ortodoxos? Como é possível conciliar a variedade de informações e de 

interpretações? Estas e outras questões relacionadas apontam para necessidade 

de se efetuar algum tipo de avaliação crítica dos resultados da leitura. De modo 

bastante claro, tal avaliação irá depender do ponto de vista que se empresta à 

análise, ou seja, do ponto de vista gerencial certamente algumas descobertas são 

mais úteis do que outras. Já do ponto de vista de um crítico social outras 

metáforas diferentes podem ser utilizadas e serem extremamente preciosas. A 

utilidade de uma metáfora quase sempre depende dos objetivos para os quais a 

análise deve contribuir.  

A sociologia das organizações, no que diz respeito à organização do 

movimento cangaceiro, estabelece teorias sistemáticas de alterações 

comportamentais que interfiram direta ou indiretamente no desempenho, no 

sucesso, no fracasso ou na sobrevida desse tipo de agrupamento. Toda 

organização requer aprendizado, dedicação, atenção e companheirismo pois todo 

o processo dificulta o entendimento se não houver grupos integrados.  
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Os cangaceiros eram nômades que agiam de forma isolada ou em 

grupos autônomos, praticando assaltos e latrocínios em estradas e veredas, 

extorsão, locação de serviços ("empreitadas de morte"), invasão de propriedades 

particulares, arruados, vilas e cidades, com o objetivo de saquear, destruir, 

seqüestrar para a cobrança de resgate, "venda" de proteção contra ataques de 

outros grupos, indo ao extremo da a cobrança de "comissões" nas transações e 

negócios feitos pela população. Muitas dessas ações intimidatórias e de vingança 

eram praticadas por encomendas daqueles que lhes davam sustentação.  

Lampião transmutou o cangaço “de honra” num modo de vida, numa 

profissão lucrativa e glamorosa, um meio para adquirir bens materiais, riquezas e 

uma notoriedade que lhe permitia obter respeito de parte da classe abastada da 

sociedade do sertão e de algumas personalidades da vida pública e política. Sob 

seu reinado, multiplicaram-se a violência e as fontes de renda. Para tanto, 

hierarquizou o movimento, organizou um código de honra e de respeito a leis 

internas. Também permitiu a entrada de mulheres, entre elas Dada, mulher de 

Corisco, que criou a roupa típica do bando.  

5.1 A visão da sociologia das organizações 

A tentativa de conciliação de diferentes paradigmas do pensamento 

organizacional envolve a elaboração e utilização de modelos que tentam somar – 

ou construir pontes entre - abordagens que se baseiam em diferentes visões do 

que seja a sociedade, as organizações, seus atores e suas estratégias.  

Equivale a dizer que, por exemplo, se o modelo paradigmático proposto 

por Burrell e Morgan (1979) – talvez a mais celebrada revisão paradigmática no 

campo das teorias organizacionais - revela as possíveis maneiras de abordar e 

conhecer os objetos de estudo das ciências sociais, esse modelo refletiria melhor 

esses elementos, ou seja, as organizações e as estratégias organizacionais. 

Assim, considerando o modelo de Burrell e Morgan (1979), a realidade, ou antes, 
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um modelo conciliatório para sua representação epistêmica, estaria situado mais 

ou menos no meio do diagrama paradigmático mas é igualmente correto afirmar 

que ele estará em todo esse espaço, de um extremo a outro, passando pelas 

linhas de transição paradigmática. Igualmente, pode-se dizer que os extremos 

das dimensões paradigmáticas isoladamente não são totalmente verdadeiros, 

nem totalmente falsos (MEIRELLES, 2003, 2005).  

O cangaço levou ao extremo uma prática guerreira herdada dos 

indígenas, também utilizada pelos chamados capitães do mato, do período 

holandês. É a guerra do "fraco contra o forte", utilizada ainda hoje pelas Forças 

Armadas Brasileiras, nas campanhas e treinamentos na selva. Para Frederico 

Pernambucano de Melo “seria a única maneira das forças brasileiras obterem 

sucesso numa eventual guerra contras as forças hegemônicas interessadas no 

nosso território e nossas riquezas".   

Este estilo de guerra móvel, ou volante, baseada nas emboscadas, é o 

mais tradicional e de concepção inteiramente brasileira, conhecida pelos 

estudiosos como Guerra Brasílica. Obteve grande sucesso ainda no século XVII, 

quando os brasileiros venceram o exército dos Países Baixos, considerado o 

mais forte e bem equipado da época.  

Difícil encontrar, na história universal, fora-da-lei de tamanha exposição 

na mídia e de vida pública tão arejada quanto Lampião. Freqüentador de oficiais 

de polícia, de prefeitos, de parlamentares, inclusive federais, e de ao menos um 

governador de Estado, "blindado", este, em interventor federal a partir de 1935: o 

de Sergipe.  

Foi o mais brutal cangaceiro que se possa imaginar, em quem a 

solução violenta era a primeira que se insinuava ante qualquer conflito ou simples 

futrica de coiteiro, mas se mostrava calmo e bem educado no trato com as 

pessoas, caindo na confiança de quase todos os padres e chefes políticos 

sertanejos.  
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Em "Imagens da Organização" de Gareth Morgan, são examinadas 

algumas formas diferentes de raciocinar a respeito das organizações. Qualquer 

abordagem realista da análise organizacional deve ser iniciada a partir da 

premissa de que as organizações podem ser muitas e complexas ao mesmo 

tempo.  

O tipo de análise baseada em metáfora (cangaço/organização), 

desenvolvido na obra citada anteriormente, fornece meios eficazes para se lidar 

com esta complexidade e para ampliar nossos processos de reflexão, de tal 

forma que possibilita ler a mesma situação de múltiplas perspectivas e de 

maneira crítica e devidamente bem informada.  

As fotografias de Lampião e seu bando, feitas por Benjamim Abraão, 

testemunham a organização de uma vida com suas próprias leis, códigos, 

costumes. Lampião é, ao mesmo tempo, chefe de grupo e chefe de família e 

deixa transparecer, sob as fotografias, todos os momentos de uma vida que ele 

encenou. Quanto mais familiarizado com as imagens metafóricas pesquisadas, 

mais se aprende como uma imagem em particular conduz a uma forma de 

reflexão a respeito do objeto de estudo e todo processo torna-se natural. Na 

verdade, torna-se uma análise intuitiva através da qual se a natureza do caráter 

da vida organizacional.  

Nessas mesmas fontes, Lampião vai se diferenciar:  tomará distância 

em relação aos códigos tradicionais em vigor até então no cangaço, cuidando de 

sua aparência e organizando uma verdadeira cenografia em torno de sua pessoa 

e de sua atividade. Ele passa a cuidar dos detalhes de seu vestuário: imensos 

chapéus decorados com medalhas, correias recobertas com peças de ouro, fruto 

de suas pilhagens, alforjes bordados com cores soberbas, punhais imensos 

incrustados de pedras.  

Se raciocinarmos sobre uma organização através da metáfora da 

cultura verifica-se que esta aponta para uma forma de organizar a empresa 

através de normas compartilhadas, valores, idéias e crenças enfatizando, assim, 
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visões e direcionamentos para desenvolvimentos futuros. Não dependendo da 

existência de regra, pois ela se acha alicerçada em um sistema de significados.  

Antes de entrar nas questões do relacionamento entre cultura e vida 

organizacional deve-se atentar para a origem da palavra cultura, derivada  da 

idéia de cultivo, do processo de lavrar e de desenvolver a terra. Ao falar-se de 

cultura refere-se tipicamente ao padrão de desenvolvimento refletido nos 

sistemas sociais de conhecimento, ideologia, valores, leis e rituais quotidianos. 

Desta forma o que se pretende explorar é a idéia de que a organização 

é, em si mesma, um fenômeno cultural que varia de acordo com o estágio de 

desenvolvimento.  

Em segundo lugar, a idéia de que a cultura varia de uma sociedade 

para outra ajudando a compreender variações nacionais nas organizações em 

diferentes países. Em terceiro lugar serão explorados padrões de cultura 

corporativa e subculturas entre as organizações e no interior das mesmas. E 

finalmente será visto como os padrões de cultura são criados e mantidos e como 

as organizações são realidades socialmente construídas. 

O sociólogo francês Emile Durkheim mostrou que o desenvolvimento 

das sociedades organizacionais é acompanhado por uma desintegração dos 

padrões tradicionais de ordem social, em termos de ideais comuns, crenças e 

valores, dando lugar a padrões mais fragmentados e diferenciados de crença e 

prática baseados na estrutura ocupacional da nova sociedade. Todavia, pode-se 

dizer que as pessoas que trabalham nas fábricas e escritórios das grandes 

organizações vêem-se sujeitas às rotinas da vida organizacional  que, por sua 

vez, exige de quem as executam uma maior habilidade. Como membro de uma 

sociedade organizacional o trabalhador desenvolve profundo conhecimento e 

uma prática cultural. Isto leva as organizações a serem vistas como um fenômeno 

cultural em estágio de desenvolvimento.  

A repressão do cangaço já não é mais unicamente um problema das 

"volantes" em ação no sertão.  
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Essas imagens registradas na imprensa reforçam a idéia de uma 

participação ativa das personalidades políticas das grandes cidades do litoral na 

elaboração de planos de combate ao cangaço. Visam contrabalançar a infinidade 

de artigos criticando o pouco envolvimento dos políticos das grandes cidades do 

litoral frente ao drama que sofria o sertão.  

Paralelamente às imagens de reuniões oficiais aparecem nos jornais, a 

partir de 1935, fotografias que mostram oficiais ou soldados das forças "volantes" 

em campanha contra o cangaço no sertão.  

Os oficiais e soldados das "volantes" - particularmente os da força de 

Nazaré, inimigos irredutíveis de Lampião - são quase sempre retratados em 

uniforme de campanha. Seus trajes, embora não sejam ricamente enfeitados, 

assemelham-se, em diversos aspectos, aos dos cangaceiros, permitindo 

identificar a região de onde provêm os personagens e os códigos de identificação 

das roupas dos combatentes.  

Esse tipo de fotografia foi privilegiado na imprensa da época até a 

morte de Lampião, por reposicionar a relação de forças entre Lampião e seus 

adversários em um contexto regional claramente determinado.  

5.2 O bando de Lampião como organização  

O escritor Sérgio Dantas, do Rio Grande do Norte, pesquisa o assunto 

há dez anos e define o aparecimento do cangaço como um poder paralelo, em 

conseqüência de um Estado que não cumpria sua função de manter a 

estabilidade: "'foi uma espécie de convulsão social, mas sem nenhuma visão 

revolucionária'', explica.  

Portanto, o lema de fazer justiça com as próprias mãos transformou 

Virgulino, o mercador nascido em Serra Talhada, Pernambuco, em Lampião, o 

cangaceiro, que começou o ofício vingando a morte do pai ao lado de dois 
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irmãos. Mas sua habilidade e valentia logo o colocaram na posição de líder de um 

bando que dominou várias cidades, saqueou comércios, devastou fazendas e 

sacrificou vidas.  

Para muitos pesquisadores, Lampião e seu bando eram o reflexo de 

uma sociedade arcaica e a metáfora do isolamento de uma região - o sertão. ''No 

entanto, essa é a nossa história e, por isso, devemos conhecê-la sem 

preconceitos'', analisa Vera Ferreira, jornalista e neta de Lampião.  

O ambiente dos cangaceiros era a própria natureza. Lampião passou 

vinte anos de sua vida morando em grotas, furnas, cavernas e acampamentos no 

meio da mata seca e bravia que é a caatinga. Forrava o chão com um pano de 

chita para deitar e com outro pedaço fazia a coberta, enganchado em galhos de 

árvores.  

Cidade serrana vizinha a Serra Talhada, terra natal de Lampião, 

Triunfo tem algumas peculiaridades na história do cangaceiro: historicamente, os 

cidadãos mais poderosos do simpático município sempre o protegeram. Nos dias 

de hoje, a elite cultural e econômica de Triunfo continua defendendo o líder 

bandoleiro. Uma casa, situada exatamente na divisa entre Pernambuco e 

Paraíba, de propriedade do juiz Assis Timóteo, ilustra bem a situação: quando 

"volantes" da Paraíba cercavam o imóvel, bastava os cangaceiros mudarem de 

cômodo para os soldados ficarem sem ação, com medo de invadir o Estado 

vizinho. Os policiais pernambucanos enfrentavam a mesma dificuldade. Há 

casos, citados pelo pesquisador Antonio Amaury, em que os grupos ficavam 

frente a frente sem se hostilizar.  

Não existia higiene . A água era pouca e necessária para beber. Não 

lavavam as mãos ao se alimentar nem os utensílios que usavam para comer. Era 

raro o banho e usavam várias peças de roupa de uma só vez. Na medida em que 

essa roupa sujava ou rasgava tiravam-na e se desfaziam da mesma, usando a 

seguinte. Abusavam do perfume para inibir o odor do suor. Perfumavam também 

suas montarias. A chegada dos cangaceiros era logo notada devido ao forte 

cheiro que exalavam.  
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A vida, em si mesma, só podia ser mantida por meio de lutas 

constantes: no interior desse universo tenso e dinâmico que é o sertão, tudo o 

que é vivo deve lutar para conseguir durar um pouco mais. O sertão é uma 

máquina implacável. Marca disso é a condição do homem do sertão, a condição 

jagunça, cangaceira.  

Ser cangaceiro conforma-se basicamente à satisfação das 

necessidades mais primitivas e com isso exclui do rol dos seus interesses, por 

motivos óbvios, o questionamento das grandes questões existenciais.  

