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Hino de Mossoró
(Composição: José Fernandes Vidal / Walda Cavalcanti Mendes)
I
Nas crônicas da gente brasileira,
Queremos um lugar prá Mossoró,
Cidade centenária e pioneira,
Desbravadora do ínvio Sertão;
Sofreram os seus filhos a canseira;
Viveram na esperança a vocação:
Mas assim se fez a sorte
Com inusitado amor;
A cruel gleba gleba domaram
E fluíram seu valor
Estribilho
Mossoró de Baraúnas a terra;
heróico sítio da Virgem Luzia;
Teu nome sonoro remonta a era
De indíos valentes das margens do rio
Que longe nasce no Oeste bravio.
II
Lembramos hoje teus anos de glória:
Ousada fôste sempre Mossoró;
Por ti começa, a senda da vitória
Na luta ao cangaceiro lampião;
Precusora exemplar da Pátria História
Em abolir a negra escravidão:
Nem a sêca já temeste
Com seu infernal calor;
Encontraste a boa linfa
Que teu povo saciou
III
Bondosa se mostrou a Natureza
Em cumular de dons a Mossoró:
Das várzeas e do sol vem a riqueza,
O Sal, precioso sal, que o mar produz;
Nas matas da Caatinga ao estio acessa,
A nívea vela do Algodão reluz;
Vem a brisa do Nordeste,
Mensageira do alto Mar,
As carnaubeiras belas,
Sussurantes, embalar
IV
Ao povo, a seus feitos, à cidade,
Cantemos este hino de louvor,
Legado de esperança à mocidade
Em grandiosos dias no porvir;
Moldado desta forma se retrate
Como em gesso fiel nosso sentir:
Seja nosso grande lema,
Construindo pela Paz,
A conquista do Progresso
Que feliz o povo faz

RESUMO

Na cidade de Mossoró, diversas práticas sustentam um discurso memorialista em
torno da resistência desta cidade ao ataque do cangaceiro Lampião, no ano de
1927. Nossa pesquisa objetivou descrever e interpretar o funcionamento dessa
discursividade, problematizando seus mecanismos, estratégias e efeitos na
dispersão dos enunciados na cultura local. A Resistência, tomada como
acontecimento discursivo, foi então investigada do lugar teórico-metodológico da
análise do discurso francesa, na articulação dos postulados de Michel Pêcheux com
a arqueogenealogia formulada por Michel Foucault. A análise do corpus constituído
de materialidades discursivas acadêmicas, midiáticas, do teatro, de inscrições
urbanas e da literatura de cordel, apontou uma série de regularidades discursivas,
interdiscursividades e efeitos de sentido que marcam o funcionamento histórico e
semiológico do discurso da Resistência como prática atravessada por diversas
relações de saber e de poder. Além disso, a análise discursiva dessa reminiscência
da passagem de Lampião em Mossoró possibilitou compreender essa narrativa em
sua gênese e nas repetições e transformações da memória, evidenciando como este
discurso tem organizado diversas instituições, grupos e lugares enunciativos,
marcando a centralidade dessa memória na política, cultura e economia locais.
Palavras-chave:
Discurso. Memória. Resistência. Mossoró. Lampião.

ABSTRACT

In the city of Mossoró, several practices back up a memoralist discourse about the
resistence of this city concerning the attack of the bandid Lampião, in the year of
1927. Our research objects describing and interpreting that discourse functioning,
questioning its mechanisms, strategies and effect on the statement dispersion in the
local culture. The Resistence, taken as a discursive event, was then investigated
from the theoretical and methodological place of the French discourse analysis,
about the articulation of the postulates of Michel Pêcheux with the arquegeneology
formulated by Michel Foucault. The corpus analysis consists of academic discourse
material, media, drama, urban entries, and cordel literature, pointed to several
discursive irregularities, discourse interconnection, and meaning effects that mark the
operation of the historical and semiological speech about the Resistence as a
practical activity influenced by several acquaitance and power relations. Besides that,
the discursive analysis on Lampião's reminiscent comming by Mossoró enables
understanding that narrative in its genesis and in its repetitions and memory
changes, groups and enunciating places, setting that memory central point in the
local politic, culture, and economy.

Keywords: Discourse. Memory. Mossoró. Resistence. Lampião.
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1. INTRODUÇÃO
Na cidade de Mossoró, interior do estado norte rio-grandense, a memória
construída em torno de alguns acontecimentos do passado da cidade se faz história
por meio de práticas discursivas. Transcrito como epígrafe, o hino mossoroense
materializa um culto ufanista ao passado, tematiza aquilo que se arrasta em diversos
outros jogos de linguagem no contexto mossoroense como sendo os grandes
personagens, aspectos ou feitos da história local que, juntos, formariam um grande
texto das glórias de uma cidade representada como lugar de riquezas, pioneirismos,
vanguardas, lutas e formas de liberdade. Pela letra do hino é possível reconhecer,
nas escolhas lexicais e expressões usadas, a materialização de um discurso que
assume as formas e as feições de uma prática memorialista que institui efeitos de
sentido em relação aos grandes personagens e aos gloriosos feitos da história de
Mossoró.
Ao lermos a cidade e suas inscrições, em enunciabilidades dispersas,
reconhecemos

manifestações

dessa

grande

reminiscência

ao

passado

mossoroense, a exemplo do discurso da abolição dos escravos antes da Lei Aurea,
a consagração de uma mossoroense como primeira eleitora da América e a
narrativa da resistência ao ataque dos cangaceiros de Lampião, acontecimento
discursivo este de maior centralidade na cidade. A semântica dos bravos e
resistentes mossoroenses possui uma importância e uma centralidade decisiva na
sustentação de certos ideais, mitos, representações e identidades que circulam
nesta cidade interiorana. É justamente dada às proporções que tomou a fabricação
da memória da luta e da vitória mossoroense contra o cangaceiro Lampião, no ano
de 1927, que recortamos a temática da Resistência para a condução de um
percurso analítico, proposto dentro da linha de pesquisa Linguagem e práticas
sociais, do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte.
A pesquisa da qual resultou esta tese teve como objetivo geral descrever e
interpretar o discurso da Resistência de Mossoró ao bando de Lampião, à luz dos
dispositivos teóricos e metodológicos da análise do discurso de matriz francesa.
Neste aspecto, cabe ressaltar que essa discursividade da Resistência se constitui na
cidade de Mossoró de forma mais nítida sobretudo a partir da década de 1950,
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período em que se evidencia com maior vigor e uniformização o desejo de uma
reminiscência em torno das glórias da luta entre mossoroenses e o bando de
Lampião, época em que também se instaura na cidade toda uma política simbólica
patrocinada pela oligarquia dos Rosado. E, para compreender o funcionamento
dessa narrativa e sua delimitação enquanto objeto de estudos, recorremos à noção
foucaultiana de discurso, definido enquanto um “conjunto de enunciados que se
apoia em um mesmo sistema de formação” (FOUCAULT, 2007, p.122). Diante disso,
a delimitação de algo como um Discurso da Resistência tornou-se possível ao
observarmos na cultura local1 uma série de enunciados verbais e não verbais que
mantém entre si certas regularidades discursivas ao tematizarem a passagem de
Lampião pela cidade no ano de 1927, produzindo discursivamente o acontecimento.
Desse modo, o nosso percurso analítico girou em torno de uma formação discursiva
(FOUCAULT, 2007), noção que implica uma delimitação metodológica na qual o
discurso, objeto teórico da AD, é apreendido na dispersão, no jogo entre a repetição
e a diferença possíveis na descrição dos enunciados selecionados e organizados
como corpus analítico. Da posição teórica aqui assumida no âmbito dos estudos da
linguagem e como forma de realizar uma arqueogenealogia2 do discurso, definimos
a seguinte questão de pesquisa: que mecanismos e estratégias marcam o

1

Para Hall (1997), a cultura é definida enquanto conjunto dos sistemas de significado pelos quais os
sujeitos se subjetivam e se valem para definir o modo como codificam, organizam e regulam suas
relações intersubjetivas, que por sua vez, também são reguladas por esses sistemas simbólicos.
Nesse aspecto, toda ação social é cultural já que visa sempre a institucionalização de sentidos,
constituindo-se, pois, como práticas de significação. Para o autor, em nossa atualidade, há uma
centralidade da cultura ou desses sistemas de significado exercendo forte impacto nas práticas de
instituições e indivíduos. Em nossa pesquisa, entendemos cultura local como o conjunto das práticas
discursivas que formam os sistemas simbólicos que regulam sentidos sobre o passado mossoroense
e, nesse caso em específico, definem no contexto da cidade o que iremos descrever como sendo
uma memória discursiva da Resistência. Cabe ainda apontar como pertinente, na análise dessas
práticas na cidade de Mossoró, o conceito de caráter semiótico, proposto por Geertz (2008), que
pensa a cultura como uma teia de significados tecida pelos homens. Da perspectiva da análise do
discurso, interpretar as práticas locais que tematizam a Resistência em sua condição de
“textualidade”, seguindo a proposta desse antropólogo, seria justamente problematizar as formas de
constituição dessas redes de sentido e a interligação ou correlação que tais “teias” semióticas
mantem umas com as outras na produção dos objetos simbólicos nessa formação discursiva.
2 Como esperamos ter deixado claro nas proposições teórico-metodológicas e nas análises que
constam na sequência desta tese, a categorização de uma análise arqueogenealógica do discurso
leva em conta as contribuições decisivas do pensamento de Michel Foucault para aquilo que
acreditamos ser uma análise semiológica e histórica dos discursos, tal como vem sendo atualmente
conduzida por diversos grupos de pesquisa no Brasil que praticam analise discursiva tomando por
fundamental as contribuições foucaultianas para a teoria do discurso inicialmente formulada por
Michel Pêcheux. Nestes termos, a expressão arqueogenealogia indica uma postura teórica e um
modo de análise que agrega todo o percurso intelectual de Michel Foucault, desde sua arqueologia
dos discursos de saber, passando pela genealogia por ele traçada das relações de poder na
sociedade contemporânea, até sua abordagem dos modos de subjetivação na cultura clássica.
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funcionamento desse discurso da Resistência e que efeitos esse funcionamento
produz no contexto das práticas discursivas e não discursivas na cidade de
Mossoró? Tal problematização impulsionou um percurso analítico conduzido sob um
referencial teórico articulado de forma interdisciplinar, tornando possível agregarmos
à analítica linguístico-discursiva uma série de outros pressupostos e reflexões
teóricas alicerçadas em outros domínios do saber, de forma a cortejarmos da melhor
forma as materialidades discursivas estudadas.
Organizamos os capítulos tentando situar os procedimentos adotados para
seleção, organização e análise das materialidades a partir das quais realizamos uma
arqueogenealogia da narrativa da resistência mossoroense à invasão de Lampião,
tal como esse discurso foi idealizado, inscrito e regulado na cidade. Para tanto, o
modo como problematizamos essa narrativa implicou que a nossa descrição e
interpretação levassem em conta essa narrativa em sua emergência histórica, em
sua periodização, não descuidando das suas regularidades, seus limites, impasses e
transformações, tal como foi possível apreender tais aspectos nas materialidades
discursivas selecionadas e organizadas enquanto material de análise.
O capítulo seguinte a esta introdução foi escrito em resposta à constatação de
que a narrativa da Resistência mossoroense é uma realidade histórica e semiológica
heterogênea, cujo funcionamento implica colocar em relação práticas no campo do
discurso acadêmico, do teatro, da mídia, da literatura de cordel, além de práticas
urbanísticas e artísticas diversas. Organizamos o capítulo dois também para marcar
o lugar teórico a partir do qual nosso objeto de estudos pôde ser definido,
problematizado e estudado, situando as bases teóricas e metodológicas que
sustentaram o estudo, apontando com mais precisão para o leitor o que definimos
enquanto análise arqueogenealógica do discurso. Nesse ponto, e por uma questão
de filiação teórica, o leitor irá encontrar uma escrita da análise que reconhece a
indissociabilidade entre a teoria, a metodologia e a analítica dos textos que
selecionamos como material do corpus discursivo.
Mostraremos que os enunciados verbais e não verbais, e mesmo os
compósitos, reunidos aqui enquanto materialidades de análise, foram selecionados
levando-se em conta, como esperamos detalhar na sequência, critérios de ordem
semântica, de representatividade do funcionamento dessa formação discursiva ou
ainda levando em conta as próprias recorrências que mantinham entre si tais
modalidades enunciativas, posto que apesar de o analista não organizar aquilo que
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analisa a partir de juízos de valor, determinando de antemão esta ou aquela ordem
de importância aos enunciados, ainda assim, a descrição das diferentes
materialidades revelou ao longo das análises certas funções, status e correlações
específicas entre os enunciados, constatações que tentamos apresentar da melhor
maneira ao longo dos capítulos.
O terceiro capítulo foi escrito para mostrar na obra de alguns intelectuais
locais uma espécie de epigênese da narrativa da Resistência. Nesse capítulo,
analisamos as obras que escritores como Raimundo Nonato e Raul Fernandes,
memorialistas do passado mossoroense, dedicaram à temática da Resistência.
Nestes livros, publicados a partir de meados da década de 1950, cremos se definir
um trajeto semântico em torno da Resistência, a partir da uniformização dos temas
desse discurso: a cidade de Mossoró, o povo mossoroense ou os resistentes, os
cangaceiros e a luta entre mossoroenses e bandidos, objetos discursivos que daí
por diante entram numa dinâmica da repetição e da recorrência com fins de
homogeneização, mas que em todo caso, encontrarão no decurso dessa narrativa
uma série de jogos de paráfrase e polissemia, denotando que a unidade de um
discurso só pode ser apreendida na descontinuidade histórica.
Ao quarto e penúltimo capítulo reservamos a análise de duas séries
enunciativas bem específicas nesta formação discursiva. Primeiro, as materialidades
daquilo que chamamos de discurso urbano, constituído por materialidades ao longo
da cidade, a exemplo do Memorial da Resistência Mossoroense, das decorações em
fachadas de prédios, das galerias e exposições do museu da cidade, ou as pinturas
em muros, os painéis, os grafites ou as pichações que encontramos pelos quatro
cantos da cidade. Além dessas enunciabilidades, contemplamos também neste
capítulo a descrição da literatura de cordel com a temática da Resistência,
modalidade enunciativa que justificamos a escolha devido aos próprios jogos de
linguagem que possibilitam a estes enunciados uma relação singular com as
tradições na cidade. Seja como for, o leitor encontrará no quarto capítulo aspectos
de ampliação, transformação e ruptura, efeitos da discursividade que nas
materialidades apresentadas vão dividir espaço com as formas hegemônicas de
tematizar e representar a passagem do cangaceiro Lampião pela cidade.
Reservamos para o final, sob o título de Mosaico da Resistência, algumas
considerações finais do percurso analítico, apresentando resultados da análise.
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2. POR UMA ARQUEOGENEALOGIA DO DISCURSO
2.1 A metodologia da pesquisa