Lampião, entre um combate e outro, divertia-se promovendo folguedos 

dançantes ou arrasta-pés, com direito a sanfona de oito baixos  e ao arrastado 

sapateado denominado xaxado. Por vezes era filmado nas terras do seu feudo - 

em sua aparente impunidade, garantida pela falta de empenho das autoridades 

constituídas e pela política de "convivência pacífica" com as elites rurais. Tais 

elites eram representadas pelo ícone maior do "coronel", uma típica figura do 

anacronismo recalcitrante do setor rural, ainda persistente à época onde a prática 

eleitoral vigente era perpetrada pelo chamado "voto de cabresto" e onde o eleitor, 

tal qual uma cavalgadura, era conduzido aos "currais eleitorais" para sufragar o 

candidato do seu "coronel".  

Costurava e bordava de maneira exímia, no pano e em couro, na 

máquina Singer de mão, depois de rabiscar o molde em papel, incentivando seus 

rapazes a fazerem o mesmo. Um critério de subida na hierarquia mole do bando. 

E uma higiene mental intuitiva, pode-se concluir. Falava baixo, mas era 

obedecido cegamente. 

5.2.1 Características da liderança de Lampião  

Talvez seja difícil para alguns a compreensão das características 

morais de um universo tão peculiar como o da caatinga brasileira, onde os 

"coronéis" e as "volantes" eram tão ou mais aterrorizantes que os cangaceiros, 
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mas não o será se acompanharmos o raciocínio de Hobsbawm (1959), quando 

ele nos recorda que "é impossível fazer o opressor pagar a humilhação imposta à 

vítima em sua própria moeda - pois o opressor atua dentro de uma estrutura de 

riqueza, poder e superioridade social que a vítima não pode usar".  

Dos nove irmãos, Virgulino foi um dos poucos a se interessar pelas 

letras. Seu aprendizado, juntamente com outros meninos, ocorreu graças aos 

professores Justino Nenéu e Domingos Soriano Lopes. 

Em seus momentos de extrema crueldade, ao semear o pavor e o 

medo, ao alimentar a sanha de vingança dos poderosos e das forças policiais - as 

sinistras "volantes" -, Lampião presta um inestimável serviço à sociedade do seu 

tempo e às gerações futuras: lembra a todos que "até mesmo os fracos e os 

pobres podem ser terríveis" (HOBSBAWM, 1959).  

Uma forma de evidenciar a natureza da cultura e da subcultura é 

observar o funcionamento do dia-a-dia do grupo ou da organização, levando em 

consideração que as características tornam-se evidentes uma vez que  se 

conheçam os padrões e a interação entre os indivíduos, a linguagem utilizada, as 

imagens e os temas explorados, dentre outras rotinas diárias. Quando se observa 

o que é racional dos aspectos desta cultura descobre-se que existem explicações 

históricas para a maneira pela qual as coisas são feitas. No caso em estudo, o 

sertão da Caatinga já foi o cenário de faroeste. Viveu dias de chumbo na era do 

cangaço.  

Nessa história manchada de sangue, um homem se tornou o mais 

temido e um dos mais fascinantes personagens do Nordeste: Virgulino Ferreira 

da Silva, o Lampião. Dizem que ele não era herói nem bandido, mas um justiceiro 

injustiçado.  

Em 1920, após o assassinato do pai, Lampião aderiu ao grupo 

cangaceiro chefiado por Sinhô Pereira. Dois anos depois, Sinhô cansa da vida 

errante e Lampião assume a liderança do bando. A partir daí, sua fama nunca 
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mais pararia de crescer. Dez anos mais tarde, Lampião já era uma lenda viva por 

sua audácia, valentia e pelas crueldades de seu bando.  

Um olhar mais apurado para esse homem de liderança nata mostra 

também o grande estrategista militar. O cangaceiro semi-analfabeto tinha táticas 

apuradas de guerrilha. Entre a subserviência a uma ordem social, política e 

econômica que lhe barrava o acesso aos seus direitos mais essenciais e a 

revolta, Virgulino optou pela vingança e pelo banditismo.  

Fazer justiça com as próprias mãos ou ser subjugado: foram essas as 

escolhas que restaram àquele que, sem titubear, preferiu filiar-se à "tradição de 

resistência à ordem no sertão", na qual já brilhavam nomes que ele deveria 

conhecer desde a infância: Cabeleira, assassino sanguinário, iniciado no cangaço 

por seu próprio pai; Lucas da Feira, negro filho de escravos, aos 15 anos formou 

um grupo de 30 homens, entre negros e mulatos, todos eles escravos fugitivos; 

Jesuíno Brilhante entrou para o cangaço por razões semelhantes às de Lampião 

e, nas épocas de seca, assaltava os comboios que transportavam alimentos, 

distribuindo a carga entre os pobres; Adolfo Meia-Noite, nascido em família de 

cangaceiros, apaixonado pela prima, assassinou o tio que, além de não permitir o 

casamento, mandou prendê-lo e açoitá-lo e Antônio Silvino, que se transformou 

em cangaceiro para vingar a morte do pai, assassinado por capangas de um 

chefe político local.  

Os vários anos dedicados ao trabalho de almocreve, que permitiram 

uma íntima convivência de Lampião com a caatinga, contribuíram para 

transformá-lo num especialista em táticas e estratégias de guerrilha. Sua carreira 

no banditismo, elogiada até por seus inimigos, foi a mais longa de toda a história 

do cangaço, superando, em todos os sentidos, a dos seus antecessores. 

Virgulino Ferreira da Silva também demonstrou habilidade ímpar ao relacionar-se 

com as forças sociais presentes no interior dos Estados pelos quais transitava. 

Em permanente tensão, as famílias oligárquicas, os grupos políticos, as forças 

policiais, os pequenos e médios proprietários, os capangas - aderentes ou 
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contratados - e toda a massa de subservientes moviam-se em intrincada rede de 

relações, na qual se sobrepunham outros obstáculos às barreiras de classe, .  

Lampião preocupava-se sobremaneira com o abastecimento alimentar 

e bélico do seu grupo. Era a chamada "manutenção da boca e da arma". E 

adotava um sistema tático que é chamado, na terminologia militar, de emprego da 

reserva, mas ele designava de "retaguarda". Baseava-se no destacamento de 

30% dos homens do seu grupo para ficar adejando como satélite em volta do 

grupo principal, objetivando captar o avanço da força atacante e contra-atacar 

pela retaguarda. Com essa tática eles venciam forças com destacamento de até o 

dobro dos seus homens, numa bem sucedida adaptação de procedimentos 

militares à guerrilha.  

Quanto à estratégia, Lampião sabia como ninguém utilizar a informação 

e a contra-informação.  

Administrava admiravelmente bem a sua imagem e disseminava 

notícias sobre seus combates a ponto de fazer com que as forças que vinham 

combatê-lo já chegassem trêmulas, provocando inclusive várias deserções entre 

as volantes na hora do combate. Há casos registrados de deserções que atingiam 

a metade dos destacamentos, dias antes de combater o grupo de Lampião. A 

esse respeito, há uma frase dele que ficou famosa, dita no município de Capela, 

na Bahia, em 1929: "não sei pruquê nunca vi homi corado na minha frente."  

Sábio no comando do grupo, Lampião descobriu que ficava muito 

oneroso manter um agrupamento de muitos homens. Por isso resolveu dividi-lo 

em sub grupos. Assim sendo, escolheu os homens mais valentes e de sua 

confiança e distribuiu entre eles os homens do contingente total. Dessa forma, 

mantinha vários grupos sob seu comando, distribuídos em diversos locais, dando 

a impressão de que o mesmo grupo estava em vários lugares ao mesmo tempo, 

uma vez que quando praticavam alguma ocupação ou saque usavam sempre o 

mesmo artifício, e os mesmos uniformes, saudando Lampião e cantando a música 

Mulher Rendeira. Dessa maneira, a população nunca sabia de fato quem era e 

onde estava o principal líder do cangaço.  
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De acordo com Max Weber, dominação "é a probabilidade de encontrar 

obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas 

indicáveis". Lampião era um líder carismático, mas com fortes aspectos de 

tradicionalismo (patrimonial).  

Explicando. 

Dominação tradicional - seu tipo de ação está baseada na 

racionalidade com relação a valores. A base de sua legitimidade provém da 

tradição, dos costumes e das ações cotidianas. Seu quadro administrativo é 

selecionado levando em consideração a fidelidade pessoal, sendo formado por 

servidores pessoais. O tipo de liderança exercida na dominação tradicional é 

patriarcal, ou seja, o dominador não é um superior e sim senhor patrimonial. 

Dominação carismática - "é de caráter especificamente extracotidiana e 

representa uma relação social estritamente pessoal." O tipo de ação baseia-se na 

afetividade em torno de uma pessoa de caráter exemplar, de carisma, com dotes 

sobrenaturais, que podem nascer da miséria ou do entusiasmo modificando a 

direção da consciência ou das ações. O quadro administrativo é composto pela 

adesão de seus membros, de acordo com o carisma e vocações pessoais, que 

devem ser submissos ao líder demonstrando obediência.  

T-  Três são as DOMINAÇÕES legítimas, puras, sociais: 

R-  Relações que permitem a análise das manifestações 

Ê-  Especiais para os casos de submissão a um mandato: 

S-  São elas: TRADICIONAL, CARISMÁTICA, LEGAL. 

T-  Tradicional é a dominação legítima, observada pela 

I-   Influência da autoridade PESSOAL do dominante, 

P-  Para com o dominador. Cada governante escolhe 

O-  Os servidores pessoais, companheiros tradicionais, 

S-  Súditos, com fidelidade no Quadro Administrativo. 

D-  Do poder costumeiro, sem estatuto, há tipos ideais 

E-  E apadrinhados no patriarcalismo, feudalismo e outros. 
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D-  Dominação CARISMÁTICA é baseada no CARISMA: 

O-  O líder é nomeado na relação comunitária e emocional, 

M-  Maleável, em virtude de sua qualificação de grande 

I-    Importância para estabilidade ao semear o bem-estar. 

N-  Na dominação LEGAL, baseada em ESTATUTOS, é 

A-  A mais evoluída e propícia para o mundo moderno. 

Ç-  Com administração BUROCRÁTICA tem estrutura 

A-  A partir da HIERARQUIA E PROFISSIONALISMO. 

O-  O DIRIGENTE tem superioridade entre os demais. 

 L-   Líder LEGAL é o TIPO mais puro na racionalidade, 

E-   Eficiência e rentabilidade. O Especializado reproduz, 

G-  Gerencia fielmente as NORMAS da BUROCRACIA. 

Í-    Impessoais são as ORDENS que devem ser cumpridas. 

T-   Todos os TIPOS de organização provam a eficácia 

I-    Inegável no modelo de organização formal do trabalho; 

M-  Mais ainda, independe da natureza ou das operações; 

A-   Adequado até na organização de um Estado, diz Weber. 8 

5.2.2 A Organização criminosa de Lampião 

Organização criminosa ou sociedade desorganizada ? 

O crime organizado sempre existiu, podendo-se citar como seu 

embrião os relatos sobre Barrabás e seu bando, que viveram na época de Jesus 

Cristo. ou os contos e lendas como Robin Hood, que com seu bando de foras da 

lei roubavam dos ricos para dar aos pobres, além de Ali Babá e os quarenta 

ladrões.  

No Brasil, as histórias mais conhecidas sobre o início do crime 

organizado são sobre Lampião e seu bando de cangaceiros, ou seja, bandidos do 

_____________ 
8 MAX WEBER e os três tipos de dominação legítima - Acróstico-histórico-sociológico - Por Sílvia 
Araújo Motta publicado no Recanto das Letras em 05/06/2008 
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sertão nordestino que, nos anos 30, andavam fortemente armados. Mas hoje em 

dia o crime organizado, está no alto da cúpula política e econômica, com pessoas 

corruptas procurando sempre a riqueza. Personificados na figura de Virgulino 

Ferreira da Silva, o Lampião (1897-1938), os cangaceiros tinham organização 

hierárquica e com o tempo passaram a atuar em várias frentes ao mesmo tempo, 

dedicando-se a saquear vilas, fazendas e pequenas cidades, extorquir dinheiro 

mediante ameaça de ataque e pilhagem ou seqüestrar pessoas importantes e 

influentes para depois exigir resgates. Para tanto, relacionavam-se com 

fazendeiros e chefes políticos influentes e contavam com a colaboração de 

policiais corruptos, que lhes forneciam armas e munições. O imaginário popular 

sempre divagou entre a fascinação pelos tenebrosos mistérios das organizações 

criminosas e o pavor que despertava a crueldade com que estes grupos agiam.  

O crime organizado clássico, assim entendendo-se a pirataria e o 

contrabando, entre outras modalidades, possuía alguns pontos em comum. O 

primeiro é a presença de um líder forte, para onde toda a organização convergia. 

No caso desse líder ser preso ou morto, toda a organização ruía. 

"Cabra" de fino trato e matador implacável, dono de senso de humor 

incomum e facínora dos mais perversos, exímio atirador e extraordinário 

manipulador de máquinas de costura. Na Bahia, como em outros seis Estados do 

Nordeste, Lampião utilizou o punhal das contradições para cravar o seu nome na 

história do banditismo rural.  

Setenta anos após a sua morte, ninguém parece tê-lo desvendado por 

completo.  

Tenho cometido violências e depredações vingando-me dos que me 
perseguem e em represália aos inimigos. Costumo, porém, respeitar as 
famílias, por mais humildes que sejam, e quando sucede algum do meu 
grupo desrespeitar uma mulher, castigo severamente.  

Lampião em entrevista – 1926. 
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Sabe-se que reinou absoluto na caatinga durante quase 20 anos. Em 

terras baianas permaneceu por seis primaveras, até reconstituir por completo um 

exército de cangaceiros enfraquecido pelas "volantes" do governo.  

No sertão castigado por secas prolongadas e marcado por 

desigualdades sociais, a figura do coronel representava o poder e a lei. Criava-

se, desta forma, um quadro de injustiças que favorecia o banditismo social.  

Pequenos bandos armados, chamados cangaceiros, insurgiam-se 

contra o poder vigente e espalhavam violência na região. Percorreu sete estados 

do nordeste durante as décadas de 1920 a 1930, levando sangue, morte e medo 

à população do sertão. Causou grandes transtornos à economia do interior e sua 

história é um misto de verdades e mentiras.  

No início da década de 30, mais de 4 000 soldados estavam em seu 

encalço, em vários Estados. Seu grupo contava com 50 elementos, entre homens 

e mulheres. Tornou-se amigo de coronéis e grandes fazendeiros que lhe 

forneciam abrigo e apoio material.  

Lampião é odiado e idolatrado com igual intensidade, estando sua 

imagem viva no imaginário popular mesmo após 70 anos de sua morte.  

Sua influência nas artes - música, pintura, literatura e cinema - é 

impressionante.  

As organizações são vistas como coletividade, o espírito colaborativo 

influencia na experiência de trabalho gerando interdependência, aparecendo em 

preocupações compartilhadas e na ajuda mútua.  

Assim como os indivíduos têm personalidades distintas enquanto 

compartilham de muitas coisas comuns, isto também acontece com grupos e 

organizações, fenômeno agora reconhecido como “cultura organizacional”, o que 

ajuda a melhor entender as organizações como mini-sociedades que têm os seus 

próprios padrões distintos de cultura e subcultura.  
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Segundo Elise Grunspan-Jasmin, autora do livro Lampião et les 

représentations du messianisme (Lampião e as representações do messianismo), 

Cada vez que um movimento que pode ser qualificado como messiânico 
surgiu no sertão, o poder central se deparou com uma organização 
totalmente autônoma, desvinculada da questão política e econômica local, 
escapando a seu controle. 

A historiadora vê na "clandestinidade exibida" dos cangaceiros uma 

espécie de gênese da manipulação da mídia por parte de grupos criminosos: 

"estas imagens dos bandidos no auge de sua glória e poder, ao lado das fotos 

com o jogo cênico de suas mortes, fazem parte desta espetacularização da 

violência que encontramos nas sociedades modernas."  

É um fenômeno que vemos se desenvolver especialmente nas grandes 
cidades atingidas pelo crime organizado. Lampião e seu grupo foram os 
primeiros a se apropriar deste modo de comunicação, a instrumentalizá-lo, 
para desafiar seus adversários, impor seu poder e mostrar que seu sistema 
de valores, a vida que levavam, tinha um sentido para eles.  

Durante os 20 anos em que foi admirado ou temido como rei do 

cangaço, sua fama se fez não só pela violência dos crimes, mas principalmente 

pela elaborada concepção visual aplicada em si e no grupo por ele 

comandado.Conta-se que, certa noite, os cangaceiros nômades pararam para 

jantar e pernoitar num pequeno sítio.  

Um dos homens do bando queria comer carne e a dona da casa, uma 

senhora de mais de 80 anos, tinha preparado um ensopado de galinha. O sujeito 

saiu e voltou com uma cabra morta nos braços. "Tá aqui. Matei essa cabra. 

Agora, a senhora pode cozinhar pra mim", disse. A velhinha, chorando, contou 

que só tinha aquela cabra e que era dela que tirava o leite dos três netos. Sem 

tirar os olhos do prato, Lampião ordenou: "Pague a cabra da mulher". O outro, 

contrariado, jogou algumas moedas na mesa: "Isso pra mim é esmola". Ao que 

Lampião retrucou: "Agora pague a cabra, sujeito". "Mas, Lampião, eu já paguei". 

"Não. Aquilo, como você disse, era uma esmola. Agora, pague."  

Vaidoso e ávido por ostentar seu poder para além da força bruta, 

Lampião teve o requinte de apresentar a seus interlocutores mais importantes um 
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cartão de visita com sua foto impressa no verso - privilégio para poucos que 

viveram naquele tempo.  

Em 1926, durante uma visita a Juazeiro do Norte, para onde se dirigira 

a convite do padre Cícero Romão para integrar o Batalhão Patriótico no combate 

à Coluna Prestes, foi entrevistado pelo médico da cidade de Crato, no Ceará, Dr. 

Octacílio Macedo, onde se percebe traquejo social e extremo senso de marketing 

pessoal. 

- Que idade tem? 

- Vinte e sete anos. 

  

- Há quanto tempo está nesta vida? 

- Há nove anos, desde 1917, quando me ajuntei ao grupo do Senhor 

Pereira. 

  

- Não pretende abandonar a profissão? 

  Se o senhor estiver em um negócio, e for se dando bem com ele, pensará 

porventura em abandoná-lo? Pois é exatamente o meu caso. Porque vou 

me dando bem com este "negócio", ainda não pensei em abandoná-lo. 

  

- Em todo o caso, espera passar a vida toda neste "negócio"? 

Não sei... talvez... preciso porém "trabalhar" ainda uns três anos. Tenho 

alguns "amigos" que quero visitá-los, o que ainda não fiz, esperando uma 

oportunidade. 

  

- E depois, que profissão adotará? 

Talvez a de negociante. 

  

- Não se comove a extorquir dinheiro e a "variar" propriedades 

alheias? 

- Oh! mas eu nunca fiz isto. Quando preciso de algum dinheiro, mando pedir 
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"amigavelmente" a alguns camaradas.9 

 

A elaboração estética foi uma das principais características do período 

em que Virgulino Ferreira da Silva governou o sertão nordestino.  

Antes dele, o cangaço caracterizava-se exclusivamente pela violência 

sanguinária. Em seu reinado, Lampião introduziu sua peculiar concepção artística 

em seu próprio grupo de comandados e, com isso, gravou para sempre a figura 

do cangaceiro no imaginário coletivo. Principalmente após 1930, quando ele e 

seu bando assumiram uma vida semi-sedentária, nas margens do Rio São 

Francisco.  

Nessa época, a figura do cangaceiro típico já estava definida: chapéu 

de couro estrelado, cintas perfuradas, armas, luvas e botas fartamente 

ornamentadas. O dinheiro acumulado viabilizou uma vida regada a whisky, 

perfume francês, e muitos enfeites mas não se pode dizer que Lampião tornou- 

se burguês ou europeizado.  

O homem do Nordeste, em particular, ao lado de brasileiros e 

estrangeiros cada vez em maior número, tem-se mostrado sensível à sedução 

desse épico popular ao alcance da mão, quase de nossos dias, que se enquadra 

na moldura geral do que temos chamado de irredentismo brasileiro, definido pela 

postura daqueles grupos sociais que não aceitaram, desde os primórdios da 

colonização, mais pela atitude que por palavras, fraternizar com valores europeus 

de civilização. A essa gama de novidades reagiam por trás de um individualismo 

elegante, captado na frase que permeia boa parte dos documentos reinóis do 

século do Descobrimento: eles vivem sem lei nem rei e são felizes. Lampião 

também pode materializar sua inclinação artística, pois apreciava cinema, música 

e poesia.  

_____________ 
9 Disponível em: <www.culturaitinerante.com.br>. Acesso em: ??? 
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5.3 A imagem popular de Lampião 

Apesar de ter aderido ao cangaço por uma motivação pessoal, 

Lampião acabou sendo reverenciado como salvador da pátria pelos nordestinos.  

Em permanente tensão as famílias oligárquicas, os grupos políticos, as 

forças policiais, os pequenos e médios proprietários, os capangas - aderentes ou 

contratados - e toda a massa de subservientes, moviam-se em intrincada rede de 

relações, na qual se sobrepunham às barreiras de classe, outros obstáculos, que 

chamavam-se de "barreiras verticais" por afastarem um tronco de parentela de 

outro tronco semelhante.  

Utilizando-se dessas diferenças, o cangaceiro estabelecia alianças, 

temporárias ou não, garantindo tréguas periódicas, o fornecimento de armas, 

munições e alimentos, além de locais para repouso e esconderijo do bando.  

As armas e munições que Lampião utilizava, compradas por um preço 

muito acima do seu valor real, tinham de sair de algum lugar, e em grande 

quantidade. Para isso ele contou com a colaboração de vários coronéis e muitos 

oficiais das forças "volantes". O material bélico que Lampião arrecadava nos 

saques era em quantidade bem inferior ao que necessitava. Por isso, tendo que 

obter armamento moderno e de qualidade passou a comprá-las com o dinheiro 

tomado de outros coronéis e fazendeiros da região. Daí então se vê que o 

cangaço virava uma organização que enriqueceu ainda mais as pessoas de poder 

que faziam pactos com Lampião na calada da noite, à revelia do poder legal ou 

até mesmo com a ciência destes, que certamente também ganhariam uma fatia 

desse bolo enorme.  

As armas mais comuns usadas pelos cangaceiros eram os rifles papo 

amarelo cruzeta, o winchester 44 e a pistola Comblain. Com a entrada do bando 

no batalhão patriótico através do Pe. Cícero, ganharam do governo o fuzil 

mosquetão mauser 1908, arma privativa do exército e mais moderna que a da 

"volante". 
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O historiador Frederico Pernambucano de Melo acredita que, através 

da sua liderança, Lampião conseguia disseminar os padrões da sua estética para 

outros grupos de cangaceiros. “O grupo central de Lampião se reunia 

periodicamente com os subgrupos que andavam espalhados por todo o Sertão”, 

explica o historiador.  

A hierarquia de um bando de cangaceiros podia ser medida, por 

exemplo, segundo os apetrechos da roupa de cada um. Lampião, o grande líder, 

confeccionava seus chapéus com enormes moedas de ouro puro (ao todo são 70 

peças em ouro no seu chapéu), bordava estrelas no couro e não economizava 

nos detalhes costurados em suas roupas e até mesmo nas armas. Nada parecia 

escapar do senso estético do bando. Os cangaceiros de prestígio menor 

ganhavam moedas de prata e os recém integrantes do grupo recebiam peças em 

latão. Sem contar as roupas que tinham a cor do sertão nordestino. Esse 

preciosismo era permitido pelo tempo de ócio que os cangaceiros tinham. Entre 

uma e outra emboscada das chamadas forças "volantes", os bandos 

concentravam-se em atividades pouco afeitas à guerrilha como coser e bordar. E 

não apenas as mulheres cuidavam dos serviços domésticos: o próprio Lampião 

foi pego, certa vez, por um fotógrafo trabalhando numa máquina de costura.  

Lampião transmutou o cangaço “de honra” num modo de vida, numa 

profissão lucrativa e glamourosa, um meio para adquirir bens materiais, riquezas 

e uma notoriedade que lhe permitia obter respeito de parte da classe abastada da 

sociedade do sertão e de algumas personalidades da vida pública e política. Sob 

seu reinado, multiplicaram-se a violência e as fontes de renda. Para tanto, 

hierarquizou o movimento, organizou para ele um código de honra e de respeito a 

leis internas. A partir de 1922, já com seu próprio bando, ele passou a envolver 

os coronéis em sua atividade pelo sertão. Seus maiores foram desembargadores, 

juízes de direito e altos industriais. Destaca-se também a corrupção na polícia. 

Quando um destacamento policial ia perseguir os cangaceiros, eles eram 

avisados por membros corruptos.  



102 

 

Lampião tinha para si um grupo em perfeita harmonia. Espirituoso com 

os seus. Cruel com os inimigos, sabia impor suas decisões trazendo temor até 

para com os homens de sua convivência.  

Como manter um grupo de muitos homens ficava muito oneroso, 

Lampião resolveu que seria melhor dividir o grupo em sub grupos. Assim sendo, 

escolheu os homens mais valentes e de sua confiança e distribuiu com estes, os 

homens do contingente total.  

Assim, tinha sob seu comando geral vários grupos que eram 

distribuídos em diversos locais dando a entender, por vezes, que o mesmo estava 

em vários locais simultaneamente pois os grupos, quando praticavam alguma 

invasão ou saque, usavam do mesmo artifício que os demais, gritando 

descomposturas, saudando Lampião e cantando a Mulher Rendeira. 

Seu grupo principal sustentava o tiroteio na linha de frente enquanto a 

outra parte rodeava em circunferência o palco da luta para cercar a "volante" por 

trás. O que deixava os soldados aterrorizados e sem rumo. Outra parte do grupo 

cuidaria dos flancos direitos e esquerdos e a "volante" era assim cercada por 

inteiro causando grande prejuízo e uma fatal debandada. O mestre nos cercos 

por trás era Antônio Ferreira, seu irmão.  

5.3.1 A imagem do bando de Lampião 

Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, morreu há 70 anos, no dia 28 de 

julho de 1938. Com ele, morreu o ciclo do cangaço. Mas a herança deixada por 

Lampião tem vida longa, muito além dos 41 anos vividos pelo Rei do Cangaço. 

Luiz Gonzaga adotou o chapéu de cangaceiro logo no início da carreira 

e dele nunca se separou. Na Feira de Caruaru, no agreste pernambucano, o 

acessório é mercadoria que nunca falta. Para os artesãos do barro, Lampião e a 

companheira, Maria Bonita, são eterna fonte de inspiração: no Alto do Moura, 
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reduto desses artistas populares, é possível encontrar réplicas dos heróicos 

vilões em todos os tamanhos.  

A herança estética do cangaço, que contagiou o Brasil inteiro, é 

perpetuada pelos artesãos de Caruaru e também nas semanas de moda de todo 

o mundo. Na São Paulo Fashion Week de 2007, o estilista Alexandre 

Herchcovitch apostou no couro nas roupas, na bolsa com jeito de cantil, nos 

cintos, nas sandálias-botas. A identidade dos cangaceiros ainda estava presente 

nos lenços em volta do pescoço.  