Da plateia que ficava na extensão do adro da Igreja São Vicente, no centro da
cidade de Mossoró, observei naquele 13 de junho de 2013 a peça Chuva de bala no
país de Mossoró3. Para essa cidade, o espetáculo significa a celebração de um
passado glorioso e a perpetuação de uma memória construída em prol de laços de
identidade e pertencimento. Para o pesquisador, este observador que se distancia
para desconstruir e explicar nas tramas e enlaces do tempo aquilo que estuda, o
Chuva de bala é um nó semiótico numa rede semântica, fragmento de um discurso
que não cessa de funcionar a décadas para construir um modo de dizer, ver e fazer
lembrar a passagem do cangaceiro Lampião pelo município, no ano de 1927.
No início do terceiro ato, dá para se ouvir estridente o barulho de tambores.
Nesta parte do espetáculo o bando de Lampião aparece pela primeira vez, numa
encenação da decisão dos cangaceiros de invadir a cidade após frustrada
negociação com as autoridades locais. Compondo o cenário, ao fundo, numa tela é
projetado um vídeo mostrando um dos cangaceiros agachado próximo a uma árvore
e sob um céu azul. A sequência do vídeo mostra o cangaceiro levantando-se para
começar a tocar uma gaita. Fim da projeção. Misturam-se os sons, os atores entram,
pouca luz no palco ainda. Percebe-se na passagem de uma cena para outra que o
toque de gaita representava um chamado naquilo que passava a fazer sentido como
sendo o acampamento dos bandidos.
A luz que retorna ao palco faz ver a entrada dos artistas locais que
interpretam aos pulos e aos gritos os cangaceiros do bando de Virgulino Ferreira da
Silva, o mítico Lampião, numa performance ao som de outra trilha sonora. Dessa
vez, a letra da canção é uma exaltação à figura de Lampião, e faz ressoar toda uma
memória discursiva sobre sua figura de bandido sanguinário, cruel, destemido e
religioso4, por referência à sua relação com a figura do Pe. Cícero5 que parece lhe
3

O espetáculo é encenado anualmente na cidade durante as festividades do Mossoró Cidade Junina,
evento promovido pela prefeitura local e que conta com inúmeras atividades, shows e atrações
durante quase todo o mês de junho. A peça é uma adaptação da obra homônima de Tarcísio Gurgel
com adaptação dramatúrgica e direção de João Marcelino e música de Danilo Guanais.
4 Pelo script oficial a letra é a seguinte: Alguém pra bater em mim/ Não nasceu nem nascerá/ Se
nasceu não se criou/ Se se criou levou fim/ Alguém pra bater em mim/ Neste terreiro não há/ Com a

16

dá proteção espiritual para as atrocidades e as desordens que cometia pelos lugares
que passava.
Como num passe de mágica, ou astúcia do discurso, Lampião e seu bando
entram em cena, invadem a cidade de Mossoró. Ladeiam a igreja de São Vicente.
Deslizando entre o olhar do pesquisador e do espectador, tinha diante de mim mais
do que um acontecimento encenado, pois é preciso considerar, por questões de
método, que a teoria analítica deve assumir que são as próprias práticas discursivas,
como esta do teatro, aquilo que produz o acontecimento que é nomeado como a
Resistência de Mossoró ao bando de Lampião. Não se trata de falas, sons e
imagens que retomam um episódio da história mossoroense, e sim, ou antes, a
consideração dos próprios modos de inscrição discursiva e de produção do
acontecimento, pois aquilo que tomamos por real só é possível como criação na e
pela linguagem, como dotação de sentidos.
Não buscamos aqui reescrever a história mossoroense em torno da luta
contra os cangaceiros, no ano de 1927. Da perspectiva da análise do discurso,
problematizamos a própria escrita dessa história por meio da análise das
enunciabilidades e das visibilidades que construíram uma forma de olhar e lembrar o
passado local, colocando-o em discurso, ou melhor, produzindo-o por meio de uma
prática memorialista que organiza outras práticas, lugares enunciativos e estratégias
políticas, culturais e turísticas pela cidade. Nesses termos, esta pesquisa é uma
história do acontecimento em um sentido muito específico, o de interrogarmos o
modo como certos enunciados construíram a Resistência, ou seja, o que fazemos é
a história ou a arqueogenealogia do Discurso da Resistência. Nisso, algumas das
muitas formas de textualidade que monumentalizaram o passado mossoroense
foram descritas aqui na historicidade que as possibilitaram e nas regras de uma
bênção de meu Padim/ Eu já fiz bala chover, estrela correr, o tempo parar, matei por matar, ver pra
ver morrer, E fazer sol quente esfriar! (Bis).
5 Cícero Romão Batista foi um sacerdote católico que nasceu no interior do estado do Ceará, na
cidade do Crato, fixando moradia e paróquia na cidade de Juazeiro do Norte, onde também exerceu
liderança política. No imaginário popular, é lembrado como Padre Cícero ou Padim Ciço. Obteve
grande prestígio e influência sobre a vida social, política e religiosa no Ceará e em outros estados do
Nordeste. Raul Fernandes no livro A marcha de Lampião: assalto a Mossoró, escreve sobre o Padre
Cícero mostrando-o como líder religioso e político, acrescentando que muitos cangaceiros se dirigiam
ao Juazeiro do Norte para receber as bênçãos do líder religioso cearense. Em uma das passagens de
sua narrativa lemos: “Em 1926, o parlamentar Floro Bartolomeu recebeu do Governo Federal, grande
quantidade de armamento para combater a Coluna Prestes. Armou mais de dois mil jagunços. Pouco
tempo depois de seu passamento, no referido ano, Lampião conseguiu, no Juazeiro do Norte, com o
Padre Cícero, armas privativas do Exército. Estranhamente ao que se esperava, aproveitou-as na
carreira criminosa”. (FERNANDES, 2007, p.66).
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prática discursiva que instituiu uma forma de lembrar, por isso não nos importa
realizar uma outra interpretação do acontecimento que fosse melhor ou mais fiel,
tampouco nos inserir numa espécie de engajamento para vangloriar o passado local.
Propomos outros sentidos para desconstruir as formas de formação e circulação
dessa memorialística e para pensar nessa monumentalização do passado como um
arranjo discursivo, um trabalho de memória patrocinado por grupos locais e levado a
cabo por inúmeros sujeitos na cidade, desde que tomaram posição nesse
engajamento que representa e produz a passagem dos cangaceiros pela cidade
como uma batalha épica, ato solene de um passado glorioso e que a todo custo não
deve ser esquecido, pois serve como uma espécie de manancial de onde aflui os
sentidos que devem ser atribuídos à cidade e ao seu povo, raiz de inteligibilidade do
passado, presente e do futuro mossoroense, lastro semântico no qual diversos
sujeitos se significam ao significar o passado da cidade.
Parafraseando Deleuze (1995) diremos que a discursividade da Resistência
afeta e altera as visibilidades e as dizibilidades na cidade. No ensaio O que é um
dispositivo? Deleuze (1995) lê Foucault justamente nesse ponto, onde há uma
problemática e uma analítica foucaultianas daquilo que é visto e enunciável numa
dada época, contextos em que certos dispositivos fundem as práticas discursivas e
as não discursivas e instauram determinadas formas de olhar, e também de dizer,
tornando possíveis nas camadas sucessivas do tempo o surgimento de certas
ideias, saberes ou representações, atravessados por relações de poder que
sustentam e são sustentadas por esses saberes. Na leitura deleuziana, os
dispositivos, e podemos pensar a cultura local enquanto tal, são sistemas em que se
cruzam na dispersão os objetos, o sujeito e a linguagem, apontando para o fato de
que em cada época histórica se fundem o visível e o enunciável como estratos
indissociáveis, ainda que na arqueologia Foucault (2007) proponha o primado do
enunciado em relação ao visível, na premissa de que o discurso constitui o real, e
deste modo, o enunciável possui uma centralidade sobre aquilo que é visível nos
objetos, nos modos de fazer e nas práticas de determinada época e lugar.
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Interrogar a constituição de uma memória discursiva da Resistência implicou
refletir sobre seu funcionamento social e discursivo 6. Justifica isso o fato de que a
memória não pode ser dissociada de sua função social e nem das formas de
linguagem que a instituem (LE GOFF, 2012). A posição aqui assumida nos estudos
da linguagem impõe a interdisciplinaridade como condição de apreensão do discurso
em sua dimensão social, aspecto que nos leva a considerar a memória naquilo que
propõe Halbwachs (1990), em seu estatuto social ou coletivo, no sentido de que a
memória deixa de ser algo pessoal, ainda que seja trabalho de um sujeito, e passe a
fazer sentido em quadros de referência sociais, nas formas de sociabilidade e
sensibilidade em que os sujeitos se engajam para se relacionarem com o passado.
A memória, ainda nos termos do pensamento halbwachiano, é interpretada como
algo que reconstrói o passado em termos de uma afetividade de grupo, memória
determinada numa relação com o Outro e em termos de um sentimento de
pertencimento ao coletivo que serve de referência para as formas de lembrar e
esquecer nas quais se engajam os sujeitos.
As formas de lembrar são coletivas, pois são pontos de vista partilhados
sobre ideias, pessoas, lugares ou acontecimentos e, vale lembrar, emanam de
instituições e lugares discursivos específicos na sociedade. Dessa perspectiva,
importa-nos em Halbwachs (1990), sobretudo, suas proposições sobre a memória
como reconhecimento e como reconstrução. Pensando com o autor diríamos que o
reconhecimento daquilo que é lembrado como a Resistência de Mossoró ao bando
de Lampião encerra um determinado desejo de grupo de como essa lembrança deve
ser dita e/ou vista, aspecto que certamente regula as formas discursivas que
determinaram este trabalho de memória e as séries de sua atualização. E,
consequentemente, a memória é reconstrução porque jamais será repetição linear
ou retrato fiel do passado ou de algo que teria se sucedido no tempo, mas sim uma
6