Glauber Rocha, cineasta ícone do Cinema Novo, na década de 60, 

"viajou" nas asas do cangaço em Deus e o diabo na terra do sol. E os 

pernambucanos Lírio Ferreira e Paulo Caldas contaram a parte da vida de 

Lampião que se misturou com a história do sírio-libanês Benjamim Abraão, no 

filme "O baile perfumado", na década de 1990, período conhecido como a 

retomada do cinema brasileiro.  

 

Figura 9 Cenas originais do filme de Benjamim Abraão – Baile Perfumado 

Fonte: Imagem congelada do filme Baile perfumado. 
 

Benjamim Abraão infiltrou-se no grupo, autorizado pelo chefe. Das 

temporadas que passou entre cangaceiros tirou documentos preciosos para 

pesquisas. Estudiosos estimam cerca de 70 fotos e um filme apreendido pelo 
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Estado Novo, do qual restam cerca de onze minutos. Nele, os cangaceiros 

aparecem vistosos como faziam questão de estar. Isso se devia à influência do 

comandante. 

O historiador Frederico Pernambucano de Melo acredita que, através 

da sua liderança, Lampião conseguia disseminar os padrões da sua estética para 

outros grupos de cangaceiros. “O grupo central de Lampião se reunia 

periodicamente com os subgrupos que andavam espalhados por todo o Sertão”, 

explica o historiador.  

5.3.2 A construção da imagem do bando entre os sertanejos  

 

Figura 10 - Comércio local  

Fonte: Autor da pesquisa. Foto feita em janeiro de 2008 na cidade de Serra 
Talhada. 

 

As causas do surgimento do cangaço foram de natureza variada. A 

pobreza, a falta de esperanças e a revolta não foram as únicas. Isso é mais que 

certo. Mas estas foram as mais importantes para que começassem a surgir os 

cangaceiros. Muitos, como dissemos, eram pequenos proprietários, mas mesmo 
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assim tinham que se sujeitar aos coronéis. Do meio do povo sertanejo rude e 

maltratado surgiram os cangaceiros mais convictos de que lutavam pela 

sobrevivência. Virgulino Ferreira era um trabalhador. Do tratamento duro e injusto 

que o trabalhador Virgulino Ferreira e sua família receberam surgiu Lampião. 

Ele não planejou ser um líder de rebeliões ou um ídolo que servisse 

para a formação de camponeses revoltados. Política nunca foi parte de sua vida. 

Mas as populações humilhadas e ofendidas viam em Lampião um exemplo, 

naquele meio termo entre "temer o que ele era e querer ser igual a ele", quase a 

justificar sua existência de bandoleiro errante.  

Bem antes de morrer, Lampião já inspirava poemas, músicas, livros e 

cordéis. 

 

Figura 11 Literatura de Cordel 

Fonte: Autor da pesquisa. Foto feita em janeiro de 2008 no museu do Cangaço 
em Serra Talhada 

. 
Lampião subverteu a ordem imposta, mesmo que não fosse esse seu 

objetivo. Latifundiários que, durante décadas e até mesmo séculos imaginavam-

se intocáveis, sentiram o peso de sua presença e o terror das conseqüências do 

não atendimento de suas exigências. O caminho que Lampião traçou nas sendas 

da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, 
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hoje claramente observado nos mapas e na memória viva da história do cangaço, 

praticamente não foi alterado nos últimos 70 anos. E pouco, talvez nada, será 

alterado durante os próximos 70 anos ou mais.  

Onde lutou Lampião ainda estão  as sobras da subserviência, a 

presença maciça da ignorância, a exploração dos pequenos e dos humildes. E, 

de forma geral, também a indiferença nacional continua a mesma.  

 

Figura 12 Lugar da primeira emboscada sofrida por Lampião 

Fonte: Autor da pesquisa. Foto feita em janeiro de 2008 na cidade natal de 
Lampião no sertão de Pernambuco. 

 

Os sertões de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Sergipe serviram de palco para o drama que envolveu 

milhares de nordestinos apesar de existirem, em meio à aridez da região, 

verdadeiros oásis. Em Pernambuco, por exemplo, está Triunfo, a 1180 metros 

acima do nível do mar, onde existe uma cachoeira de 60 metros de altura. A 

temperatura chega a cair, durante a noite, a 5 graus, e existem árvores frutíferas 

em abundância.  
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Figura 13 Cidade de Triunfo - PE 

Fonte: Autor da pesquisa. Foto feita em janeiro de 2008 na cidade de Triunfo-PE. 
 

No sertão do Cariri, no Ceará, há uma região coberta de mata, 

formando uma floresta tropical com árvores de até 40 metros de altura. Outros 

exemplos de locais de clima ameno são Garanhuns e a região de Serra Negra, no 

município de Floresta, ambos em Pernambuco. 

Já de aspecto completamente oposto, o Raso da Catarina e a região de 

Canudos são pontos em que a natureza aprimorou-se em deixar a terra nua e 

sáfara, totalmente árida. 
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5.3.3 A indumentária do cangaço e a renovação introduzida por 
Lampião  

 

Figura 14 Exemplo de propaganda do cangaço 

Fonte: Museu do Cangaço na cidade de Serra Talhada.  
 

Para Lampião vestir-se bem era essencial para triunfar. Ele foi o 

primeiro cangaceiro a cuidar da sua imagem e aí reside sua originalidade. Estava 

sempre vestido de maneira extravagante, com roupas de cores berrantes, 

chapéus imensos, enfeitados com medalhas e muitos anéis, colares e broches. 

Lampião e seus cangaceiros lançaram sua própria moda, criando um dos visuais 

brasileiros de maior expressão e autenticidade. A partir do estilo adotado eram 

reconhecíveis entre todos. 

Lampião sempre demonstrou preocupação com a aparência - bem 

antes de sua entrada no cangaço, ele costurava suas roupas e sabia bordar à 

maquina com perfeição – e soube elaborar um personagem singular para ele, 

utilizando efeitos visuais para valorizar a vida que levava com seu grupo e 

transmitir a imagem de bandido rico e poderoso que exercia fascínio e respeito 

sobre o povo do sertão. 



109 

 

Enquanto os cangaceiros usualmente vestiam uma camisa cáqui ou 

azul Lampião, como chefe, às vezes se diferenciava, usando camisas listradas ou 

estampadas, com botões de ouro. As calças de cintura alta eram geralmente 

curtas, obrigando os cangaceiros a usar tornozeleiras em couro e ornamentadas 

com botões e bordados para se proteger da vegetação espinhenta. Por causa 

também da vegetação, os cangaceiros usavam luvas - as de Lampião eram 

bordadas. Das tendências lançadas ou adotadas por Lampião e seu bando, 

podemos citar: 

Chapéu - inspirado no modelo francês adotado pelo imperador 

Napoleão Bonaparte, de quem Lampião leu a biografia. De couro ou feltro grosso, 

com abas largas dobradas 

Lenços - de tafetá francês ou seda pura inglesa; geralmente 

estampados e coloridos, quebravam a monotonia do tom ocre da roupa. 

Brincos - ao contrário de outros sertanejos, os cangaceiros usavam 

brincos e outras jóias. 

Casaco - desenhado e costurado em algodão ou couro por Lampião, 

que carregava uma máquina de costura Singer para todos os seus 

acampamentos. Tem também inspirações medievais. 

Perfume - os cangaceiros costumavam ser reconhecidos pelo cheiro 

excessivo de perfume, inclusive pelas "volantes". Lampião preferia o "Fleur 

d'Amour", considerado um dos melhores perfumes franceses entre os anos 20 e 

40. 

Calça - o modelo mais usado era com culote e cintura bem alta. 

Usavam até três no inverno devido ao frio da noite. 

Cabelos longos - Lampião deixou de cortar os cabelos como promessa, 

após a morte do irmão, sendo seguido pelos outros cangaceiros. Às vezes eles 

penduravam anéis nos cabelos, depois de lotados todos os dedos das mãos.  
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Arma - como outros adereços, era cravejada de moedas de ouro, 

influência da marchetaria árabe no sertão nordestino. Segundo o historiador 

Gilberto Freyre, os árabes são uma "eminência parda" na cultura nordestina. 

Alpargatas - enfeitadas com desenhos costurados e tinham uma 

lingueta para proteger os dedos. Eram desenhadas e confeccionadas em couro 

por Dadá, mulher de Corisco, estilista do grupo. 

Saia - sempre acima do joelho, desrespeitando a convenção da saia 

rendada até o tornozelo. 

Anéis - mulheres e homens usavam até três anéis por dedo. 

Colares - também usados em abundância. 

O kit básico incluía rifle, cantil, roupas contra o sol - e uma aguardente.  

Cartucheiras - Eram até 18 quilos de munição 

Armas - A principal era o rifle Winchester 44 

Capanga - Uma bolsa com remédios, fumo e brilhantina 

Lenço - Protegia boca e nariz contra a poeira 

Cantil - Um tinha água, recolhida da chuva. O outro, aguardente. 
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5.3.4 A fotografia  

 

Figura 15 Lampião e seu bando posam para foto: rebuliço na imprensa da 

época 

Fonte: Fotografia feita por Benjamim Abrãao em 1936. 
 

A presença de Lampião causava rebuliço. Assim foi por mais de 20 

anos, num enfrentamento aberto contra o poder de repressão estatal. Um 

enfrentamento que ganhou dimensões espetaculares na imprensa, principalmente 

através da publicação de fotografias. De um lado dessa disputa estavam 

cangaceiros e o próprio Lampião, que posavam imponentes nas imagens ao 

mesmo tempo em que a captura do bando, pelas forças policiais, parecia 

impossível. De outro, registros das "volantes", de acordos governamentais e 

cangaceiros mortos.  

Da leitura dos jornais do litoral do Nordeste, assim como os do sul do 

país, fica evidente que a fotografia teve um papel considerável na demonstração 

de poder de cada um dos campos.  

Algumas delas representam as autoridades governamentais e policiais 

dos diferentes Estados do Nordeste em reuniões estratégicas, conferências de 

imprensa ou jantares oficiais organizados nas diversas capitais do Nordeste.  
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A repressão do cangaço já não é mais unicamente um problema das 

"volantes" em ação no sertão. Essas imagens registradas na imprensa reforçam a 

idéia de uma participação ativa das personalidades políticas das grandes cidades 

do litoral na elaboração de planos de combate contra o cangaço. Visam 

contrabalançar a infinidade de artigos criticando o pouco envolvimento dos 

políticos das grandes cidades do litoral frente ao drama que sofria o sertão.  

Paralelamente às imagens de reuniões oficiais aparecem nos jornais, a 

partir de 1935, fotografias que mostram oficiais ou soldados das forças "volantes " 

em campanha contra o cangaço no sertão.  

Os oficiais e soldados das "volantes" - particularmente os da força de 

Nazaré, inimigos irredutíveis de Lampião - são quase sempre retratados em 

uniforme de campanha. Seus trajes, embora não sejam ricamente enfeitados, 

assemelhavam-se, em diversos aspectos, aos dos cangaceiros, permitindo 

identificar a região de onde provinham e os códigos de identificação das roupas 

dos combatentes.  

Esse tipo de fotografia foi privilegiado na imprensa da época, até a 

morte de Lampião, por reposicionar a relação de forças entre ele e seus 

adversários em um contexto regional claramente determinado.  

A fotografia das 11 cabeças cortadas revela uma composição bastante 

elaborada. As cabeças dos 11 cangaceiros mortos em Angicos pela "volante" de 

João Bezerra foram dispostas sobre um lençol branco, estendido sobre os 

degraus da igreja de Santana do Ipanema. Em torno dessas cabeças estão 

distribuídas, em cuidadosa simetria, armas, cartucheiras, bornais e chapéus dos 

cangaceiros, além de duas máquinas de costura.  

A disposição das cabeças não é aleatória: a de Lampião foi isolada das 

demais e aparece em primeiro plano, na base da composição, como para dizer 

que Lampião - o chefe, o instigador, o arquiteto, o rei do cangaço - agora estava 

reduzido ao comando de um grupo de cabeças decepadas. Em segundo plano, 

logo acima da cabeça de Lampião, encontra-se a de Maria Bonita, entre as de 
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Quinta-Feira e Luís Pedro. As cabeças dos outros cangaceiros foram colocadas 

mais acima: são as de Mergulhão, Elétrico e Caixa de Fósforo. No topo estão as 

cabeças de Adília, Cajarana, um desconhecido e Diferente. Todas estão 

etiquetadas e exibem o nome de cada cangaceiro. Os símbolos da riqueza e da 

força guerreira dos cangaceiros estão presentes, compondo o fundo de uma 

natureza-morta macabra. Esses detalhes - bordados, ornamentos e peças de 

ouro sugerindo brilho e luminosidade que se perderam para sempre, contrastam 

violentamente com as cabeças cortadas, remetendo o observador, 

inapelavelmente, ao ato de decapitação e à profanação dos cadáveres.  

5.3.5 A medicina e o cangaço  

È impossível compreender a "medicina" dos sertões sem conhecer a 

vida do sertanejo. Seu mundo estranho, suas crenças e, sobretudo o abandono 

ao qual essa parte do Brasil desde o Império até os dias atuais esteve submetida. 

Em “Os Sertões” Euclides da Cunha 10 diz que “o sertanejo é, antes de tudo, um 

forte”. Só um "gigante" seria capaz de sobreviver em um meio tão hostil: a luta 

pela vida assume o caráter selvagem dos combates constantes contra a terra 

árida e infértil.  Sem expectativas de chuva resta ao pobre apegar-se às novenas 

de S. José já que as autoridades só apareciam nas eleições, época de angariar 

votos. Diante da trágica realidade dá-se a transformação do homem: brutal e 

cruel como a seca, forte como mandacaru. Enquanto o mundo moderno 

progredia, restavam os nossos sertões estacionados. Condenados a um 

primitivismo social e individual, vivendo em casebres sem reboco onde barbeiros 

encontravam viveiro ideal para disseminação da doença de Chagas. Sem 

saneamento básico, submetidos às enfermidades que tornavam a vida 

insuportável. Quando não morriam de gastro-enterite na infância, cresciam 

magricelas, deficientes em vitaminas e a alma sobrecarregada de decepções. 

Acostumados à subalimentação crônica, à fome e à sede aguda, os jagunços 

adquiriam condições para não se queixar quando lhes era dado enfrentá-las. 
_____________ 
10 Os Sertões - Euclides da Cunha (S/d: 80)  
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“Fez-se homem, quase sem ter sido criança. Salteou-o, logo, intercalando-lhe 

agruras nas horas festivas da infância, o espantalho das secas no sertão”. Um 

médico naquelas bandas, geralmente filhos das autoridades regionais, era quase 

um Deus. Seja na forma de jagunços, capazes de resistir em Canudos a 

inúmeras investidas do governo ou como cangaceiros - Pereira, Brilhante, Silvino, 

Lampião, Corisco - que marcharam diretamente para a violência e atacaram 

sempre que julgaram necessário.  

O itinerário de Lampião, "bandido brasileiro", é o de um revoltado social 

que se torna herói popular. Um revoltado incapaz, por falta de cultura, de teorizar 

sua própria prática de delinqüente e de propor uma leitura política para ela. Mas 

um rebelde que se insurge concretamente, de armas na mão, contra a hierarquia 

do poder no sertão, contra a justiça de classe, contra a ordem dos "coronéis", 

contra uma sociedade colonial e que, na sua escala, opta por uma contra-

sociedade, a do cangaço. É assim constituída a alma do tabaréu: sujeito à 

agressividade permanente do clima e da terra e ao abandono sócio–econômico. 

Está à sua disposição uma "medicina rústica", permeável a crendices,: onde 

médicos e remédios são necessariamente substituídos por curandeiros, beatos, 

preparados “mágicos” ou rezas que em inúmeras vezes bastavam ao sertanejo.  

Segundo o historiador Frederico Pernambucano de Melo, o isolamento 

fez com que o cangaceiro vivesse de forma medieval, no que diz respeito aos 

seus costumes, na insensibilidade perante a morte e no trato com o sangue. O 

menino sertanejo habituado a auxiliar seu pai a sangrar os animais com facas 

rudimentares para obtenção do seu sustento, quando adulto utiliza o mesmo 

método para dizimar o inimigo: “Lampião, por exemplo, sangrava uma pessoa 

como o jovem fazia para matar um bode. Quando o bando castrou um de seus 

inimigos, a assepsia foi a mesma aplicada aos animais: cinza, sal e pimenta” 

(MELLO, 1985, p. 135). Essa insensibilidade e instinto em situações de 

emergência, aliados a certo tirocínio cirúrgico, demonstrado por alguns 

integrantes dos bandos de cangaceiros e ainda ao conhecimento básico da 

farmacopéia do sertão foram fundamentais para a manutenção da vida e 

reabilitação dos feridos de combates nos ermos da caatinga nordestina.  



115 

 

Lampião representava o cirurgião, clínico, ginecologista, parteiro e até 

dentista do bando. Essa mesma idéia, fruto da imaginação de muitos autores e da 

fantasia popular permeada pela mítica do cangaceiro, foi difundida por inúmeros 

autores estudiosos do movimento: “praticavam extrações dentárias com pontas 

de punhais e alicates. Em seguida bochechos de mandacaru. Raspa de juá 

evitava o aumento da cárie. Lampião, Zé Baiano, Labareda e Virgínio eram os 

cirurgiões do cangaço”. (MELLO, 1985, p. 140). Dos remanescentes do cangaço, 

uma figura peculiar e extremamente curiosa foi sem dúvida Dadá, companheira 

de Corisco. Valente e destemida, deu contribuições significativas para o resgate 

histórico da vida de Lampião e seu bando.  

Em depoimentos fornecidos ao escritor Antônio Amaury, um dos 

maiores pesquisadores do assunto, a cangaceira declara que desconhece 

Lampião removendo balas, amputando membros, realizando partos complicados 

e muito menos arrancando dentes.  

Arrancar um dente ainda não ‘amolecido’ pela piorréia é trabalho hercúleo 
[...]. Portanto, afirmar que Lampião ou qualquer outro cangaceiro era 
‘dentista’ é pura balela. O sertanejo, de um modo geral, tem dentição forte, 
bem calcificada, haja vista sua grande ingestão de cálcio, através de leite e 
derivados. Pelo menos até aparecerem às afecções odontológicas 
endêmicas no sertão nordestino. Pois um dente já sem sustentação, comido 
pela placa bacteriana e pela piorréia, esse até uma criança o arranca”. 
(AMAURY, s. d.). 

Com base em relatos históricos podemos dizer que em inúmeros 

momentos, com um pouco de bom senso e muita coragem, vários procedimentos 

médicos improvisados foram realizados de forma empírica e inclusive com algum 

êxito pelos cangaceiros. No entanto jamais poderemos nomeá-los "paramédicos", 

mas seres munidos de um relevante instinto de sobrevivência, que tinham ao seu 

dispor a farmacopéia aprendida com seus pais e avós e atribuíam sua saúde ao 

fechamento do corpo e aos patuás. Nesse particular, merece destaque a já citada 

Dadá que em muitos momentos mostrou habilidade cirúrgica admirável, apesar 

de nunca ter freqüentado sequer uma escola de ensino médio.  

Em fevereiro de 1939, nas proximidades da fazenda Lagoa da Serra, 

em Sergipe, Corisco foi atingido por um projétil de arma de fogo que atravessou o 



116 

 

braço direito e logo após o esquerdo, resultando em fraturas expostas e grande 

hemorragia. Passado algum tempo, começou a apresentar braços arroxeados 

pelos hematomas, edema e perda de consciência. Dadá aplicou-lhe uma mistura 

de pó de fumo nas feridas para aliviar a dor. A analgesia deu-se provavelmente 

devido ao encobrimento das terminações nervosas que estavam expostas. Dadá 

afirma que posteriormente formou-se um abscesso na área lesada. Ela fez uso de 

um emplasto com farinha de mandioca e quando o pus veio à superfície procedeu 

à drenagem.  

A farinha de mandioca quente funcionava como um vaso dilatador 

local, possibilitando uma maior irrigação sanguínea e a chegada de células de 

defesa, que ao liberar moduladores químicos contribuiriam para a resolução do 

quadro.  

“Depois Dadá flambou, na chama de uma vela, a lâmina de um 

canivete e fez uma incisão na altura do cotovelo esquerdo de corisco. A 

abundante secreção sanguinolenta vazou e o braço do cangaceiro desinchou - e 

o alívio da dor foi quase completo”. Embora a atitude corajosa de Dadá ao drenar 

os abscessos e debridar os ferimentos de Corisco tenha livrado o cangaceiro de 

uma septicemia, deixou a desejar do ponto de vista funcional.  

A partir do episódio, o vingador de Lampião só podia atirar com arma 

pequena pois estava impossibilitado de segurar o fuzil. Lesões em abdome por 

arma de fogo ou arma branca eram fechadas com agulha de costurar couro. A 

retirada dos projéteis era feita sem anestesia.  

 Zé Sereno notou um ‘caroço’ no pescoço de novo tempo e perguntou: Que 
caroço é esse no seu pescoço, cumpadi? Será a bala do Ontoím dos pau 
preto? Nisso, botou a faca no fogo, derramou cachaça no gume, espremeu 
o ‘caroço’ entre o indicador e o polegar e deu pequeno talho: A bala pulou 
longe!”  

Extraiam-se as balas a cru na ponta do punhal, à luz dos candeeiros. 

Para a sede excessiva quando se sentia perder a visão, os lábios grossos, a boca 

espumante, a água deveria ser servida aos goles, misturada com rapadura.   
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Uma entidade bem conhecida dos médicos em geral é o choque 

hipovolêmico. Síndrome decorrente da má perfusão tecidual, caracterizada pela 

diminuição da volemia, secundária à hemorragia, diarréia e trauma. O tratamento 

inicial consiste em debelar o fator causal e repor o volume. O tabaréu do sertão 

empiricamente utilizava a água com rapadura ou ainda água de genuílo e arnica 

para evitar o mal .“Andaram mais um pouco e Corisco teve uma lipotímia 

(sensação de desmaio) decorrente da hemorragia dos seus ferimentos. Pararam. 

Dadá deu-lhe uma dose de cachaça de quixabeira, misturada com arnica e água 

de genuílo. Logo a ferida voltou a si, [ele] criou forças e retomaram a caminhada”. 

Nesse caso, é pouco provável que o choque hipovolêmico tivesse se instalado já 

que é impossível reverter o quadro estabelecido sem no mínimo uma reposição 

volêmica rápida com a substância predominantemente perdida, além de 

oxigenoterapia.  

Em meados de 1927, Lampião fugiu para o Raso da Catarina, na 

Bahia. Em suas andanças, chegou a uma das regiões mais secas e inóspitas do 

Brasil, o povoado de Santa Brígida, onde vivia Maria de Déa, que mais tarde seria 

conhecida como Maria Bonita, primeira mulher a fazer parte do cangaço (Os 

Caminhos da terra: 1998). A novidade abriu espaço para que outras mulheres 

acompanhassem os cangaceiros trazendo consigo um grande problema para o 

bando: a gestação e o parto. “A gravidez no cangaço era uma grande 

preocupação para os grupos. Além de serem redobrados os cuidados com a 

segurança do bando, eles procuravam lugares ermos, fora da rota de volantes, 

mas próximos a coiteiros de confiança e, eventualmente, de uma boa parteira”. 

As crianças não eram amamentadas pelas mães naturais, mas deixadas com 

amigos de confiança em coitos seguros. Assim ocorreu com Expedita Ferreira, 

filha única de Lampião e Maria Bonita, que logo após o nascimento foi entregue 

pelo pai a um casal que já tinha onze filhos. Durante os cinco anos e nove meses 

que viveu até o falecimento dos seus pais só foi visitada três vezes. (CHANDLER, 

1981). 

A vida no cangaço já era perigosa e sacrificante para homens feitos. 

Imagine para uma criança indefesa. O auxílio de parteiras constituiu exceção no 
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cangaço. A falta de assistência ao parto, em algumas situações, implicou em 

óbito dos recém-nascidos. Assim, das gestações de Maria Bonita somente uma 

criança conseguiu sobreviver, justamente a que veio ao mundo pelas mãos de 

uma parteira.  

O parto trans-vaginal normalmente evolui de forma espontânea. Para 

isso, é preciso que o canal, as contrações uterinas, a musculatura abdominal e 

pélvica, além do feto e seus anexos interajam de forma harmônica.  

O surgimento de anormalidades nesses fatores pode levar a distocias,  

determinando impossibilidade de progressão do parto por via natural, culminando 

com a morte da mãe ou do concepto na ausência de assistência adequada. Como 

exemplo, temos o de Adelaide de Criança que morreu em 1936 nas caatingas 

sergipanas, após uma provável distocia.  

Os partos eram realizados em condições precárias e sem o mínimo 

cuidado com mãe e filho. Inúmeras afecções poderiam colocar em risco a vida da 

cangaceira grávida nos ermos da caatinga, sem médicos e assistência pré-natal: 

o abortamento e suas complicações, diabetes gestacional, trauma abdominal, 

hipertensão materna; além de descolamento prematuro da placenta, choque 

hemorrágico e apresentações anômalas.  

Embora não tenha registros precisos, tudo leva a crer que a 

mortalidade materno-fetal nos bandos não era desprezível já que não havia o 

mínimo planejamento familiar, assistência pré-natal e assistência ao parto.  

Os "anais" do cangaço registram ainda fatos curiosos. Empiricamente 

os tabaréus eram capazes de perceber a gravidade de alguns quadros, 

realizavam diagnósticos e até prognósticos. Dessa forma, quando um projétil de 

arma de fogo penetrava o abdome e o sangue saia de cor escura significava 

gravidade, o que muitas vezes se confirmava pela morte do enfermo.  

A explicação desse fato devia-se a uma provável lesão de  

uma veia calibrosa, como a veia cava ou veia hepática, ou ainda a uma lesão de 
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órgão maciço, como o fígado, o que levaria a uma grande perda sanguínea e até 

à morte por choque hipovolêmico. (FERNANDES, 1995, p. 90)  

Outra prática curiosa utilizada para o prognóstico de lesões no abdome 

era cheirar a ferida: no caso de cheiro de fezes o prognóstico era sombrio. “Se os 

intestinos foram perfurados, tratava-se de preparar a rede para enterrar: fedeu a 

cocô, fede a defunto”. (FERNANDES, 1995, p. 90). 

5.3.6 Farmacopéia cangaceira  

A farmacopéia do cangaço não difere, em nada, da utilizada pelo 

sertanejo em geral. Nas comunidades mais atrasadas, mesmo após o advento da 

indústria farmacêutica, que no Brasil só se deu no início do século XX, o alívio 

das dores era procurado nas qualidades terapêuticas de algumas plantas ditas 

medicinais.  

Até hoje o socorro médico está ligado a práticas rústicas aprendidas 

com negros, portugueses e índios. Atividade do curandeiro e de seus usuários, 

decorre de uma vocação médica, de uma constante observação da fármaco-

dinâmica das plantas, aliados a um conhecimento precioso a respeito de vegetais 

de efeitos medicinais maravilhosos, mas que mal utilizados podem trazer 

resultados danosos ao usuário. Tal conhecimento é fruto de séculos de 

experimentações e, ainda que permeados por erros e riscos, mostram-se muito 

úteis ao tabaréu, visto que no sertão era rara a presença de um médico. Para se 

ter uma idéia, os cangaceiros só conheceram as propriedades do ácidoacetil- 

salicílico em 1929, através do capitão-médico do exército Eronildes de Carvalho, 

que ofereceu um comprimido do analgésico para um bandoleiro com dor de 

dente.  (FERNANDES, 2005, p. 90). 