Em seu ensaio A ordem da memória, Le Goff (2012) ainda que se preste a delimitar o estudo da
memória (coletiva) no campo das ciências sociais, sobretudo na história, traça um breve inventário de
como o estudo da memória foi tratado por diversas ciências. Ora como propriedade de conservar
certas informações, em um sentido psíquico que abarca a psicologia, a psicofisiologia, a
neurofisiologia ou a biologia, ora no sentido de uma memória computacional dos bancos de dados e
dos diversos dispositivos de registro atuais, o autor chama-nos a atenção para a função social da
memória, e sobretudo, o modo como a memória coletiva entrou em certos jogos de saber e poder.
Para o autor, “tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes
preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades
históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de
manipulação da memória coletiva”. (LE GOFF, 2012, p.408).
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fabricação e uma produção discursiva feita em um determinado contexto posterior,
uma lembrança num determinado presente no qual pesam interesses, objetivos e
estratégias simbólicas engendradas por um determinado grupo e numa outra época.
Uma construção que deseja certas visibilidades e dizibilidades do passado, sejam
acontecimentos ou vivências, estando também composta de silêncios, pois as
lembranças são reconstruídas em detrimento de outras memórias e modos de
lembrar possíveis. Para nós, aquilo que se tornou investigável foram as formas de
(re)construção da memória da Resistência, no seu funcionamento discursivo e nos
engajamentos enunciativos que a partir das décadas de cinquenta e sessenta
impulsionaram uma dinâmica memorialística cujo objetivo foi estabelecer um
sentimento de pertencimento em torno de um passado comum aos mossoroenses.
E, como veremos nesta escrita da pesquisa, tal labor memorialístico não deixa de
ser um intento coletivo, ainda que materializado por certas modalizações e estilos
enunciativos, pois é gestado no interior de certos grupos sociais que buscam
legitimar ou impor seus ideais e suas ideologias. Este é o sentido dado por
Halbwachs (1990, p.51) quando afirma que, “se a memória coletiva tira sua força e
sua duração do fato de ter por suporte um conjunto de homens, não obstante eles
são indivíduos que se lembram, enquanto membros do grupo”. Em se tratando de
nossa pesquisa esse aspecto guarda suas particularidades, pois a forma
hegemônica como se é lembrado o episódio da Resistência é ela própria uma
construção de linguagem e de sentidos que visa tal efeito, ser a lembrança oficial ou
hegemônica de um povo, algo a ser memorável e legitimado como elemento de
coesão citadina na história.
De início, a lembrança da passagem frustrada de Lampião e sua derrota na
cidade é um desejo ou uma vontade de lembrança de um grupo político, a família
Rosado, mesmo que hoje seja possível identificar outras instituições, grupos e
estéticas discursivas girando em torno da manutenção dessa memória nas derivas
semânticas do tempo. Seja como for, a memória deve ser apreendida em seu
caráter construcionista, em seu estatuto discursivo, criação entre o subjetivo e o
coletivo. Nestes termos, concordamos que a memória não é o espelhamento do
passado, e sim “uma imagem engajada em outras imagens, uma imagem genérica
reportada ao passado”. (HALBWACHS, 1990, p.73).
A metodologia de análise desse discurso girou em torno de delimitações.
Nesse aspecto, a descrição da memória da Resistência enquanto objeto discursivo e
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histórico só foi possível por meio da seleção e organização das formas de sua
materialização nos diversos gêneros que circularam e circulam por esta cidade.
Abordar o funcionamento discursivo da memória implica pôr em relação as formas
de linguagem que atualizam essa vontade de memória, as regras históricas que as
condicionam e as injunções sociais e institucionais que determinam os lugares
enunciativos de onde este discurso de memória se produz, exercendo seus efeitos
em diversas práticas pela cidade. Tal visada deve-se à necessidade, apontada por
Pêcheux (2011c), de que a memória deva ser estudada em sua condição de
acontecimento discursivo, pois desta forma é possível colocar em causa o estatuto
social da memória em seu funcionamento discursivo, a partir da produção,
circulação e interpretação das práticas discursivas que põem em jogo determinadas
imagens do passado. Vista assim, a memória não é estudada pelo linguista do
discurso em sua existência psíquica ou psicológica, mas como um conjunto
complexo “constituído por séries de tecidos de índices legíveis, constituindo um
corpus sócio-histórico de traços”. (PÊCHEUX, 2011c, p.142).
Descrever a memória em sua materialidade discursiva possibilita trabalhar a
Resistência enquanto discursividade que instaura um modo de fazer lembrar, uma
memória discursiva ela própria atravessada por outros jogos de memória próprios a
outras formações discursivas. Todo discurso, seja ele qual for, é sempre um discurso
transverso, como propõe ainda Pêcheux (2011c), já que todo discurso em seu
funcionamento é atravessado por outras práticas, discursivas e não discursivas, e
nisso devemos atentar para o interdiscurso. Nesse sentido, ao descrevermos os
monumentos discursivos que produziram a Resistência enquanto acontecimento
épico, glorioso e memorável tornou-se imprescindível atentar que a constituição
dessa narrativa funde outros discursos, outras memórias que trazem outras
representações que incidem nas descrições sobre a cidade, nas imagens feitas do
cangaceiro, e sobre a tematização dos modos de vida do início do século vinte, pois
estas interdiscursividades incidem decisivamente na formação de um discurso da
Resistência na cidade de Mossoró. É necessário entender que não há discurso que
se sustente sem referência a outros, não há narrativas que não pressuponham
outros dizeres e modelos de interpretação do real. A relação entre discursos é
condição essencial para a produção dos enunciados, pois todo dizer se instaura
produzindo sentidos “na existência de um corpo sócio-histórico de traços discursivos
que constitui o espaço de memória da sequência”. (PÊCHEUX, 2011c, p.145).
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Nestes termos, todo discurso está sempre em relação a, tendo em sua formulação a
atualização de um pré-construído, um arquivo do já-dito, o dizer alhures, espaço de
intercorrência que a teoria do discurso define como o interdiscurso, noção que
“caracteriza esse corpo de traços como materialidade discursiva, exterior e anterior à
existência de uma sequência dada, na medida em que esta materialidade intervém
para constituir tal sequência” (PÊCHEUX, 2011c, 145). Desta perspectiva
estudamos o funcionamento dessa discursividade e justificamos este percurso
analítico dada a centralidade das formas de representar a cidade, os mossoroenses,
seus líderes políticos, religiosos e econômicos, bem como a recorrência de toda uma
descrição dos modos de vida da época e toda uma caracterização dos cangaceiros,
tematizações que se tornaram possíveis com a produção da ideia da Resistência,
metonímia por excelência do passado da cidade, ponto crucial de significação da
cidade que não poderia ser descrita fora de uma espaço ou domínio discursivo e de
memória a ela associados.
Fechado este parêntese, aquilo que o Chuva de Bala pôde evidenciar foi uma
série de interpretações ou imagens do passado elaboradas no presente com
objetivos definidos. Diante delas, nossa prática de análise do discurso buscou
descrever tais interpretações do passado enquanto gestos que textualizam uma
vontade de verdade, e o fizemos, como diz Orlandi (2008, p.78), no interior de um
dispositivo teórico, levando em consideração que a finalidade da análise do discurso
não é simplesmente “interpretar os textos mas compreender os gestos de
interpretação inscritos nos textos”. A performance dos atores que contracenavam
enquanto cangaceiros de Lampião não poderia ser pensada fora de um espaço de
leitura em que importa considerar os arranjos de memória e as relações que essa
narrativa em performance teatral teria com outras práticas, discursivas ou não, pela
cidade, pois uma série de já ditos ou representações se atualiza toda vez que a
temática da Resistência retorna em práticas pela cidade. Como é possível ver no
teatro da Resistência, uma série de já ditos e representações sobre Lampião e os
cangaceiros retorna produzindo sentidos na formação de um discurso da
Resistência, numa espécie de polo temático onde a figura dos bandidos rivaliza com
a dos heroicos e resistentes mossoroenses.
A Resistência, enquanto trajeto temático e semântico, é uma produção das
séries enunciativas que tematizam, e dessa forma, produzem o acontecimento da
passagem do cangaço em Mossoró, em 1927, fazendo da Resistência um

22

acontecimento de linguagens. Para nós, e nisso ainda mais algumas palavras, não
há um fato anterior no tempo e no espaço, um real a se apoderar e que seria
anterior às práticas, pois são estas que dotam de significados dada espacialidade e
temporalidade. Não há real lógico, estável ou transparente, como nos esclareceu
Pêcheux (2008), real que seja independente dos arranjos da cultura, pois só há real
na desordem da ordem do discurso. Real este que é uma invenção no e pelo
discurso (ALBUQUERQUE JR., 2011, 2013; FOUCAULT, 2007), criação e recriação
de linguagem, que é preciso desconstruir para fazer ver as formas de sua fundição e
a centralidade de certas práticas discursivas na escrita da história, pois como anota
Deleuze (2005, p.58): “uma época não preexiste aos enunciados que a exprimem,
nem às visibilidades que a preenchem”.
Neste percurso analítico, as questões e hipóteses de trabalho que levantamos
tentaram ser respondidas em nível do discurso. E isso definiu o método de análise
aqui proposto, centrado sobretudo na descrição das regularidades discursivas, no
sentido foucaultiano do termo, existentes entre as práticas discursivas multimodais
que instauram e fazem funcionar a ideia da Resistência em Mossoró. Neste nível,
outro pressuposto metodológico da AD se impôs como decisivo, a saber, o da
compreensão de que aquilo que é dito, ouvido ou visível em imagens ou iconografias
que significam o acontecimento da Resistência só seja possível numa relação com
já ditos ou outras formas de significar já instituídas na memória ou no arquivo de
nossa época. Norteou-nos, além disso, a vontade de analisar justamente a realidade
semiótica plural que atravessa as diversas formas de dizer e fazer ver a Resistência,
posto que a compreensão da unidade dessa discursividade só iria ser possível –
enquanto um dos ganhos dessa pesquisa – se problematizássemos todos esses
enunciados em sua dispersão e se pudéssemos estudar o funcionamento dessa
heterogeneidade a partir das particularidades estéticas, narrativas e discursivas que
cada uma dessas práticas produz, seja no campo do discurso memorialista, na
literatura de cordel, no teatro, na arquitetura urbana ou na mídia local, lugares de
produção e dispersão desse discurso cujas materialidades foram definidas enquanto
corpus discursivo deste trabalho.
A cena do acampamento no espetáculo Chuva de Bala no país de Mossoró
fez perceber também que a centralidade dessa memória discursiva na cidade
organiza uma série de outras práticas, instituições e sujeitos. E mais, fez ver que
todo aquele teatro é para dar efeito de continuidade a símbolos, mitos e heróis que
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foram se constituindo ao longo das últimas décadas. Todo aquele jogo de luz,
música, dança e oralidade buscava a persistência de uma temporalidade e de uma
espacialidade que não são mais as nossas, mas que ainda assim ecoam em nosso
presente produzindo múltiplos efeitos, retomando ou atualizando uma série de
significantes, representações e imagens do passado, numa mecânica memorialista
engendrada por diversas instituições e sujeitos.
Existe uma mitologia da Resistência, da qual o espetáculo Chuva de bala é
uma das formas de modalização. Mitologia cujo funcionamento discursivo e histórico
inscreve e faz ver de um ângulo específico o passado mossoroense, estabelecendose enquanto simbologia estruturante da cultura local. É da perspectiva da semiologia
barthesiana que propomos pensar a Resistência como mito, como linguagem
sincrética, como discursividade que articula formas e funcionamentos diversos,
verbais e não verbais (BARTHES, 2001). Enquanto produtor de efeitos de sentido, o
mito ou a fala que significa o mítico passa a ser descrito, em análise do discurso, em
sua estrutura e funcionamento, enquanto prática de discurso, ou como reitera
Albuquerque Jr. (2013, p.25), não como um conceito ou objeto de discurso em si, e
sim como forma de dizibilidade, visibilidade e significação que produz conceitos e
objetos, pois acima de tudo, “o mito é uma das formas de transformar o real em
discurso, e como esta transformação é histórica, os mitos são falas produzidas na e
pela

história”.