Não é incomum observamos uma estranha associação de chás, 

lambedores, efusões, emplastos, defumadores. Mas também benzeduras, 

simpatias e orações que os cangaceiros utilizavam para cura das suas doenças.  
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A farinha, além de alimento indispensável, era utilizada como 

emplastro, no tratamento dos abscessos. Os matutos acreditavam que o 

emplastro quente com farinha, sobre regiões inflamadas, evitava que a lesão 

“viesse a furo”. Para Araújo e Fernandes a melhora do quadro se devia à vaso-

dilatação decorrente do calor local e conseqüente chegada de um maior número 

de leucócitos, o que em última instância abreviava o processo inflamatório. Já o 

fumo em pó era utilizado sobre feridas abertas com o objetivo de evitar infecções 

secundárias, ovoposição de moscas varejeiras e miíase.  

Segundo o ex-cangaceiro e escritor Joaquim Góis, Lampião e seus 

"cabras" traziam como parte integrante do seu "carrego" uma botica improvisada 

com tintura de iodo, pó de Joannes, água forte, pomada de São Lázaro, linha e 

agulha, algodão, um estojo de perfumes com brilhantina, óleo, extratos e 

essências baratas.  

 Dadá relatou que, ao abraçar a profissão, os homens levavam 

"meizinhas"’, plantas, misturas e alguns produtos como cachaça, álcool e água 

oxigenada. Para Araújo e Fernandes embora esses produtos não tenham eficácia 

comprovada, é notável a ação antimicrobiana do álcool e do peróxido de 

hidrogênio, principalmente contra o Clostridium tetani, causador do tétano. O juá 

e a arnica são elementos fundamentais para o sertanejo no tratamento de 

grandes traumatismos decorrentes de quedas, acidentes, esmagamentos, 

facadas ou tiros. O emprego das cascas de jenipapo nas luxações, fraturas e 

contusões era uma prática comum. Em traumatismo ocasionado por coice de 

burro usavam um emplasto de mastruço, carvão moído e esterco de animal. O 

chá de quixabeira também era recomendado para cicatrização. A raspa do pau de 

quixabeira era misturada com álcool ou cachaça e ingerida ou colocada sobre o 

ferimento. Segundo os cangaceiros, a ingestão dessa mistura reanimava e dava 

uma sensação de força ao doente.  

No ferimento a bala, aguardente, água oxigenada e pimenta malagueta 

seca eram introduzidos através do orifício de entrada. Segundo alguns 
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sobreviventes, o tratamento era muito doloroso e mais angustiante do que a 

própria lesão.  

Na vida errante do cangaço a quantidade e qualidade da alimentação 

dependiam da situação: quando perseguidos, alimentavam-se às pressas, as 

colheres eram substituídas pelas mãos sujas em forma de concha, sem nenhuma 

higiene. Panelas de barro, latas e batatas de umbu eram utilizadas para cozinhar 

as refeições, na maioria das vezes constituídas de carne seca de bode ou boi, 

rapadura e farinha. Meizinhas, amuletos e rezas eram utilizados para "fechar o 

corpo" contra os inimigos ou para espantar cobras e animais peçonhentos, além 

de recomendações no mínimo estranhas: dessa forma, mulher menstruada era 

impedida de entrar nos quartos dos feridos de guerra, "para não arruinar a ferida".  

O tratamento de doenças venéreas era feito com sumo de 12 limões 

bebido em jejum logo após o sol nascer. Não se podia olhar para mato verde e 

nem para mulher. O banho de rio era proibido nesses casos porque "ficava cego", 

quando atingia os testículos ou em casos de "mula" (linfogranulomatose), o 

doente acocorava-se sobre o fogo. Se a afecção fosse o tétano o tabaréu se 

vestia de preto, ficava em um cômodo escuro e incomunicável. Em lesões graves, 

dentre outros cuidados o doente devia evitar “pisar em rastro de corno”.  

Exemplos da farmacopéia cangaceira utilizada para o tratamento de 

enfermidades comuns nos bandos.  

a) Cefaléia: Folhas de algodão aquecidas e mascar o gengibre.   

b) Faringite: Chá de formiga e gargarejo com sal. 

c) Doenças reumáticas: Banha de capivara, chá de osso de jumento, 

carne de cascavel.  

d) Otites com leucorréia: Banha de traíra.  

e) Asma: Banha de ema.  

f) Constipação: Alecrim caseiro. 
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g) Sinusite: Alecrim salobro.Diabetes: Jucá. Epistaxe: Cheirar algodão 

queimado.  

h) Otalgia: Tampões de folhas de algodão.  

i) Entorses e luxação: Emplastro de clara de ovo batida com breu e untar 

o local atingido, com banha de ema.  

j) Mordedura de cobra: Queimava o local da picada imediatamente ou 

realizavam um corte com faca afiada para escorrer o veneno.  

k) Halitose: Mastigar folhas da goiabeira branca.  

l) Hemorragia: Suco de arnica.  

m) Cardiopatias e lipotímia: Chá de quiabo.  

n) Epilepsia: Chá de perna de garça. 

o) Ascaridíase: Erva de cruz.  

p) Difteria: Banhos de sândalo e alcaçuz.  

q) Hidrocele e hérnia: Banha de baiacu.  

r) Enterites: Chá de erva cidreira, sarpinanga.  

s) Escabiose: Raspa de côco misturada com enxofre, passando 8 dias 

sem molhar.  

t) Verminoses: Lavagem de manipueira.  

u) Impotência sexual: Chá de velame, chá de cabeça de negro em jejum 

e água de arroz. À pimenta e ao caminho em jejum chamavam “mingau 

levanta homem”. 

v) Para suspender a menstruação: Semente de manjiroba em infusão. 

Infusão de grão e café na aguardente, durante 9 dias.  

w) Febre alta: Suador de semente de melancia e a casca de angico em 

água serenada. 

x) “Fraqueza dos pulmões”: Leite de jumenta pela manhã.  

y) Prisão de ventre: Chá de raiz da gitirana, retirada do nascente.  
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5.3.7 Guerra midiática – contra e a favor de Lampião 

Lampião e seu bando possuíam e/ou construíram uma marca? O bando 

criou uma identidade para si? Vamos pensar a partir do ambiente em que esses 

homens cresceram. Isso é importante e tem seu peso. De acordo com Vera Lúcia 

F. C. Rocha, da Universidade Estadual do Ceará, “o código de honra do sertão 

não culpabiliza os homens que matam por vingança, mas enaltece sua 

coragem”11.  

O cangaço torna-se, assim, elemento de resistência, ainda que 

marcada pela ausência de reflexão mais profunda e refinada da parte dos que a 

ele aderem ou manifestam simpatia. 

Os acontecimentos geradores de heróis são momentos privilegiados 

(Lampião, fardado e legalmente constituído de poder), de intensa elaboração 

ideológica. Heróis e vilões fascinam e metem medo. Encantam uns, apavoram 

outros, provocando controvérsias sem fim. Forjar suas imagens, reafirmá-las, 

desconstruí-las ou retocá-las sempre constituiu, conscientemente ou não, 

atitudes geradoras de conseqüências políticas importantes e doloridas. Não 

apenas ensejam revisão e ideários, mas interferem no delicado campo da 

afetividade. O herói tem obrigatoriamente algo fantástico e sobrenatural.  

Assim como seu oposto, o vilão pode e deve ter traços de homem 

comum jamais por ser um homem comum. Do contrário não cumpre o papel 

sócio-político a que está destinado: o de galvanizar atenções, portar bandeiras, 

legitimar ordens estabelecidas, representar causas. Ou ainda servir de modelo, 

inspirar comportamentos paradigmáticos a membros de um coletivo.  

Herói e vilão. Um drama em que os conceitos são revolvidos em sua 

essência por força do questionamento da construção do direito, da ordem, da 

propriedade, do Bem e do Mal.  

_____________ 
11.Entrevista realizada ao telefone. junho de 2007. 
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Lampião passou de indivíduo a personagem graças à mídia impressa e 

às fotografias dos anos 30. A exposição de Lampião e de seu grupo na imprensa 

começou, na realidade, em 1926 e durou até sua morte, em 1938.  

Antes de 1926, os artigos na imprensa eram factuais, davam conta de 

cidades atacadas, das pilhagens levadas a cabo pelo grupo de cangaceiros. A 

partir daí começa uma narrativa do espetáculo de sua vida para o qual os 

jornalistas contribuem, os folhetos de cordel descobrem o personagem e inicia-se 

a lenda. 

É certo, estudando-se a fundo o cangaço nordestino, que Lampião 

tinha um profundo e agudo senso de marketing, de promoção pessoal e de 

exibicionismo público e foi, com alguns jornalistas que o entrevistaram, também 

responsável pela construção do mito.  

Existe uma aparente contradição entre sua clandestinidade e a enorme 

quantidade de fotos e até um filme que foram feitos dele e de seu grupo, entre 

1926 e 1938. Essa contradição é apenas aparente, pois havia vaidade em 

Lampião, um enorme prazer em se preparar para fotos. “Deixar-se fotografar é 

uma forma de conjurar a morte”. Há uma conservação simbólica do grupo, que 

tem relação com o mito do corpo fechado que acompanhava Lampião, cangaceiro 

desde 1922. (Ver anexo -Oração de Corpo Fechado.)  

A conversão pela mídia de bandidos, como Lampião, em heróis  requer 

do estudioso no assunto um mergulho na alma, no imaginário do povo, dado 

serem as imagens que o compõem construções baseadas nas informações 

obtidas pelas experiências visuais passadas. Nesse contexto, “o homem que não 

defende a sua honra e não sevinga, encontra-se moralmente morto”. 

(ASSUNÇÃO, s. d. p. 45) 12 

A violência expressa pela imprensa, nesse quadro, enfim, constitui-se 

em um elemento que constrói e organiza a identidade do homem sertanejo, do 

cangaceiro e, em última instância, do nordestino.  

_____________ 
12 - ASSUNÇÃO, Moacir. Os Homens que mataram o facínora, p.45 



125 

 

Lampião conseguiu, em sua trajetória de vida, ser bandido sanguinário 

e herói, anjo e demônio, através de diferentes interpretações midiáticas. Lampião 

jamais declarou-se ou se julgou o rei do cangaço, por exemplo. Isto foi uma 

criação da imprensa e do cinema, nos estúdios Vera Cruz.  

Novamente o mito e a lenda voltaram à tona. Há sempre a necessidade 

de reler sobre o cangaço para afirmar a identidade nordestina.  

Havia interesse e satisfação pessoal do cangaceiro em sua relação 

com a mídia impressa, meio do qual soube tirar proveito enquanto manteve-se à 

frente do movimento que o carregou para as páginas dos livros de história e para 

os jornais da época.  

Não se trata de saber se esta imagem era boa ou ruim num contexto de 

luta entre o bem e o mal, mas demonstrar que, independente de seus feitos e das 

condições históricas e sociológicas, floresceu o cangaço e Lampião como seu 

ícone.  

Segundo essa perspectiva, o sentido não está na história, no passado 

"como o fato ocorreu", mas nos seus vestígios: matérias em jornais, imagens, 

objetos, em suma, fragmentos que "falam" do "real" a partir de certas instâncias 

do imaginário.  

É esse discurso midiático sobre Lampião que informará a concepção 

da época sobre os bandidos. Essa seria uma explicação para esse movimento 

contraditório, que ora afirma o cangaceiro como bandido, ora o vê como uma 

espécie de herói popular.  

Os cangaceiros consagraram-se, de maneira simpática, na cultura 

popular, apesar de todos os esforços da cultura oficial para estigmatizá-los, 

reduzindo-os às imagens de bandidos e assassinos. Eram seguidores da religião 

católica, bandidos na perspectiva dos poderosos mas heróis na imaginação 

popular.  
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Por meio de um mito despolitizado, como o do herói salvador, 

expectativas latentes e imprecisas, aspirações, angústias e inseguranças 

encontram materialização em figuras reais.  

Por um lado, os heróis salvadores, arquétipos vinculados a um contexto 

mais amplo, sempre surgem em resposta a problemas novos ou a dúvidas 

antigas. Por outro, todo processo de heroificação pressupõe adequação entre a 

personalidade do salvador e a sociedade, em dado momento de sua história.  

Nas sociedades tradicionais campesinas formaram-se grupos de 

atuação marginal com características comportamentais semelhantes às dos 

homens honrados, pela preservação da honra pessoal, por meio do uso da 

crueldade e da bondade, em doses certas.  

Lampião tornou-se mito e a sua fama de herói ou de bandido é difícil de 

ser apagada da memória do povo. Continua um vulto que se eleva pela coragem 

de enfrentar o latifúndio dos “coronéis”, dos donos das cabeças.  

Herdeiro de uma história pessoal e social marcada pelas lutas em 

família, injustiças, assassinatos e desonras, Lampião afirma-se como justiceiro e 

perturbador extremo, sendo percebido como tal. Esta memória de justiceiro foi 

criada pelos cordéis e pelos costumes populares. 

Quase por unanimidade, os moradores do sertão acreditam que 

Lampião foi um herói, um justiceiro. Na pior das hipóteses, um bandido bom.  

A mensagem deve obedecer a um código inscrito no imaginário 

coletivo: ela é resultante de pensamentos comuns que passam de povos a povos, 

ficam gravados na psique humana e formam sistemas de imagens, à semelhança 

do jogo de simbolismos dos sonhos.  

Foram homens que, ao roubarem o papel do Estado, em algumas 

localidades, pelo uso da valentia em defesa da honra pessoal, institucionalizaram 

a violência em seu meio social, valendo-se das regras criadas pelos mesmos, 

tidas como valores morais a serem seguidos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não poderíamos abordar o cangaço, um fenômeno até hoje presente 

na vida do sertanejo e ao mesmo tempo extremamente particular no que se refere 

à administração empresarial, sem nos determos um pouco em verificar e apontar 

as causas do movimento cangaceiro em si.  

O fenômeno do banditismo social ocorrido no Nordeste teve, sem 

configurar-se aqui um determinismo, sua gênese no meio e nas injustiças sociais 

que sempre se abateram sobre aquele povo. O que se verificou como resposta à 

opressão social foi a formação de grupos que agiam desordenadamente 

conforme seus instintos de sobrevivência.  

Estes, na maioria dos casos, apresentavam um caráter tão rústico e 

árido quanto o clima dos sertões. Amolecidos, todavia, pela transmissão 

hereditária de determinados valores sociais e exóticas crenças místicas, aqueles 

homens tomaram como mola propulsora certo modo de ver a vida, necessário 

para lidar com a dura realidade do sistema vigente enquanto recusavam sua 

tirania.  

O segredo desta pesquisa foi apre(e)nder como ainda é possível 

estabelecer uma forma de diálogo com a situação que se está tentando 

compreender. Em lugar de impor um ponto de vista sobre a situação deve-se 

permitir que a mesma revele como ela pode ser compreendida a partir de outros 

pontos também vantajosos. Lampião era um líder nato que transmutou o cangaço 

"de honra" num modo de vida, numa profissão lucrativa e glamorosa, um meio 

para adquirir bens materiais, riquezas e uma notoriedade que lhe permitia obter 

respeito de parte da classe abastada da sociedade do sertão e de algumas 

personalidades da vida pública e política. Para tanto, hierarquizou o movimento, 

organizou para ele um código de honra e de respeito a leis internas. Ele constituiu 
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uma empresa. Com Missão, Visão, Controle. É possível afirmar que se deve 

permanecer sempre sensível ao fato de que uma situação "tem a sua própria 

opinião."  

Dessa forma, a análise descrita permite submeter o contexto a um 

processo de leitura, passando gradualmente para algum julgamento ou "avaliação 

critica" da situação que se apresenta.  

Os livros aos quais recorremos, mesmo com toda divergência, 

conferiram-nos a possibilidade de entender melhor o sentido da existência de 

indivíduos que simplesmente se recusavam a seguir as normas impostas por uma 

sociedade que os alijava. Apontar Lampião como um bandido supersticioso, sem 

religião e isento de boa natureza, a quem agradava a vida de tiroteios e 

combates, seria um excesso tão grande quanto acreditar que o mesmo distribuía 

parte de seus saques às populações miseráveis por pura caridade 

"robinwoodiana". Era, sim um líder que, a seu tempo, modo e natureza tinha o 

caráter empreendedor. Sabia como ninguém negociar!  

Nossos capítulos são o fruto de um processo de crítica e revisão que, 

acolhendo a diversidade de pontos de vista teóricos e reconhecendo as 

particularidades do objeto de investigação, conferiu uma unidade básica 

narrativa.  

Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, "líder" é um 

indivíduo que chefia, comanda e/ou orienta, em qualquer tipo de ação, empresa 

ou linha de idéias; guia chefe ou condutor que representa um grupo, uma 

corrente de opinião, etc; indivíduo, grupo ou agremiação que ocupa a primeira 

posição em qualquer tipo de competição.  

Já "liderança" pode ser entendida como a capacidade de liderar; 

espírito de chefia. Forma de dominação baseada no prestígio pessoal e aceita 

pelos dirigidos. Em suma, pode-se dizer que a liderança é a função do líder.  

Outro aspecto que se pode comentar sobre o líder é a área onde ele 

domina e o reflexo dessa liderança no tempo, como também as áreas de 
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conhecimento onde atua, que pode ser formal ou informal, e a ideologia de cada 

indivíduo a respeito do mesmo, além do tipo de liderança que pode ser 

empregada para o bem ou para o mal.  

Sob a diversidade de experiências profissionais e acadêmicas dos 

autores, oculta-se uma convicção comum: rigor não significa hermetismo.  

Desta forma, a idéia de que o conceito de organização cangaceira é em 

si mesmo um fenômeno cultural que varia de acordo com o estágio de 

desenvolvimento provém da concepção de que a cultura varia de uma sociedade 

para outra, ajudando a compreender variações nacionais nas organizações.  

Quando explorada a idéia de que a organização é um fenômeno 

cultural tem-se o intuito de evidenciar a forma como grandes organizações são 

capazes de influenciar a maior parte do dia-a-dia das pessoas.  

E quando se analisa do ponto de vista externo a essa sociedade é 

possível enxergar que a vida em uma organização é cheia de crenças peculiares, 

rotinas e rituais que a torna diferente se comparada às sociedades tradicionais. 

Isto parece ser óbvio, mas muitas características da cultura permanecem no 

óbvio. Como exemplo, temos pessoas que vivem em um lugar e trabalham em 

outro, usam uniformes e aceitam autoridades, dentre outros. Onde lutou Lampião 

ainda estão, nos dias de hoje, as sobras da subserviência, a presença maciça da 

ignorância, a exploração dos pequenos e dos humildes. E, de forma geral, 

também a indiferença nacional continua a mesma. A economia brasileira 

progrediu, mas esse progresso deixou de lado a estrutura caótica e ultrapassada 

das distâncias sertanejas.  

Assim como os indivíduos têm personalidades distintas enquanto 

compartilham de muitas coisas comuns, isto também acontece com grupos e 

organizações, fenômeno agora reconhecido como “cultura organizacional”, o que 

ajuda a melhor entender as organizações como minissociedades que têm os seus 

próprios padrões distintos de cultura e subcultura.  
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Lampião exercia uma liderança do tipo carismática, com características 

marcantes da dominação tradicional. Na liderança carismática a dominação é 

exercida de maneira extracotidiana e estritamente pessoal e a ação baseia-se na 

afetividade e na figura do líder, que deve possuir um caráter exemplar. Os membros 

devem ser submissos ao líder na medida do carisma e da vocação pessoal deste.   

Ao mesmo tempo, sua legitimidade baseava-se na adesão à tradição e aos 

valores e costumes do sertão, o que caracteriza a dominação tradicional. Nesta 

dominação o grupo é selecionado tendo em vista a fidelidade de cada membro, 

fazendo daquele um conjunto de servidores pessoais.   
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APÊNDICE A - TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

IN LOCO 

 

Primeira audição 

Como ele chama? 

Manuel Dantas Loiola o cangaceiro candieiro.  

Ele entrou pra história com esse nome. 

Ele é vivo ainda? 

Vivo, mora. 

Onde é que ele mora? 

Mora em Buique Pernambuco. 

Buique 

Isso.  

Então, ele e a fila foram os dois... 

Que conseguiam sair do fogo cruzado. 

Quando foi pego em Angico? ...  

Quando foi... 

Massacrado em Angicos. 

Quando aconteceu o massacre em Angicos. 

Ele são... Ele esta vivo ainda? 

Ta vivo e lúcido 

Aos 95 anos? 

Aproximadamente 

E as histórias que ele conta? 

Interessante eu hoje...  
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Eu me preocupo...  

Eu tem assim pra mim.... Claro que eu me preocupo que...  Hoje, eu ainda 

escuto gente como a minha avó, meu avô, que dizem que virão Lampião, que 

servirão a Lampião, nem que fosse com alguma coisa. 

num passagem pelo as suas terras, mais amanhã num amanhã não muito 

distante, muita gente vai saber das historias de Lampião de ouvir falar não vai ter 

contato com as pessoas que virão, que conviveram. É isso que ele diz... Candieiro 

quando tá contando as suas histórias... Ele diz... Eu Tô contando isso aqui, não 

porque me contaram... Mais porque eu tava lá e vi. Eu presenciei tudo... Num é num 

tô contando de ouvi falar não. 

O que que ele fala sobre Lampião? 

Ele fala o que todo mundo já sabe que era costureiro, falando dos costume 

deles. Quando nos intervalos do combate os cangaceiros muitos eles queriam cair 

em depressão, ficavum uns feridos outros tristes ele disse que Lampião ali é... 

Levantava a auto-estima do bando, porque dependia do bando também né? 

Levantava a auto-estima do bando. 

Toda...Toda vez depois dos combate, tinha xaxado antes do combate, depois 

do combate 

É...Ele fazia Poé... Poé... Poema, versos, colocava alguns cangaceiros pra 

cantar ele cantava. 

Fazia aquela festa dos coitos que pra que era pra descontrair, isso acontecia 

antes da mulher entrar no cangaço, foi depois que a mulher entrou no cangaço deu 

uma beleza mais, já deu um chan mais no, no cangaço ai Lampião levou a primeira, 

depois Curisco levou Dadá e assim foram levando e ai o cangaço ficou florido. 

Agora no dia do ataque ele conseguiu fugir como? 

Ele estavam... O alvo de João Bezerra era Lampião, ele sabia exatamente 

quem era Lampião e qual barraca Lampião tava. Ai o que foi que aconteceu. Eles 
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estavam todos intrigeirados todos esperando a hora que Lampião aparecesse 

porque eles não queriam começar o combate, o tiroteio matando outros cangaceiros 

que ai Lampião poderia sumir. Eles esperaram Lampião aparecer pra matar ele pra 

dar o primeiro tiro nele porque matando Lampião é o que eles queria podia matar só 

Lampião os outros cangaceiros podia ir embora, então no que o fogo tava cruzado 

tiro vai tiro vem muitos deles não tiveram... 

É... a   oportunidade de pegar nem na arma pra começar a atirar não sabiam 

de onde os tiros estavam vindo, então a única alternativa que eles tinham era correr 

tentar fugir, então foi o que ele e outros fizeram, outros não tiveram sucesso não, ele 

teve êxito e sucesso, ele e fila e conseguiram escapar do fogo do fogo cruzado, ele 

ficou baleado com um tiro no braço, no braço direito, quando saíram do fogo cruzado 

eles pararam pensaram o fogo cessou ele se dispersaram depois começou a chuva 

de tiro de novo e João dizia gritando 

Eu Matei Lampião... Eu matei... Eu matei e pronto. Ai daí ele disse o cangaço 

a sua hora 

Acabou...Lampião morreu cada um pro seu lado. 

Ele voltou pra cá? 

Ele voltou, foi pra Buique. 

Cê sabe porque que ele entrou no cangaço? 

Eu desconheço um cangaceiro que entrou no cangaço... Existe... Mais eu 

desconheço deles que entrou no cangaço por vontade própia. Assim, porque achava 

bonito e bom interessante! entrar no cangaço não.... 

A maioria dos cangaceiros eles entraram no cangaço depois de ter tido, ter 

sido violentado, humilhado pela policia, ter tido parente, irmão ou pai ou irmão morto 

pela volante ter passado pela descriminação pela justiça.  

É... Como Lampião era justiceiro batalhava mais contra o governo e contra os 

opressores ele... 
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Candieiro como outros cangaceiros resolveram entrar no cangaço e ai eles 

iam mostrar o que eles queriam, e porque eles queriam... .E que a você quando quer 

uma coisa tem que lutar tem correr atrás do que quer, então ele entrou no cangaço 

como outros depois de ter tido parente morto, humilhação por parte da volante. Os... 

A população tinha mais medo da volante do que dos cangaceiro. 

Ah é? 

É, mais medo da volante do que dos cangaceiro. Porque... Eles aonde eles 

estavam, chegavam, quando sabiam que a volante tava se aproximando,  eles 

tentavam correr se esconder, por que a volante chegava na casa, pegava quem tava 

lá, batia , matava ,querendo que eles descem conta dos cabras de Lampião, eles, 

muitos deles não sabiam, realmente, mais eles espancavam, batiam, batiam, É... 

Torturavam pra que eles dissessem onde tavam os cangaceiros, eles não sabiam, 

eles tinham mais medo da volante do que dos propios cangaceiros, os cangaceiros 

chegavam numa casa, eram bem recebido aquela casa ali tava protegida, Lampião 

chegava que’le tinha coito, que ele tinha o que ele queria, aquela casa ali tava 

protegida por Lampião porque ali era coiteiro de Lampião, de confiança então se era 

coiteiro Lampião tinha que cuidar também. 
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Segunda audição 

 

Menos ao redor da serra vermelha. 

O da serra vermelha era... Um ponto de referência. 

Eu to em cima da serra vermelha 

Eu to do lado poente na serra vermelha 

Eu to na fazenda, na primeira fazenda ao redor da serra vermelha. 

Então a serra vermelha... Vários livros falam nela,... Essa daí que você ta 
vendo 

E é um ponto de referência 

...da 

A... É até a casinha aqui? 

Não essa aqui, eu creio que deve ser, povo aqui das proximidade dali depois, 
depois do riacho. 
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Terceira audição 

Um assaltante, 

Era ladrão, um matador! 

Mais, levando pelo outro lado ele...  

Só tava atrás do que ele queria. 

Compreendendo? 

Quem mandou matar o Pai dele?  

Quem foi que mando arrumar briga com ele? 

Ainda hoje tem isso, porque as famílias ricas elas querem dominar tudo. 

Querem munta em cima dos mais fraco né? 

Zé Saturnino era muito amigo de Lampião. 

Na infância 

Na infância, amigo, amigo mesmo eram amigos inseparáveis, foram criado 
junto. 

Que acontece. Lampião por ser pobre, ele era pobre mais era inteligente, era 
artesão, 

amansador de cavalo, vaqueiro, amocred.. vendedor né, comerciante ele fazia 

varias coisas, 

e no entanto despertava inveja aos que lhe rodeavam, mesmo os amigos 

como Zé Saturnino. 