Assim,

do

lugar

de

linguistas,

realizamos

uma

análise

arqueogenealógica do discurso da Resistência, como dissemos, tomando por base
principalmente as propostas teóricas foucaultianas, pensamento que, por sua vez,
situa-se nas trilhas abertas pela nova história e pela chamada escola dos Annales,
na defesa de “uma postura historiográfica preocupada não mais em revelar e
explicar o real, mas em desconstruí-lo enquanto discurso” (RAGO, 1995, p.71).
Nesse lugar de teorização que é a análise do discurso, o trabalho do linguista é
atravessado por outras teorias que o ajudam a explicar o funcionamento semiológico
e histórico de seu objeto de estudos, na premissa de que o discurso materializa a
história. Em referência aos paradigmas da pesquisa qualitativa com materialidades
sociais (BAUER & GASKELL, 2008), situamos nossa pesquisa numa vertente
interpretativista, pois estamos interessados não em quantificações estricto sensu,
mas sim nos significados que as textualidades, verbais, não verbais ou compostas,
organizadas nessa análise, produziram na cidade de Mossoró, nas últimas décadas.
Diante disso, oportunas são as considerações de Gill (2008), na coletânea citada
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acima, sobre a análise do discurso enquanto campo teórico e metodologia de
pesquisa nos estudos da linguagem. Segundo a autora, o termo análise do discurso
reconhece diversas tendências e enfoques analíticos, sendo uma perspectiva
bastante influente em várias áreas da pesquisa social. Entre os principais
pressupostos apontados, dos quais estamos em acordo, Gill (2008) cita que o
método da análise do discurso apoia-se numa postura crítica diante da realidade, na
qual o discurso não é algo que apenas reflete o mundo, e sim algo que constrói
realidades, valendo como premissa a “convicção da importância central do discurso
na construção da vida social”. (GILL, 2008, p.244). Além disso, a análise do
discurso, enquanto um modo de ler a cultura e as sociabilidades contemporâneas,
trabalha reconhecendo que as formas de compreender o mundo são historicamente
condicionadas, pois o conhecimento é socialmente construído, não é algo já dado,
naturalmente, e sim produzido por processos sociais, como propôs Foucault (1995),
por meio de relações de saber e poder que impactam sobre as sociabilidades de
formas específicas, como é o caso desses saberes em torno da cidade
mossoroense que é representada sempre como um lugar de liberdade, de gente
aguerrida, laboriosa e valente, lugar de lutas, conquistas e progressos. Além disso, a
análise do discurso procura investigar essas formas de saber a partir das relações
que elas mantêm com diversas práticas institucionais, pois tais instituições, como a
impressa, a prefeitura municipal, os grupos de artistas e empresários locais, todas
elas, correlacionam-se decisivamente com o modo como essa narrativa da
Resistência circula, como passa a ser regulada, controlada em diversas práticas
discursivas verificadas no contexto mossoroense.
De uma forma geral, a prática de análise do discurso trabalha na premissa de
que o real é construído como linguagem, pois
A noção de construção enfatiza o fato de que nós lidamos com o
mundo em termos de construções, e não de uma maneira mais ou
menos “direta”, ou imediata; em um sentido verdadeiramente real,
diferentes tipos de textos constroem nosso mundo. O uso construtivo
da linguagem é um aspecto da vida social aceito sem discussão.
A noção de construção marca, pois, claramente uma ruptura com os
modelos de linguagem tradicionais “realistas”, onde a linguagem é
tomada como sendo transparente – um caminho relativamente direto
para as crenças ou acontecimentos “reais”, ou uma reflexão sobre a
maneira como as coisas realmente são. (GILL, 2008, p.248).
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Nossa pesquisa insere-se neste estado de coisas para buscar desconstruir a
Resistência, enquanto mito ou mitologia mossoroense. Ajuda-nos a situar nossa
proposta metodológica o que Barthes (2001) expõe no conjunto de ensaios que
compõe o livro Mitologias, em especial, quando o autor esclarece sobre a condição
discursiva do mito. Uma passagem do livro torna-se imprescindível para a
compreensão da definição e análise do nosso objeto de estudos.
Entender-se-á, portanto, daqui para diante, por linguagem, discurso,
fala etc., toda a unidade ou toda a síntese significativa, quer seja
verbal ou visual: uma fotografia será, por nós, considerada fala
exatamente como um artigo de jornal; os próprios objetos poderão
transforma-se em fala se significarem alguma coisa. Esta maneira
genérica de conceber a linguagem justifica-se aliás pela própria
história das escritas: muito antes da invenção do nosso alfabeto,
objetos como o kipu inca, ou desenhos como os pictogramas, eram
falas normais. Isto não quer dizer que se deva tratar a fala mítica
como a língua: na verdade, o mito depende de uma ciência geral
extensiva à linguística, que é a semiologia. (BARTHES, 2001, p.133).

Em Mossoró, a centralidade de uma mitologia da Resistência é forte.
Mostraremos na sequência que seu funcionamento é semiológico no sentido de que
a descrição dessa formação discursiva se dá pela análise de uma heterogeneidade
de sistemas de significado, não apenas o dos signos verbais. Pela cidade, múltiplas
formas, traços, cores e sinais são perceptíveis, diferentes falas com textualidades
específicas, desde de um grande monumento construído no centro da cidade, o
Memorial da Resistência, passando por pequenas artes que enfeitam praças ou
restaurantes, publicidades da mídia local, até os nomes que são dados aos prédios
e às ruas são signos que instituem ou fazem movimentar a memória discursiva da
Resistência. Nesta pesquisa, foram selecionadas e organizadas, enquanto corpus
discursivo, materialidades discursivas da mídia, a produção de alguns memorialistas
locais, a literatura de cordel e diversas manifestações que ocorrem pela cidade,
entre pinturas, arquitetura, grafites ou mesmo pichações.
É deste modo que podemos dizer que o teatro significa a Resistência e que
essa centralidade discursiva rivalizava com todo o entorno, operando essa
recorrência temática um silenciamento de outras formas de significar a cidade,
igualmente possíveis na atualidade. A peça do Chuva de bala faz indagar sobre as
razões históricas que possibilitam toda uma encenação do passado numa prática
artística e turística que se constituí no silenciamento de outras práticas, questões e
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dilemas próprios de qualquer cidade. Naquela hora, a inquietação de ver persistirem
o tempo e o espaço do cangaço tomou forma no estranhamento de uma garotinha
ao ver a mesma cena da entrada dos cangaceiros. Dada a proximidade dos lugares
onde nos sentávamos, ficou bastante visível o olhar de estranhamento com que ela
via a performance que faziam os atores, sua expressão era algo como um sinal ou
indício de que aquela estética do cangaço, com suas roupas, punhais, bornais,
chapéus, e toda sorte de adereços e modos de falar estereotipados, parecia
estranha, destoando das roupas e aparatos tecnológicos da moda que ela usava.
Contudo, tal encenação era o próprio de uma mecânica memorialista que sustentava
uma ordem de discurso e fazia com que toda uma semântica resistisse às
intemperes culturais do tempo. Assim, reverberava-se mais uma vez a luta entre os
mossoroenses e o lendário Lampião, rei no imaginário do cangaço, e estranhamente
cultuado por uma cidade que por muito tempo somente o retratou como
personificação do mal. E, como se não bastasse, a encenação se dava no mesmo
lugar onde teriam se desenrolado, conforme essa grande narrativa, grande parte das
ações naquele 13 de junho de 1927, nas proximidades da Igreja São Vicente que,
por sua vez, fica ao lado da antiga residência do prefeito Rodolfo Fernandes, figura
que não por coincidência, é representado nessa encenação como o grande herói da
Resistência mossoroense.
O teatro da Resistência é mais uma forma de autenticar uma vontade de
verdade travestida na disseminada prática de preservação das tradições, numa
contemporaneidade na qual os valores tradicionais estão cada vez mais em crise.
De certo que essa dinâmica memorialista e formadora das pretensas identidades
culturais é comum a muitas cidades e países, e em diversos contextos históricos
foram comuns as práticas e os discursos que buscaram estabilizar certos sentidos,
imagens e representações, consagrar certas pessoas, valorizar supostas origens e
traços que definiriam povos, comunidades ou mesmo nações. E, que fique claro, é a
análise do discurso o lugar de pesquisa a partir do qual situamos e problematizamos
os diferentes modos de interpretar, representar e produzir o acontecimento da
Resistência na cultura local. A referência que fazemos a autores e conceitos,
pressupostos e perspectivas de análise mostra a qual análise do discurso nos
filiamos, posto que nos estudos da linguagem fazer análise discursiva é caminho
quase inevitável já que a concepção de linguagem mais trabalhada hoje é a de
caráter discursivo, social e histórico. De certo, isso representou muito nas definições
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dos rumos a que este percurso investigativo foi tomando, pois a posição de analista
do discurso, tal qual a pensamos aqui, aceita determinadas regras que fazem desse
lugar de pesquisa uma prática, parafraseando De Certeau (2007), e nisso também,
um lugar social, com seus modos específicos de produzir conhecimento e divulgar
os resultados de pesquisa.
A condição de pesquisa de caráter interpretativista assumida por nós implicou
outro procedimento, a saber, o trabalho sobre o que podemos chamar de um duplo
da interpretação ou desdobramento interpretativo. Isso porque a narrativa da
Resistência – em sua realidade de acontecimento discursivo histórico – não pode
ser pensada aqui de outra forma que não seja como uma construção de vários
sistemas simbólicos nos quais sujeitos se engajam para determinar e legitimar
dadas interpretações sobre a cidade e seu passado. Dito de outro modo, a análise
recai sobre essas interpretações do passado mossoroense e o modo como
produzem sentidos, estando por isso, também, próxima a um trabalho de
interpretação, como propõe Orlandi (2008), posto que o pesquisador realiza uma
interpretação do mundo como linguagem a partir de determinados pressupostos
teóricos e regras do método, interpretando, ele próprio, o modo como funcionam
certas interpretações materializadas no corpus analisado.
Reforçamos, assim, que não lidamos com uma história-verdade colada
naturalmente ao acontecimento, e sim, como é próprio da problematização do mito,
lidamos com uma escrita do passado mossoroense e com seu correlato, a produção
de uma memória da Resistência. Nesse viés, não há uma verdade inerente ao
acontecimento histórico, e sim uma verdade e uma história

fabricações

(ALBUQUERQUE JR., 2011, 2013), uma narrativa do verossímil e dos diferentes
efeitos de real (BARTHES, 2004), pois lidamos com uma narrativa cuja dispersão
inclui formas distintas de escrever o episódio de 1927, no jogo entre a repetição e a
diferença, e específicos também são os efeitos dessas várias formas de visibilidade
e dizibilidade na cidade. Nesse sentido, buscamos compreender aquilo que funciona
como

verdadeiro

sobre

a

Resistência.

E

leia-se:

verdade

no

sentido

arqueogenealógico, como a definiu Foucault (2008), como uma verdade ligada à
verdade dos discursos e das relações de saber-poder que possibilitam tais jogos de
verdade, com seus limites e efeitos nas práticas do cotidiano.
Lidamos com a verdade-discurso, nos termos foucaultianos:
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A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas
coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada
sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de
verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar
como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem
distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se
sanciona a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o
encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT,
1999, p.12; Grifos nossos).

É desse ponto de vista que buscamos compreender a produção do
acontecimento

“a

Resistência”

por

modalidades

discursivas

no

contexto

mossoroense. Nesse modo de dizer, ver e fazer lembrar o passado da cidade lemos
uma distribuição espacial dos sentidos (ALBUQUERQUE JR., 2011), pois o
funcionamento de uma narrativa da Resistência em sua especificidade é algo que só
funciona no contexto mossoroense pensado como espaço de poder e dos regimes
de verdade que lhes são próprios. A resistência é um acontecimento que emerge
como objeto de saber em enunciações que por sua vez estão ligadas a um arquivo
de textos verbo-imagéticos constituído de dizibilidades e visibilidades sobre a cidade
de Mossoró, seu povo e seus modos de vida, sobre o cangaço, sobre a política,
sobre o clima, a geografia, falas dispersas que retornam singularmente nas formas
do enunciável aqui analisadas. As modalidades discursivas que instituem essa
memória da Resistência são tomadas aqui à maneira do historiador, não como
documentos portadores de uma verdade sobre o passado mossoroense e sim como
monumentos de sua construção.

A compreensão dos documentos como

monumentos, como rastros ou sinais semiológicos (GINZBURG, 1989) deixados
pelos homens para problematizarmos a atualidade é uma marca da mudança no
modo de refletir a historicidade das práticas, pois como disse Foucault (2007, p.08):
“a história é o que transforma os documentos em monumentos”.
Diante disso, nosso material de análise são os enunciados que tematizam e
deste modo produzem o episódio da invasão de Lampião no município
mossoroense, e deles partimos para uma análise, pensando-os como monumentos,
indícios, sinais, a partir dos quais ensaiamos compreensões sobre a produção de
uma memória da Resistência. Pressupondo que o discurso é da dimensão do
acontecimento, sendo aquilo que materializa a história, dotando-a de sentidos, a
leitura dos monumentos da Resistência, levando-se em conta o paradigma indiciário
(GINZBURG, 1989), tomou estes fragmentos de discurso enquanto rastros do dizível
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e do visível, sinais discursivos que possibilitaram descrever essa formação
discursiva.
Para tanto, a leitura das materialidades discursivas colocou em causa o
próprio status de suas formulações para reagrupá-las e associá-las em suas
correlações possíveis ao nível do discurso. A descrição dos enunciados da
Resistência levou em conta que todo documento é uma formulação de uma dada
época, produto de estratégias ou táticas de discurso, atendendo a certos arranjos e
atado a já ditos e às transformações no tempo e no espaço (FOUCAULT, 2007).
Além disso, na prática de análise os enunciados são postos em relação uns com os
outros, pois o analista ao escolher por critérios semânticos a documentação que irá
analisar, o faz por meio de um processo de seleção e organização daquilo que julga
ser pertinente tanto daquilo que representa o funcionamento do discurso estudado
quanto para o esclarecimento da sua questão de pesquisa. Nesse aspecto,
buscamos correlacionar diferentes materialidades discursivas que representassem
séries específicas na formação desse discurso memorialista, como forma de
apreendermos a unidade

desse discurso em sua dispersão e em sua

heterogeneidade semiológica e histórica. Assim, a leitura do corpus incidiu sobre a
dimensão interpretativa e sobre os efeitos de sentido produzidos pelos enunciados
estudados. Em AD, como pontua Gill (2008, p.264), a questão da representatividade
importa, mas não no sentido de aquilo que estudamos possa ser explicado em
termos de generalizações ou apenas por critérios quantitativos, isso porque “o
discurso é sempre circunstancial – construído a partir de recursos interpretativos
particulares, e tendo em mira contextos específicos”. Este fundamento de método é
ainda sintetizado pela autora, da seguinte forma:
Os analistas do discurso estão menos interessados no tema da
representatividade do que no conteúdo, organização e funções dos
textos. Embora os analistas de discurso não rejeitem de modo algum
a quantificação (e na verdade questionem a ideia de uma distinção
nítida qualidade-quantidade), um pré-requisito para contar as
instâncias de uma categoria particular é uma explicação detalhada
de como decidir se alguma coisa é, ou não, uma instância do
relevante fenômeno. Isto normalmente mostra-se ser mais
interessante e complexo do que tentativas aparentemente diretas de
quantificação. (GILL, 2008, p.264).

Este quadro metodológico justifica-se tendo em vista as regras que
atualmente definem a prática de análise do discurso. Desde seu início, nos anos de
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1960, este campo teórico fez avançar uma crítica em relação ao modelo formalista
de análise linguística e desta forma propôs no objeto teórico discurso,
diferentemente da langue saussuriana, um outro modo de pensar a linguagem,
descrevendo-a em seu duplo funcionamento semiótico e histórico. Marca-se, então,
nessa pretensão, uma das interdisciplinaridades fundamentais, com a história
(ROBIN, 1977, GUILHAUMOU, 2009, FOUCAULT, 2007, GREGOLIN, 2004),
imprescindível para fazer avançar a problematização da historicidade dos
enunciados que se constitui como um dos nortes fundamentais da análise discursiva
pratica atualmente, especialmente no Brasil.
Essa interdisciplinaridade assenta-se epistemologicamente naquilo que
Pêcheux (2011a) descrevia como uma virada discursiva, ruptura que segundo o
autor exerceu fortes implicações sobre a problematização histórica dos discursos.
Situa-se no projeto de uma história social das mentalidades, dos sistemas de
pensamentos e mesmo das ideologias a abertura que possibilitou à AD colocar em
questão a transparência da linguagem e trabalhar os textos de outra maneira,
tentando explorar como as séries textuais inscrevem discursivamente na história as
formas de pensar e as verdades de uma dada época e espaço. Vale destacar que
essa abertura situada por Michel Pêcheux em grande parte é uma referência às
propostas de Michel Foucault e aos métodos da nova história, possibilitando também
à AD tratar o documento como monumento, ou seja, “como um vestígio discursivo
em uma história, um nó singular em uma rede”. (PÊCHEUX, 2011a, p.285).
Do mesmo modo, esta pesquisa se fundamenta nas discussões recentes que
buscam no campo da semiologia um aporte teórico para pensar as formas mistas de
funcionamento discursivo. A relação entre o campo da análise do discurso e o da
semiologia, como explica Gregolin (2011), é uma vizinhança teórica necessária para
que possamos empreender a arqueogenealogia de outros signos, como a pintura, a
fotografia e demais formas icônicas ou as formas compostas ou mistas, que fundam
o verbal e o não-verbal. Nesse sentido, a autora alude à necessidade de teorizarmos
o sincretismo do verbal com o não verbal no funcionamento das práticas discursivas.
Em nossa pesquisa, tal reconhecimento também pesou na escolha das
materialidades que compuseram o corpus analítico, posto que as formas recentes de
atualização de uma memória da Resistência se dão sobretudo por meio de
textualidades multimodais.
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A Resistência só pôde ser aqui estudada enquanto acontecimento discursivo
na observação também do papel e do lugar assumido pelos sujeitos engajados
nessa vontade de verdade que produz significados sobre o passado da cidade.
Enquanto espaço de formulação e manifestação de formas significantes, a cidade de
Mossoró é a própria instância onde podemos perceber certos enunciadores dizendo
a cidade, o seu povo e o seu passado. Pensar uma narrativa cujos sentidos dizem a
cidade é considerar como propõe Orlandi (2004, p.11) que a cidade é onde se dá a
circulação de discursos e que “no espaço urbano, o corpo dos sujeitos e o corpo da
cidade formam um, estando o corpo do sujeito atado ao corpo da cidade, de tal
modo que o destino de um não se separa do destino do outro”. Para tanto, não
consideramos tais lugares de enunciação na instância de individualidades, mas sim
enquanto posições de sujeito numa ordem de discurso que encerra diferentes
estéticas, regras de formulação e padrões discursivos específicos a cada um dos
gêneros do discurso estudados. Sejam memorialistas, escritores de literatura de
cordel, pintores, grafiteiros, pessoas ligadas ao teatro, jornalistas ou demais
profissionais da mídia ou da publicidade, todos eles, parecem se engajar de alguma
forma com a produção e divulgação, repetição e transformações da ideia da
Resistência de Mossoró ao bando de Lampião, assumindo diferentes estratégias e
táticas, produzindo efeitos de real específicos, de acordo com os próprios gêneros
discursivos e nas derivas do tempo.
Por último, é preciso reforçar que a prática de análise do discurso da qual
resulta esta tese foi um percurso de seleção, organização e análise de
materialidades discursivas sobre um mesmo tema ou objeto de discurso: a
Resistência. E, nessa delimitação inicial, consideramos também um recorte temporal
na seleção das materialidades estudadas, recorte que vai dos escritos memorialistas
publicados por autores locais a partir da década de cinquenta e sessenta até nossa
atualidade, incluindo-se aí por exemplo, o script, imagens e o próprio vídeo do
espetáculo Chuva de Bala no país de Mossoró, em sua edição de 2013, além de
textos mais recentes como os de literatura de cordel, ou as pinturas, grafites, bem
como os murais e as publicidades dispersas pela cidade. Nisso, não nos apoiamos
em critérios de exaustividade ou quantificação, pois acreditamos que as
materialidades selecionadas mostram o funcionamento semiológico e histórico
dessa narrativa de memória mossoroense, sendo este um critério que julgamos mais
relevante para a compressão da problemática aqui proposta.
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2.2 O funcionamento do discurso da Resistência

O sintagma análise do discurso encerra uma multiplicidade de métodos,
construtos teóricos, filiações e objetos de estudo. A proposição de uma análise
arqueogenealógica do discurso insere-se nas derivas do pensamento linguístico e
segue as discussões recentes da AD no Brasil, perspectiva esta que passa,
digamos, por uma virada histórico semiológica, cujas implicações são decisivas na
forma como definimos e buscamos compreender nossa questão de pesquisa.
Levando isso em conta, o percurso analítico não visa uma análise do conteúdo
presente nos textos e nas imagens, não se ancora, pois, à maneira do linguista
clássico, na noção de valor do signo linguístico, e sim, como adiantamos, na
expressão social, histórica e multimodal do signo. Assim, é da linguagem em
funcionamento que tratamos, pois antes de mais nada, o discurso é uma prática, um
acontecimento nos entremeios da estrutura e da história. Ressoando as palavras de
Gregolin (2004, p.20) ressaltamos que partindo da arqueogenealogia foucaultiana
buscamos desenvolver uma análise do discurso interdisciplinar, de um lugar teórico
entendido como “um lugar de polêmicas, enfrentamentos, diálogos, enfim, de
contribuição para o desenvolvimento de uma concepção de discurso fortemente
ancorada no coração da história”.
A já clássica definição de discurso, proposta por Pêcheux (2008), em uma
conferência, mostrando que o discurso é estrutura e acontecimento, amplia-se hoje
com a tarefa de explorarmos o funcionamento multimodal das práticas discursivas,
pois as formas de significação com as quais lida o analista não são apenas os textos
escritos e tampouco somente as materialidades do discurso político. Em todo caso,
as materialidades por meio das quais essa narrativa da Resistência se estrutura não
podem ser pensadas fora de suas condições de possibilidade e funcionamento em
meio a outras práticas, discursivas ou não. Explicitar o funcionamento do Discurso
da Resistência é procurar fazer uma história dos enunciados (FOUCAULT, 2007),
buscando relacionar os enunciados com o arquivo do dizível e do visível de nossa
época, atentando também para as condições históricas que possibilitaram uma
narrativa da Resistência como prática articulada com a política, a economia, a mídia,
as artes e a própria intelectualidade mossoroense.
No ano de 2007, a prefeitura local elabora e divulga uma campanha em torno
dos oitenta anos da Resistência mossoroense. É possível notar em materialidades
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desse período alguns aspectos centrais no funcionamento desse discurso, e sempre
a partir de um trabalho de memória cujo engajamento manifesto nas enunciações
faz ver a cidade, seu povo e seu passado a partir de valores que jamais devem ser
esquecidos. Nestas textualidades, o episódio do assalto de Lampião e da vitória
mossoroense no combate com os bandidos é sempre produzido por hipérboles,
ressaltando a coragem e a honra do povo mossoroense, numa tática discursiva que
se engaja em fundir passado, presente e futuro. É esse engajamento, a lógica de ser
de sua função, aquilo que lemos numa série de folders e panfletos produzidos pela
secretaria de cultura e que circularam durante as festividades dos oitenta anos da
Resistência, série da qual destacamos duas materialidades.
(M01)

M01 (transcrição)
Mossoró, oitenta anos de Resistência
Resgatar, preservar e respeitar a história é condição necessária a
qualquer povo civilizado. Fazê-lo significa enaltecer as origens,
promover a coragem, a bravura, mas também a ética, a liberdade e a
cidadania. Todos os países ou regiões desenvolvidas cultuam,
orgulhosamente, os antepassados e seus feitos históricos. Assim o
fazem para reafirmar valores que, de forma alguma, poderiam ser
esquecidos.
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Quando a prefeitura conclama todos os oestanos a comemorar os 80
anos da Resistência do povo mossoroense ao bando de Lampião, o
faz com sentimento de justiça aos heróis anônimos de todas as
famílias mossoroenses. Filhos legítimos ou tomados por adoção, cujo
amor por sua terra e apego aos seus sonhos e ideais de vida, os
levaram a defendê-la com armas em punho, mas também por meio
da contribuição daqueles que ofereceram propriedades como
trincheiras, recursos materiais como insumos de guerra, apoio
logístico, informações valiosas e a capacidade de muitos em
organizar o despovoamento da cidade de forma programada e
ordeira, conforme orientação de seus líderes. Todos são resistentes,
inclusive aqueles que, nas décadas seguintes, não permitiram que
esse feito fosse esquecido.
Neste ano, não estamos apenas comemorando os oitenta anos da
Resistência. Estamos também homenageando todos que lutam por
uma sociedade mais justa e igualitária. Estamos também
promovendo nossa cidade. Queremos garantir para ela um futuro de
desenvolvimento, de liberdade e cidadania para nossos filhos e
netos. De mãos unidas e corações desarmados, estamos
conclamando pessoas e instituições para construirmos um futuro de
paz, solidariedade e qualidade de vida. Viva os resistentes!
Mossoroenses de ontem e de hoje, cujas vidas são dedicadas à
promoção do amor fraterno e indistinto. Salve Mossoró, a terra de
Santa Luzia.
Fafá Rosado (prefeita)

(M02)
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M02 (transcrição)