Ah uma passagem que foi uma forte influência pra que essa amizade deles 

fosse se diss..Disgastando foi... Eles saíram parar ir buscar um boi no mato, atrás 

dum boi que tava sumido dentro da catinga, ele e Zé Saturnino, ai não acharam o 

boi, chegaram num outro dia de manhã, marcaram pra sair num outro dia pela 

manhã, pronto.. Zé Saturnino saio no meio do dia a tarde sozinho, quando virgulino 

chegou no outro dia pra poder sair pra ir atrás do ... de’se Garrote, Tava lá Saturnino 

com a garrota já pega.   
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Ai começou, discutiram disseram que um num era homem, num tinha palavra, 

porque o homem é o que diz não o que faz, pronto ali já deu e começou a se 

arranhar. 

Aprecia chucalho amassado na criação de um ou outro.  

Ai eles já botavam a culpa entre si. 

Animais com o rabo cortado, mesmo que não tivessem sido nenhum dos dois, 

mais eles se acusavam, teve varias reuniões com os pais de Saturnino e o pai eos 

pais de Lampião, pra que não acontecesse desavença, e os pais se preocupavam 

pra não acontecesse brigas nem intriga pra não gera em morte, pra não da morte. É 

tando que os Ferreiros saíram daqui depois do tiroteio que teve nas pedras, foi o 

primeiro tiroteio que teve, foi lá Daí pra cá a amizade de Lampião que antes Virgulino 

e... Zé Saturnino começou a cheira pólvora, daí; 

Ai que aconteceu, eles saíram. 

Luis Ferreira num era homem de confusão, saíram daqui foram pra um sítio 

uma fazendazinha próxima aqui em Nazaré, mesmo assim Zé Saturnino como tinha 

conhecimento, tinha... Muita influência com... Os Coronéis, com a volante mandaram 

ficar infernizando, importunando a família dos Ferreira.  

Um dia chegou a volante num encontrou ninguém em casa, só o velho. 

Antonio Ferreira ai mataram o velho, mataram, quando Lampião e seus irmãos 

chegaram encontraram o velho morto ai disseram. 

Num queria que isso acontecesse não mais, ele impunhou um fuzil na mão e 

disse: 

Quem quiser me acompanhar pode vim, que agora eu vou matar até morrer. 

Ai ele veio de lá desdemito e preparado com único objetivo de vir e vingar a 

morte do pai. 

Entrou no bando do senhor Pereira, porque no bando do senhor Pereira ele ia 

ter ajuda, ia ter mais companhia pra poder ir atrás de Zé Saturnino, mais ele nunca 



138 

 

conseguiu pegar nem ferir o Zé Saturnino, o Zé Saturnino com era rico podia pagar, 

podia ter homens a sua disposição a hora que quisesse, mandou limpar os redores 

da casa da sua fazenda pra que ele conseguisse ver quem vinha se aproximando de 

longe, pra ele não ter uma hora pra outra uma emboscada em sua própia casa . 

Porque como você observa eles matam bem próximo naquele tempo era 

assim mais só que ele mandou limpar tudo, porque era 24 horas que tinha vigias na 

casa dele era só alternando 

revezando, revezando porque eles não dormiam esperando qualquer 

momento uma entrada de Lampião na fazenda porque Lampião e todo o cangaço 

pra vingar a morte do pai. 

E como ele ia vingar? Matando Saturnino. Só conseguia vingar se matasse 

Saturnino, mais ele nunca conseguiu. 

E com que as pessoas acompanhavam a... Os cangaceiros entravam pro 

bando de Lampião? Quem recrutava? 

Lampião ele não recrutava, ele simple... Perguntava pra entrar no meu bando. 

Quer entrar no meu bando? Quero. Pra entra no meu bando tem que ser macho e 

tem que ser valente 

A resposta dos... de quem queria entrar era a mesma, na primeira 

oportunidade que eu  tiver eu lhe mostro que eu sou homem, e assim entrava dava o 

fuzil acumpanha. Primeira oportunidade de combate antom observava quem dava 

pra combate quem dava pra briga, quem num dava. 

E quem que organiza os ataques? 

O próprio Lampião. 

Como é que ele organiza isso? 

Ele era muito estrategista. Ele desenhava no chão como ia ser, ele pensava 

como ia ser, e quando eles eram pego de surpresa, vinha assim estantanhiamente 
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um plano na cabeça dele, vinha do nada o plano assim como ele tinha espírito de 

liderança e combate inigualável. Ele quando ele entrava numa briga era pra vencer 

ganhar, no intanto no grupo dele tinha os sub-grupos de cangaceiros. Lampião era o 

chefe de todos, mais dentro do grupo tinha aqueles pequenos grupo né?... Chefiado 

por um por outro um liderava oito dez homens outro liderava cinco seis homens. Né 

E quando senhor Pereira passou o comando pra ele. Como e que foi a 

essa... ssa passagem? 

Ele abandonou né, seu Pereira abandonou ooo..? 

Seu Pereira abandonou, ele...... Já vinha querendo abandonar o cangaço, o 

bando a muito tempo, mais ele não achava alguém a sua altura pra poder tomar 

frente do bando. Quando Lampião entrou novo, desdemito a que queria era o dono 

das suas atitudes, suas ações sua idéias, ele passou um tempo com seu Pereira, 

seu Pereira observou e disse que o melhor, o melhor pra tumar conta do bando na 

saída dele ia ser Virgulino. 

Porque essa decisão? 

Isso vinha de muito tempo ele observando. Lampião... Virgulino, quando ele 

saio dos cambate até então Lampião Virgulino não era o chefe de nada, mais ele 

tinha uma opinião, sempre ele tinha uma opinião um jeito fácil e rápido de resolver 

as coisas. Um jeito bem fácil bem rápido de resolver... Né? 

Então pra senhor Pereira não existia outro que não fosse Virgulino ou da sua 

altura pra poder receber, comando do bando de cangaceiros. 
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Quarta audição 

 Mais essa aqui era a casa do avó do... do Virgulino né? 

Aqui era casa da avó de Virgulino, e logo mais a frente tinha a casa da família 

de Virgulino, aonde foram, onde moravam os pais e os irmãos dele, mais aqui nessa 

casa... Ricardo foi aonde, Virgulino nasceu e foi criado. 

Quem foi parteira dele? Foi a avó dele? 

Foi 

Ele criou aqui até quantos anos? 

Até, acha ele mesmo pro cangaço.  

E ele mudou pra essa Nazaré? 

Exato 

Depois mudou pro... 

Mudaram pra Nazaré, por conta que eles não queriam briga, não queriam 

briga confusão, porque a família dos Nogueiras eram  uma família forte de  um 

poderio alto. Família dos Ferreira eram mais humilde, eram pobre vivam do trabalho, 

mais saíram daqui foram pruma fazenda próxima de Nazaré, Nazaré, depois 

voltaram ´Virgulino e seus irmão de lá voltara mais já voltaram na intenção de ser 

cangaceiro, porque lá houve a morte do pai, Lampião veio com os irmãos que 

quiseram acompanhar ele, pra ir vingar a morte do pai. 

Agora essa peripécia do...do... Lam... Lampião de sai andando aqui 

chegando em qualquer lugar, atribui o que? Que ele era esperto mesmo?  Ele 

conhecia? E ele era comerciante? 

Ele conhecia... Até então naquele tempo não existia essas estradas ai que 

você ta vendo, a mata era mais fechada e ele por ter sido criado aqui nessa região... 
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Né? Vaqueiro andava por essa caatinga ele conhecia a caatinga como a palma da 

mão, ele sabia tudo direção, ele sabia se localiza se situar exatamente onde ele tava 

pra onde ele queria ir ele podia ta dentro da caatinga onde não tivesse nada, mais 

ele sabia sai, e ir pra lugar que ele quisesse, ele conhecia a caatinga como ninguém, 

como ninguém conhecia. 

E quanto tempo daqui a... Serra Talhada, que ele a vila, a vila, a vila velha, 

que ele levava pra, vender a suas coisas? 

O tempo? 

É. 

Olhe com transporte, eu acho que levava um meio dia, completo. 

Pra chegar lá? 

Pra chegar lá. 

Ele ia pra lá vender os seus os...coi...... 

Ele ia pra lá vender seu artesanato, tem roupa de couro. É...compra  porque 

ele comprava e vendia, também ia acertar serviço pra amansar cavalo, amansar 

animal em outras propriedades, eles saiam daqui muntados no cavalo 

E sempre ele e os irmãos dele? 

Ele e os irmãos dele 

Só o Antonio e o Ezequiel que entraram no cangaço? Só os dois né? 

Só. 

Eram cinco né? 

Ai Divino entrou depois. 

Divino... 
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Antonio Rosa, e uma família desconhecida ia passando pela...pelas terras ai 

disse que não, que ia, que ia pra Juazeiro do Norte pagar uma promessa, tavam 

com uma criança e pediram pra que, eles cuidassem da criança até a volta deles, de 

Juazeiro. Eles ficaram com a criança mais os pais não voltaram. 

Era o Antonio Rosa? 

O Antonio Rosa 

Mais depois ele também entra no cangaço? 

Entrou no cangaço. O único que não entrou no cangaço foi João Ferreira. 

Porque que ele não entrou no cangaço? 

Ele...Destinaram ele a cuidar nas irmãs 

Das irmãs quando eles foram pra Juazeiro? 

Destinaram ele a cuidar das irmãs de deles, pra que, deix.....num deixassem 

nada acontecer porque, como Lampião e seu irmão já eram cangaceiro eram 

cangaceiros e eram procurado pela justiça, a família de Lampião ia sofrer 

perseguição , então João Ferreira ficou pra tumar conta das irmãs. 

João Ferreira. 
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Quinta audição 

Os dia santo que dava quem é errado fazer mal aos outro ai ele mesmo não 

queria guarda o dias 

A é? 

Os dia santo que dava 

E o Zé Saturnino era brabo mesmo? 

Não... Pai? não. 

Era gaga... 

A senhora é a filha mais velha? 

Não, a mais velha morreu. 

Já a senhora está com quantos anos? 

84 

84? 

Hum.. 

Tabem? 

Uhum 

E nasceu aqui?  

Nasci ai no mo ai no co que vai dai...Você passou lá cham...  

 

Na ruína ? 

Eh... 

Ah. Naquelas ruínas? 

Ah tá 

Chama mansobre tem dois irmão meu que mura lá 

E como é que é o nome da senhora? 



144 

 

Ermínia 

Dona Ermínia 

Chamam Mino 

Mino. E eram quantos filhos? 

Eu? 

Não 

Não, Não quantos fil... 

Sim, era... Era oito 

Oito? 

Irmãos feliz 

Irmãos 

Morreram os pequenin, o mais velho morreu, o que morreu a idade era de 6 
anos 

E os outros  
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ANEXO A - ORAÇÃO DE CORPO FECHADO 

Quando foi morto em 1938, em Angicos (SE), foi encontrada nos seus 

pertences uma oração de corpo-fechado que ilustra mais uma vez a 

religiosidade do cangaceiro e a necessidade de ser protegido contra os males 

da vida terrestre e sobrenatural: a oração dizia o seguinte:  

"Minha pedra cristalina, 

        que no mar foste achada,  

        entre o cálice e a hóstia consagrada.  

        Treme a terra, mas não treme nosso 

        Senhor Jesus Cristo no altar,  

        Assim treme o coração dos meus inimigos 

        Quando olharem pra eu ...  

        Com o manto da virgem Maria 

        sou coberto,  

       e com o sangue de meu 

       senhor Jesus Cristo,  

      sou valido.  

        Tens vontade de atirar 

        Porém, não atirar,  

        e se mi atirar, 

Água pelo cano da espingarda escorrerá 

        se estiver com vontade de mi furá 

        a faca da mão cahirá ...  

        E se mi trancar, as portas abrirão 

                Oferecimento : salvo fui,  

                salvo sou, e salvo serei,  

                com a chave do sacrário,  

                eu mi fecho" .  

                                           (Lampião, o Rei dos Cangaceiros) 



146 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARAÚJO, Antônio Amaury Corrêa de. Assim morreu Lampião. São Paulo: Traço, 
1982. 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. O líder eficaz. São Paulo: Atlas, 2002. 

BURREL, G.; MORGAN, G. Sociological paradigms and organizational analysis; 
elements of the Sociology of corporate life. London: Heinemann, 1979.  

CAVALCANTI, Vera Lucia et al. Liderança e motivação. Rio de Janeiro, FGV, 

CHANDLER, Billy Jaynes. Lampião: O Rei dos Cangaceiros. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1981.  

CHIAVENATO, Júlio J. Cangaço. A força do coronel. Brasiliense: São Paulo, 1990. 
p. 11-12.  

DÓRIA, Carlos Alberto O Cangaço. São Paulo: Brasiliense, 1981. v. 6.  

FACÓ, R. Cangaceiros e Fanáticos: Gênese e Lutas. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1976.  

HOBSBAWN, Eric. Bandidos. 1971 

HOBSBAWN, Eric. Rebeldes Primitivos, 1959 

JASMIN Grunspan - Elise, Lampião et les représentations du messianisme 
(Lampião e as representações do messianismo), 

JODELET, D. Representações Sociais: um domínio em expansão. In Jodelet, D. 
(org). Representações Sociais. Rio de Janeiro: UERJ, 2001.  

MELLO, Frederico Pernambucano de. Guerreiros do Sol: O Banditismo no 
Nordeste do Brasil. Recife: Massangana, 1985.  

MELLO, Frederico Pernambuco. Guerreiros do sol: o banditismo no Nordeste do 
Brasil. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1985. 

MEIRELLES, A. M.; GONÇALVES, C. A. Uma abordagem multiparadigmática para a 
disciplina estratégia. In: ENCONTRO DE ESTUDOS EM ESTRATÉGIA (3Es),  
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - ANPAD, 
Rio de Janeiro. Anais... , 2005.  

MORGAN, Gareth. Imagens da Organização. Tradução de Geni G, Goldschmidt. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2002.  