Em 1927, com 20.000 habitantes, Mossoró era vanguarda no
contexto interiorano do Nordeste brasileiro, pois possuía
equipamentos sociais pouco comuns em cidades do seu porte
(três jornais impressos, dois internatos, cine-teatro, dois times
de futebol, loja maçônica, estabelecimento bancário), mas,
sobretudo, possuía um espírito forte, forjado em meio ao calor
e as secas sucessivas.
O cotidiano de 1927, é verdade, era bem diferente das
facilidades e das ansiedades do presente. Chão de terra
batida, tropas de burros, água de chuva transportada em
ancoretas, cantadores de viola e conversas de calçadas.
A cena urbana de Mossoró de 2007, por sua vez, apresenta
ambiguidades próprias de uma cidade fincada entre o típico
tradicionalismo interiorano e as tecnologias do terceiro milênio.
Sumiram as conversas de calçada, ficou o trânsito intenso. Não
tem os retirantes das secas, mas ficou a periferia carente. Não
tem Lampião, mas ficou o assombro provocado pela violência
urbana.
Alguns aspectos, contudo, permaneceram: os cantadores de
viola, quase sumidos, se perpetuaram na voz de Concriz,
Ribamar, Aldacir e Zé Luiz. Já os poetas populares estão muito
bem representados em Antonio Francisco e Crispiniano Neto.
Nesses 80 anos de história da resistência, hoje transformada
em teatro e componente da nossa política de desenvolvimento,
estamos rendendo homenagens aos heróis anônimos de 1927,
que colocaram suas vidas em risco para inspirar nosso projeto
de cidadania. Não é possível determinar o quanto devemos aos
nossos ancestrais. Certamente é muito mais do que 400
contos-de-réis poderia pagar.
Meus prezados amigos e amigas, mossoroenses de todas as
origens, rendamos homenagens aos heróis da resistência, para
encontrar neles a força e a inspiração para vencermos os
desafios do presente e construirmos a Mossoró do Futuro.
Fafá Rosado (prefeita de Mossoró)
Esses dois textos materializam bem a dimensão política que marca o
funcionamento do Discurso da Resistência. Em sua emergência histórica, a narrativa
dos resistentes de Mossoró é uma maquinaria discursiva engendrada pela elite local,
sobretudo, os grupos locais que se articulavam em torno da família Rosado,
patrocinadora de uma espécie de política das reminiscências mossoroenses, levada
às últimas consequências ao longo das últimas décadas.
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É justamente essa política da reminiscência que vemos se materializar nos
dois textos transcritos acima, em (M01) e (M02), nos quais vemos a assinatura da
prefeita, herdeira dos ideais de Jerônimo Rosado7, patriarca do que viria a ser o
mais influente grupo político na cidade. No plano textual encontramos certos jogos
retóricos que visam um efeito de continuidade no fazer creditar ao poder público a
responsabilidade de perpetuar uma tradição, preservar uma comunidade simbólica,
imaginada, e com ela, o tão disputado sentimento de pertencimento, capaz de
instituir uma identidade cultural8, que passa a ser proclamada em detrimento de
outras formas históricas e fluidas de pertencimento.
Enquanto fragmentos do discurso político, essas duas materialidades devem
ser analisadas em correlação deixando ler um efeito de sentido que busca fundir as
temporalidades e espacialidades mossoroenses. Nelas, há uma retomada da
memória canônica da Resistência que produz uma diferença, em outro regime de

7

O historiador Lemuel Rodrigues da Silva traça uma genealogia da atuação política da Família
Rosado no estado do Rio Grande do Norte, iniciada com a atuação de Jerônimo Rosado, patriarca da
família, que vem para Mossoró por volta do ano 1890 como farmacêutico. Conforme a pesquisa do
referido historiador, a atuação de Jerônimo Rosado na política iniciou-se ao lado do médico Almeida
Castro, tendo Jerônimo Rosado posteriormente ocupado de 1917 a 1919 a chefia da Intendência,
cargo que hoje corresponde ao de prefeito. Consultando fontes, sobretudo constituídas de escritos de
memorialistas como Câmara Cascudo, o pesquisador faz a seguinte síntese: “O patriarca da família
Rosado entra, assim, para a história de Mossoró como um exemplo a ser seguido e seus biógrafos
vão trabalhar sua imagem a ponto de transformá-lo num ‘herói-civilizador’ e que seus sucessores
pudessem, a partir dessa imagem, exercer sobre o povo uma dominação legítima de caráter
carismático.” (SILVA, 2004, p.82).
8 Sobre isso ver a posição Stuart Hall no livro Identidade cultural na pós-modernidade. Para o autor, a
identidade e o sentimento de pertença passam a ser desejados e buscados justamente porque as
estruturas sociais da pós-modernidade ameaçam tais conceitos. Segundo expõe Hall (2002), a
identidade passa a ser uma questão sobretudo em tempos de crise das identidades, numa pósmodernidade que não reconhece formas fixas, pois de certo que buscar uma identidade é buscar um
significado fixo, uma essência ou representação própria do sujeito. Em tempos de pós-modernidade,
as identidades são mutáveis e cambiantes, por isso que movimentos de discurso que produzem
comunidades imaginadas e identidades fixas, como é possível notar no funcionamento dessa
narrativa em Mossoró tornam-se algo problemático, como questão de pesquisa. A identidade cultural
mossoroense gestada nas práticas do discurso parece materializar, conforme aponta Hall (2002),
uma visão sociológica da noção de sujeito. Vejamos o que diz o autor: “A noção de sujeito sociológico
refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do
sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com ‘outras pessoas
importantes para ele’, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos
mundos que ele/ela habitava. [...] De acordo com essa visão, que se tornou a concepção sociológica
clássica da questão, a identidade é formada na ‘interação’ entre o eu e a sociedade. [...] A identidade,
nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o ‘interior’ e o ‘exterior’ – entre o mundo
pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a ‘nós mesmos’ nessas identidades culturais,
ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando-os ‘parte de nós’, contribui
para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social
e cultural. A identidade, então, costura (ou, para usar uma metáfora médica, ‘sutura’) o sujeito à
estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos
reciprocamente mais unificados e predizíveis”. (HALL, 2002, p.11-12).
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enunciação, no presente, estabelecendo como efeitos de sentido diversas
associações entre o passado, o presente e o futuro da cidade.
Passado:

Presente:

Filhos legítimos ou tomados
por adoção, cujo amor por
sua terra e apego aos seus
sonhos e ideais de vida, os
levaram a defende-la com
armas em punho
Em 1927, com 20.000
habitantes, Mossoró era
vanguarda
no
contexto
interiorano do Nordeste
brasileiro,
[...]
mas,
sobretudo,
possuía
um
espírito forte, forjado em
meio ao calor e as secas
sucessivas
Conversas de calçada
Retirantes da seca
Lampião

Todos
são
resistentes,
inclusive aqueles que, nas
décadas seguintes, não
permitiram que esse feito
fosse esquecido
A cena urbana de Mossoró
de 2007, por sua vez,
apresenta
ambiguidades
próprias de uma cidade
fincada entre o típico
tradicionalismo interiorano e
as tecnologias do terceiro
milênio
Trânsito intenso
Periferia carente
Violência urbana

Ao longo dos dois textos é possível perceber o modo como a posição-sujeito
do discurso político coloca a tutela dessa memória e desse passado a cargo do
poder público, ressaltando sempre a necessidade do culto ao passado como forma
de pensar o presente, e mesmo o futuro, pois como mostra a primeira materialidade,
todos são resistentes, mossoroenses de ontem e de hoje. Estabelece-se na fala da
prefeita uma estratégia de identificação bastante central nessa formação discursiva,
e que remonta a toda uma literatura memorialista iniciada, como dissemos, na
década de cinquenta, onde uma semântica da Resistência começa a se delinear de
forma mais explícita na cidade.
À primeira leitura, o que parece funcionar é um discurso de linearidade que
faz do passado um fio condutor que não pode ser perdido de vista. Entretanto, o
efeito é outro, pois aquilo que se produz na fala da prefeita é uma tensão entre
continuidades e descontinuidades, entre o presente e o passado, numa tentativa de
recontextualizar os significados da Resistência, preenchendo com as cores e as
formas da tradição, as angústias e incertezas do presente. Nessa tensão, a
espacialidade Mossoró é produzida como lugar de vanguardas, de lutas e de um
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povo forte, bravo e unido, que vence, inspirados pelos antepassados, os dilemas do
presente.
Esses e outros textos que interpretam o acontecimento da Resistência
produzem o passado de determinado modo, atendendo a interesses do presente.
Pensando com Foucault (2007), entendemos as práticas discursivas como aquilo
que constroem a realidade daquilo que colocam em discurso, por meio de palavras e
imagens. É partilhando desse pressuposto que Barthes (2004) problematiza a noção
de fato, dizendo-nos que não existe um fato em si e sim um conjunto de fenômenos
escolhidos e agrupados por alguém que os interpreta. Para Barthes (2004, p.251),
antes do estado de fato existe um sentido, uma semântica antes mesmo, pois nessa
narrativa que é a história “a linguagem precede o fato infinitamente”. Assim, a
Resistência é o efeito desses enunciados que produzem verdades sobre o passado
da cidade, sistematização de uma formação discursiva, à medida que mantidos os
termos foucaultianos podemos dizer que uma formação discursiva é um princípio de
dispersão e repartição de enunciados-acontecimento, um efeito de conjunto, a partir
do qual poderemos descrever e interpretar a constituição e o funcionamento dessa
mitologia mossoroense.
Como podemos ver ainda como efeitos nas duas primeiras materialidades, há
uma dinâmica da preservação ou resgate do passado, tática discursiva estudada por
Albuquerque Jr. (2013) em termos de uma síndrome do resgate, uma prática
discursiva de saber e poder que fabrica o passado insinuando apenas trazê-lo à
tona. Tal tática impõe interpretações e inteligibilidades alegando apenas tornar
visível uma verdade que estaria já lá, no passado, e que a materialidade se
encarregaria de preservar e perpetuar como estrutura de sentido. Nesse aspecto, as
falas de Fafá Rosado são como travessias do sentido, um truque de discurso que
fabula novos significados se passando por um dizer que busca restituir significados
de um outro lugar e tempo, e é desta forma que lemos nos textos reproduzidos
acima um efeito que dá visibilidade a certos cenários e personagens do passado
buscando relacioná-los a seus correspondentes no presente, num jogo discursivo de
inventar novos sentidos sobre a cidade e os mossoroenses, travestindo tal tática em
fala de reminiscência. Nestes primeiros enunciados, há uma estratégia de memória
que é preciso desconstruir em sua especificidade, em seu efeito de estabilizar uma
memória significante para outras práticas, criando-se novos sentidos e outros
quadros de referência. É desta forma que atentamos novamente para as
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observações do historiador Durval Muniz quando o autor esclarece que a memória
não é meramente algo que se resgata, e sim, alguma coisa que é produzida para
fundir passado e presente atendendo a determinados arranjos e interesses de um
grupo ou posição social (ALBUQUERQUE JR. 2013). Desse modo, enquanto forma
de expressão organizada, a mitologia dos resistentes mossoroenses é uma
fabricação da qual não se quer deixar ver os andaimes de sua construção, querendo
deixar visível no fio do discurso, apenas, o legítimo esforço de resgatar, preservar e
respeitar a história, como condição necessária a todo povo civilizado.
Enquanto discurso de resgate, a narrativa da Resistência se desdobra como
prática memorialista. Como forma de entender essa estratégia, levemos em conta o
próprio funcionamento dessa fala de resgate. Para Albuquerque Jr. (2013), o
discurso de resgate nega a sua própria condição de discurso. Ou seja, nega ser uma
elaboração interessada e parcial do acontecido que visa efeitos de sentido
específicos para atender a determinados grupos, ideologias e relações de poder.
Devemos entender, pois, que o discurso da Resistência enquanto discursividade de
resgate é uma fabricação que tem sua temporalidade e espacialidade, é uma
elaboração do presente sobre o passado que se efetiva por meio de gêneros, regras
e padrões estéticos diversos cuja regularidade organiza enunciados, temas,
estruturas narrativas e efeitos de sentido que circulam socialmente na cidade de
Mossoró constituindo um arquivo do dizível e do visível em torno do episódio de
1927, erigindo diversos saberes sobre a cidade dos resistentes.
A ideia do resgate, conforme Durval Muniz, trabalha a linguagem como se ela
fosse transparente, como se a verdade fosse uma realidade em si e não uma
fabricação ou efeito de sentido, como se a narrativa de resgate pudesse “ser um
discurso que acolhe carinhosamente a coisa, um discurso que salva a coisa em si de
seu desaparecimento e de seu esquecimento.” (ALBUQUERQUE JR., 2013, p.228).
Outro aspecto do funcionamento dessa síndrome do resgate é o próprio efeito de
sentido que produz a ilusão do retorno às origens, efeito este que é recorrente nas
formas de interpretar a Resistência produzidas pelos sujeitos que assumem os
lugares de enunciação autorizados para enunciarem nessa formação discursiva9.
9

Michel Pêcheux faz uma leitura da noção de formação discursiva proposta por Michel Foucault. Nos
escritos pecheutianos, como aponta Courtine (2009), a problemática da formação discursiva liga-se à
questão das formações ideológicas, no sentido em que Michel Pêcheux filiou-se às teses
althusserianas sobre a instância ideológica a partir de aspectos como o assujeitamento (ou
interpelação) do sujeito como sujeito ideológico e levando em conta a dimensão das lutas de classe,
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Efeito de continuidade, capaz de fazer crer que o discurso “é capaz de trazer de
volta o passado, é capaz de fazer reviver algo que estava morto, é capaz de apagar
as mudanças e transformações ocorridas no tempo.” (ALBUQUERQUE JR. 2013,
p.229). Pela proposta albuquerquiana, torna-se necessária uma desconstrução
dessas narrativas de resgate para se mostrar que entre presente e passado não há
sinonímia e nem continuidades em si, e sim diferenças, rupturas, descontinuidades.
Nesse sentido, é preciso entender que as narrativas de resgate possuem valor não
porque “salvam” ou “preservam” o passado, efeito de sentido visível nos textos da
prefeita, mas sim porque sua positividade está no fato de serem “atividades de
criação, de dotação de novos sentidos, de reenquadramento institucional, teórico,
conceitual, ideológico, estético das matérias e formas de expressão que elegem
como objeto da ação que realizam”. (ALBUQUERQUE JR., 2013, p.231). É nesse
aspecto que as duas materialidades transcritas trazem a assinatura de uma formasujeito do poder público e as marcas da oratória política, e funcionam buscando
correlações entre as temporalidades e as espacialidades, entre a Mossoró de 1927,
momento no tempo em que se dá a invasão do cangaceiro, e o contexto da
enunciação, no qual a Mossoró do ano de 2007 pode ser descrita, e não por
qualquer posição-sujeito, pois é em nome da prefeita que se arrolam tais efeitos no
intuito de valorizar uma memória da geografia do lugar e dos modos de vida do início
do séc. XX, aspectos que o poder público eleva à condição de significantes
estruturadores de uma suposta identidade local no presente e de uma política de
desenvolvimento, ideia materializada nos dois textos do corpus.
No fio do discurso, no plano da formulação, encontramos nessas duas
materialidades um modo de narrar o episódio de 1927, instituído alhures, sobretudo
a partir da década de cinquenta quando se tornou mais nítida uma memorialística
que girava em torno não da ideia de invasão, como é possível ler nos jornais da
pela existência dos aparelhos ideológicos de Estado, fazendo com que Michel Pêcheux em seus
escritos considere a formação discursiva como um lugar de enfrentamentos e de contradições
sociais. Pêcheux trabalha a noção de formação discursiva em AD francesa como forma de avançar
essa relação das ideologias com as formas materiais do discurso. Em Semântica e discurso, Pêcheux
(2009) elabora essa linha de pensamento apoiando-se nas teses althusserianas e tentando trazê-las
para a problemática do linguístico, esboçando sua noção de forma-sujeito do discurso a partir da
própria noção de formação discursiva, entendida como “aquilo que, numa formação ideológica dada,
isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de
classes, determina o que pode e deve ser dito.” (PÊCHEUX, 2009, p.147). É somente nas formações
discursivas que as palavras e as diversas tomadas de posição pelo discurso vão fazer sentido nos
diversos contextos sociais e ideológicos materializados nos diferentes gêneros do discurso, em um
processo semântico que o autor define como sendo um espaço de reformulação-paráfrase.
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época do assalto, e sim, da ideia da Resistência a partir de um trabalho de
tecelagem de uma memória que vai tornando recorrente e legitimada a
representação do modo heroico e bravo com que a cidade combateu e resistiu à
invasão do lendário bandido alagoano. Expressamente, o poder público se
encarrega ele próprio de se posicionar como guardião dessa memória e dessa rede
de sentidos, pois é uma herdeira da ideologia dos Rosado que assina os textos e faz
ler que a política local de desenvolvimento transforma a história em teatro, encena
para não silenciar uma memória que institui verdades que interessam a alguns, e
certamente, ao próprio poder público.
Pensados como fragmentos numa formação discursiva, estes dois textos
possibilitam essa problematização da correlação desses enunciados com as práticas
dos dirigentes políticos na cidade. O teor vocativo no final dos dois textos, além de
uma marca da oratória política, é também um sinal ou indício, de que a emergência
e funcionamento dessa narrativa da Resistência é um projeto do poder local.
Alguns estudos já deram conta de explicitar o atravessamento político na
idealização de uma memória discursiva da Resistência, e dos outros “episódios
históricos mossoroense”10. Em Os Rosados encenam: estratégias e instrumentos da
consolidação do mando, Silva (2004) aponta-nos uma data para o advento de uma
ideologia rosadista de dominação simbólica, o ano de 1948, em que Dix-Sept
Rosado foi eleito prefeito da cidade de Mossoró, marcando o retorno da oligarquia
ao poder político da cidade.

Paiva Neto (1998) no livro Mitologias do “País de Mossoró”, publicado pela Coleção Mossoroense,
insere-se numa prática discursiva acadêmica que busca explicar o projeto de produção de uma
memória discursiva sobre a cidade de Mossoró, seu povo e sua história. Para o autor, existe uma
transfiguração dos fatos históricos de Mossoró em mitos políticos que se verifica na produção de
autores locais, memorialistas e historiadores, capitaneados pela família Rosado junto à Coleção
Mossoroense para servirem de porta-vozes de um imaginário histórico que sustentaria a ideologia
política dessa oligarquia política. Os mitos mossoroenses, conforme pesquisa de Felipe (2001)
publicada com o título A (re)invenção do lugar: Os Rosados e o País de Mossoró, incluem além do
episódio do ataque de Lampião (1927), outras narrativas como a do motim das mulheres (1875), na
qual Ana Floriano é a heroína que lidera uma reação de mulheres mossoroenses ao recrutamento
dos seus maridos e filhos para o Exército e a Armada, consequência do Decreto Imperial 5881, de 27
de fevereiro de 1875, que aprovava e regulamentava o referido recrutamento. Outra mitologia
mossoroenses igualmente situada na pesquisa de José Lacerda Alves Felipe é o discurso em torno
Do primeiro voto feminino da América Latina (1927), ficando o nome de Celina Guimarães como “a
heroína das conquistas democráticas, dos direitos à cidadania”. (FELIPE, 2001, p.101). A
discursividade sobre a libertação dos escravos (1883) em Mossoró cinco anos antes da Lei Áurea, é
mais um dos mitos fundadores do que venha a ser esse projeto de identidade cultural e política
arquitetada pelos Rosado, estratégia que busca promover a ideia de terra da liberdade, da vanguarda
e da resistência constantemente repetida anualmente em diversos eventos pela cidade.
10
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A eleição de Dix-Sept Rosado para prefeito de Mossoró, em 1948,
inaugura um dos maiores “reinados” de uma família sobre uma
cidade no Estado do Rio Grande do Norte e, com ele, é criada toda a
estrutura de mando rosadista como, por exemplo, o Boletim
Bibliográfico, hoje Coleção Mossoroense, que já dispõe de mais de
quatro mil títulos publicados sobre a história de Mossoró, da família
Rosado e de outros temas como as secas. Através da Coleção
Mossoroense, a história dos Rosados se confunde com a própria
história de Mossoró, pois, de uma forma bem articulada, a família,
através da Coleção, se apropria dos fatos e personagens históricos
da cidade, criando, assim, uma relação entre o passado e o presente
onde todos passam a associar os feitos históricos da cidade aos
membros da família. (SILVA, 2004, p.121-122).

É o mesmo efeito de sentido que encontramos nas linhas escritas por José
Lacerda Alves Felipe, numa pesquisa preocupada em discutir a natureza política da
produção de uma memorialística sobre os marcos históricos da cidade e de um
imaginário político em torno da Família Rosado, produções essas agenciadas pela
própria oligarquia (FELIPE, 2001). Para estes autores, existe uma ideologia
rosadista que sustenta as práticas por meio das quais certas interpretações e
representações sobre a cidade e o seu passado são promovidas e legitimadas como
formas de monumentalizar a própria imagem dos Rosado ou de membros dessa
família, retratados diversas vezes como heróis ou responsáveis por essa história de
liberdade, vanguarda, resistência e desenvolvimento que definiriam os significados
em torno da cidade de Mossoró.
Especificamente sobre a inscrição histórica de uma memória da Resistência,
a interpretabilidade presente nos trabalhos dos supracitados autores, e que
antecedem a esta análise do discurso, mostra-nos dadas coesões e conclusões em
comum que nos parecem bem fundamentadas. Um desses pontos é sobre a
legitimação de uma ordem dos sentidos e daquilo que passa a ser dito, visto e
lembrado a partir da década de 1950 em narrativas diversas como tendo sido o
acontecimento da Resistência de Mossoró ao ataque do bando de Lampião.
A oficialização dessa memória teria sido gestada inicialmente nas linhas
editoriais da Coleção Mossoroense11, pois segundos os autores lidos, os livros
11

Ainda que os dados referentes ao número total de títulos publicados estejam desatualizados, vale
ressaltar o que Francisco Fagundes de Paiva Neto observou em sua pesquisa: “o movimento editorial
iniciado com o Boletim Bibliográfico obteve continuidade através da Coleção Mossoroense, que
surgiu no ano de 1949 e atualmente possui mais de 2.500 títulos registrando as mais diversas áreas
do conhecimento sobre Mossoró e o Nordeste brasileiro. Na coleção Mossoroense, podemos
identificar três linhas editoriais de expressão: a temática ‘problemática das secas’ no Nordeste, que
conta com 800 títulos; a história do Rio Grande do Norte e a subtemática da história de Mossoró (300
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publicados pela editora local funcionam como verdadeiros vetores de propagação
simbólica dos significados dessa mitologia da Resistência. Nessa linha de
interpretação, Paiva Neto (1998) aponta que, enquanto estratégia, as publicações da
Coleção Mossoroense servem para consolidar o papel hegemônico e de dominação
dos Rosado na sociedade mossoroense. E mais, esses títulos da Coleção serviriam
para organizar algo como uma cultura local que teria, assim, as cores e os contornos
propícios para assegurar a dominação e a influência política desse grupo familiar.
Ao estudar a trajetória da família Rosado e sua influência na geografia e na
história de Mossoró, Felipe (2001) esclarece que, ao assumir a chefia do executivo
municipal, os Rosado, sob a liderança de Dix-Sept, teriam criado uma divisão de
trabalho, em que cada membro da família focaria esforços no intuito de estabelecer
a estrutura de mando da família na cidade. Entre médicos, farmacêuticos,
vereadores, deputados, senadores e membros da família em cargos de chefia de
importantes órgãos, como a presidência do INDA – Instituto Nacional de
Desenvolvimento Agrário, ocupada por Dix-Huit Rosado, Felipe (2001, p.95) ressalta
a figura de Vingt-Un Rosado que teria exercido especificamente também outra
função, “a de intelectual do grupo e homem ligado à educação que propõe, através
dos livros publicados pela Coleção Mossoroense, ‘esculpir a história da cidade’,
realçando seus mitos e sua ética de lealdade ao lugar”.
Ainda sobre isso, vejamos outra passagem do trabalho de Paiva neto.
O mentor intelectual-educador, aquele que forma opiniões, possui
nesse movimento um papel importante pois realiza o entendimento
entre dirigentes e dirigidos. Essa situação nos faz refletir que o
professor Vingt-un Rosado, considerado um mecenas da cultura
potiguar, por promover a edição de escritos de vários autores
gratuitamente ou a partir de pequenas quantias, possui também a
função de organizador da cultura, porque não foram poucas as vezes
em que os escritos técnicos-científicos, memorialísticos e
historiográficos sobre os Rosado e a cidade de Mossoró presentes
na coleção Mossoroense, serviram para legitimar a prática da
oligarquia, além de ser um campo à prática na política, a partir da
constatação de problemas a serem resolvidos pelos administradores
da família. (PAIVA NETO, 1998, p.40).

títulos), especialmente aquela ligada a dois fatos históricos da cidade, a resistência mossoroense aos
cangaceiros de Lampião e a abolição dos escravos; e por fim, a história da família Rosado com mais
de 30 títulos publicados expressando a ideia de sua importância no progresso e desenvolvimento de
Mossoró e da região oeste do Rio Grande do Norte”. (PAIVA NETO, 1998, p.37-38). Atualmente, o
número de títulos publicados pela Coleção ultrapassa os quatro mil, segundo observa Silva (2004),
em passagem já transcrita acima.
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Voltando ao livro escrito por José Lacerda Alves Felipe e aos seus
argumentos

sobre

a

participação

dos

Rosado

na

instituição

dos

mitos

mossoroenses, encontramos a seguinte passagem.
As armas dos Rosados se definem com o uso da palavra escrita (nos
livros da Coleção Mossoroense, nos jornais “O Mossoroense” e
“Diário de Mossoró”) e falada (nas emissoras de rádio,
principalmente a Rádio Tapuyo de Mossoró de propriedade do grupo
familiar e nos palanques das campanhas políticas, nos discursos das
solenidades cívicas, principalmente nos rituais das comemorações
da abolição dos escravos da cidade, o 30 de setembro, e o 13 de
junho, quando se comemora na cidade a expulsão de Lampião).
(FELIPE, 2001, p.100).

De fato, traçar uma arqueogenealogia da narrativa da Resistência sem passar
pelas estratégias do poder público é algo inconcebível, pois tais relações de poder
sustentam e são sustentadas pelo saber que se oficializa em torno da cidade, do seu
povo e do seu passado, formulando-se, nas camadas do tempo, uma memória
discursiva cuja historicidade implica considerar a institucionalização do próprio
imaginário produzido em torno dos Rosado, como condição de possibilidade e
mesmo de inteligibilidade da formação desse discurso. Contudo, devemos ponderar
que, ao passo que esclarecem sobre a centralidade do poder político na formação
de um discurso sobre o assalto de Lampião a Mossoró, e nisso nosso percurso
analítico está em consonância, tal interpretabilidade possibilita-nos, também, fazer
avançar a análise desse discurso a partir de pelo menos duas outras hipóteses de
trabalho que consideramos fundamentais.
Primeiramente, sendo a análise do discurso uma escrita do presente, faz-se
necessária uma convenção do olhar que se volte também para as formas atuais de
funcionamento dessa memória da Resistência. Interdiscursivamente, mesmo
estando o discurso político materializado em diversos arranjos dessa prática
discursiva, posto que nessa ordem do discurso a mitologia da Resistência é
pensada, de início, como projeto político, e isso nos parece algo visível ainda hoje12,

12

A própria dinâmica política que atravessa a discursividade da Resistência tem encontrado ao longo
das décadas outras formas de funcionamento. Em estudo que considera as múltiplas formas de
materialização do discurso político, Piovezani (2009) nos lembra de que assim como toda prática
discursiva contemporânea, o discurso político também soube com o passar do tempo se ajustar “às
inflexões da história e às mutações e evoluções das sensibilidades”. Fora dos palanques dos
comícios e da TV, com os horários políticos obrigatórios, o autor mostra que existe uma série de
outras formas de expressão da fala de agentes enunciativos envolvidos com o campo político.
Lembremos aqui também a pesquisa de Silva (2004), quando este historiador da cidade de Mossoró
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é preciso não perder de vista a própria condição de acontecimento dessa narrativa,
e seu caráter produtivo constitutivo, que implica que consideremos também as
formas atuais que retomam, ampliam ou redefinem em alguns aspectos os efeitos de
sentido sobre a Resistência.
Doravante, uma segunda hipótese de trabalho pôde ser afirmada,
evidenciando que a análise do funcionamento do discurso da Resistência só foi
possível pela descrição tanto das práticas que instituíram essa mitologia em
Mossoró, como das formas de sua permanência, enquanto tema de discurso ou
domínio de memória, pois é sobretudo no decurso dessa narrativa que poderemos
ver o peso de seus efeitos. No quadro teórico da AD, a noção de tema é trabalhada
de um modo específico, não se iguala, pois, à noção gramatical de tema, tão comum
em descrições morfossintáticas ou na análise literária. Assim pontuam os
historiadores do discurso Jacques Guilhaumou e Denise Maldidier.
A noção de tema não remete, aqui, nem à análise temática, tal como
é praticada pelos críticos literários, nem aos empregos que dela se
faz na linguística. Essa noção supõe a distinção entre “o horizonte de
expectativas” – o conjunto de possibilidades atestadas em uma
situação histórica dada – e o acontecimento discursivo que realiza
uma dessas possibilidades, inscrito o tema em posição referencial.
(GUILHAUMOU & MALDIDIER, 1997, p.165).

Na perspectiva do acontecimento que é o discurso, apontar o tema
“Resistência” em posição referencial seria dizer do modo como tantas práticas
discursivas e não discursivas tomaram esse episódio do passado da cidade como
objeto de discursividade que, como sabemos (FOUCAULT, 2007; DE CERTEAU,
2007; ALBUQUERQUE JR., 2011), é constituído no próprio processo de
tematização, pois não há um real da história fora do real do discurso. Em AD, é
incontestável pressupor que são as práticas discursivas que criam os objetos ou
referentes de que tratam e, nesse sentido, pensamos a história da Resistência como
efeito da série enunciativa que vem escrevendo-a ao longo das décadas.
Conforme explica Guilhaumou (2009), o processo ou método de seleção e
organização do corpus discursivo da análise se dá quando, na discursividade do
arquivo, uma regularidade de enunciados sobre o mesmo tema puder ser observada
mostra que a Oligarquia dos Rosado soube através do tempo se moldar às mudanças políticas e
sociais ao longo da história recente do Brasil. Hoje, também encontramos novas formas de expressão
do discurso político presentes na narrativa da Resistência, como é o caso dos dois textos do corpus
com os quais abrimos este tópico do trabalho.
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levando-se em conta uma dada sequência cronológica, isto porque a análise do
trajeto temático “reconstrói os caminhos daquilo que produz o acontecimento na
linguagem” (GUILHAUMOU & MALDIDIER, 1997, p.166). Enquanto gesto de leitura
ou interpretação, a análise do discurso não perde de vista a historicidade das
práticas que estuda. Em nossa pesquisa, buscamos percorrer na leitura dos
enunciados um trajeto temático em torno de temas recorrentes nas materialidades,
temas como a cidade de Mossoró, os mossoroenses, os cangaceiros e a própria
batalha do 13 de junho de 1927. Nessa leitura, apreendemos algo como a gênese
de uma dispersão, pois a reflexão daquilo que é histórico nos leva a querer
compreender na diferença e no Outro das formas do discurso, na descontinuidade, o
movimento dos sentidos (ORLANDI, 1999, 2008; PÊCHEUX, 2008).
Ainda no ano de 2007, circularam pela cidade, na forma de panfleto,
materialidades como a reproduzida a seguir,
(M03)

Tornando visíveis movimentos de sentido que trabalham a memória em torno
da Resistência, no jogo da dispersão. No plano do conteúdo, o folder se estrutura
em linguagem verbal e imagética, dispõe novos significantes ao lado da figura-tipo
do cangaceiro, num sincretismo de linguagens que vai promover o turismo artístico
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ou de eventos durante as festividades juninas que ocorrem todos os anos na cidade,
e nisso a memória em torno do assalto de Lampião volta, diferentemente, para dotar
de significado velhos e novos significantes.
Perfilados na imagem, numa sintaxe que já demarca sentidos, estão três
bonecos ou fantoches típicos do chamado teatro de marionetes, forma de expressão
artística teatral já antiga. Da esquerda para direita se vê as figuras de um
cangaceiro, um tocador de sanfona ou acordeon e outra figura, trajada usando o que
parece ser um paletó, uma gravata e um chapéu tipo panamá. Tais figuras,
enquanto significantes, passam a fazer sentido quando associadas a uma rede de
memórias, ao lembrarmos, por exemplo, das fotografias de Lampião que se
preservaram, e do fato de que em muitas delas dá para se vê um dos olhos vazados
do bandido, sinal ou indício imagético que se repete no folder promocional do
Mossoró, cidade junina13, embora que enquanto fala mítica a representação do
cangaceiro se dê no momento mesmo em que a historicidade do próprio cangaceiro
Virgulino Ferreira da Silva é destituída, cedendo lugar a novos efeitos de sentido,
pois a memória do bandido cruel e sanguinário é atualizada ou deslocada e, como é
possível ler, Lampião aparece na imagem com semblante sereno, marionete do
discurso de promoção da cidade e dos seus atrativos turísticos. Daí em diante,
começa a fazer sentido toda o restante da sintaxe visual, a começar pela figura do
terceiro boneco, ficando claro de que a representação parece ser a do ex-prefeito
Rodolfo Fernandes, líder político local à época da invasão de Lampião, sendo a
mesma memória icónica que valida tal afirmação, pois em fotografias ou outras
produções discursivas, como o próprio Chuva de bala, o prefeito aparece trajando
tais tipos de vestimentas.
Além disso, é na própria correlação que as figuras do teatro de marionetes,
justapostas, produzem efeitos de sentido. Tematicamente antagônicas, as figuras do
bandido e do prefeito formam uma espécie de estrutura narrativa que é recorrente
13

O evento é realizado anualmente no mês de junho na cidade de Mossoró. Entre suas atrações está
a peça de teatro Chuva de bala no país de Mossoró. No próprio site da prefeitura municipal
encontramos uma definição do que é o evento: Para quem gosta de festejos juninos, comidas típicas,
forró, atividades culturais e gente bonita o lugar tem endereço certo e se chama Mossoró. A cidade
fica localizada no Oeste do Rio Grande do Norte, distante 282 quilômetros da capital Natal. O
município realiza há 14 anos o Mossoró Cidade Junina, considerado um dos maiores arraias do
Brasil, e que se tornou patrimônio dos mossoroenses. O evento compreende um mix de atrações
culturais que acontecem durante o mês de junho. Grandes shows de música regional, quadrilhas
juninas, feiras de artesanato, comidas típicas e muitos atrativos, com o capricho que só o nordestino
sabe fazer. Disponível em: http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossorocidadejunina/evento.html.
Acesso em 23 de maio de 2014.
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em toda essa formação discursiva e funcionam como dois polos temáticos e
semânticos centrais em toda essa memória da Resistência, ainda que passemos a
ver, sobretudo na atualidade, tais polos temáticos se transformando ou agregando
outros sentidos, no movimento próprio da discursividade. Nesse folder promocional,
as representações do cangaceiro e do prefeito são referência a uma narrativa posta
em evidência todo o mês de junho na cidade: a luta entre os mossoroenses,
resistentes personificados na figura do prefeito, e os cangaceiros, representados na
reprodução clássica da figura do cangaceiro.
Na historicidade que lhe é própria, qual seja, a de promover um evento que
reúne diversas “atrações regionais típicas” e “com o capricho que só o nordestino
sabe fazer”, a sintaxe visual que inclui ainda a figura do sanfoneiro é arrematada na
materialidade discursiva pelo enunciado verbal: Mossoró já botou Lampião pra
correr. Agora vai botar você pra dançar forró. Nesta espécie de turismo de eventos,
o estilo musical forró é realçado como sendo outro traço ou fundamento daquilo que
seria o próprio da cultura ou de uma identidade cultural mossoroense. Atualiza-se,
aqui, toda uma estratégia de atribuição de significados que colam certas imagens,
interpretações

e

representações

às

espacialidades,

correlacionando

novos

significantes à memória da Resistência. Entre o visual e o verbal, os efeitos de
sentido da materialidade são também sintetizados pelo jogo de palavras “botou pra
correr, botar pra dançar”, no qual o próprio emprego dos tempos verbais é uma
forma de ler as tensões e contradições que marcam uma formação discursiva na
qual o passado sempre ressona no presente. Os sentidos de correr significados na
memória da Resistência deslizam para o presente, como forma de marcar na cena
cultural a criação de outros símbolos ou ícones e novas práticas de identificação
para o mossoroense ou para os que visitam a cidade no mês de junho.
Em relação às políticas do dizível em torno do que seriam supostamente a
região e cultura nordestina, esclarece-nos Albuquerque Jr. (2011) da necessidade
de desconstruirmos os discursos em torno do Nordeste e daquilo que é naturalizado
como o próprio dessa região. Pensando o Nordeste como produção no âmbito da
cultura brasileira, por relações de saber e poder múltiplas, o autor mostra como a
sedimentação de certas imagens e enunciados sobre a região Nordeste e sobre
seus habitantes são arranjos históricos que se baseiam numa pseudo-unidade
cultural. Desta forma, certas práticas de discurso foram produzindo realidades sobre
a região nordeste e o nordestino, com efeitos diversos que podem ser percebidos
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em diversas outras práticas e no imaginário social que se produziu nacionalmente
em torno do que seria o próprio da nordestinidade. Aponta Albuquerque Jr. (2011)
que na formação discursiva sobre o nordeste uma das estratégias centrais é a
estereotipização, cujo efeito é uma visão acrítica que dilacera a própria historicidade
das coisas, apoiando-se numa vontade de saber em torno da região, cujo
funcionamento visa mostrar a “verdade” dessa espacialidade e delinear o que
individualizaria e particularizaria o Nordeste e o nordestino.
Nas próprias palavras do autor,
O Nordeste nasce onde se encontram poder e linguagem, onde se
dá a produção imagética e textual da espacialização das relações de
poder. Entendamos por espacialidade as percepções espaciais que
habitam o campo da linguagem e se relacionam diretamente com um
campo de forças que as institui. Neste trabalho, o geográfico, o
linguístico e o histórico se encontram, porque buscamos analisar as
diversas linguagens que, ao longo de um dado processo histórico,
construíram uma geografia, uma distribuição espacial dos sentidos. É
preciso, para isso, rompermos com as transparências dos espaços e
das linguagens, pensarmos as espacialidades como acúmulo de
camadas discursivas e de práticas sociais, trabalharmos nessa
região em que linguagem (discurso) e espaço (objeto histórico) se
encontram, em que a história destrói as determinações naturais, em
que o tempo dá ao espaço sua maleabilidade, sua variabilidade, seu
valor explicativo e, mais ainda, seu calor e efeitos de verdade
humanos. (ALBUQUERQUE JR., 2011, p.33).

A passagem acima nos convida a problematizar a realidade enquanto
discurso, a desconstruir as representações que nos constituem ou nos atravessam
enquanto verdades reguladas e institucionalizadas. Diante das verdades que uma
época faz movimentar por meio das práticas discursivas, o historiador das
discursividades se inquieta com tais imposições de sentido, buscando entender
como determinados saberes, ideias, representações e simbologias funcionam
discursivamente para se naturalizarem enquanto real.
A análise do discurso pensada como prática que visa desconstruir o real
enquanto linguagem abre nossa perspectiva descritiva de inúmeras formas.
Primeiramente, pela necessária desnaturalização do episódio da Resistência,
enquanto produção textual e imagética própria de um campo de forças que a
instituiu no contexto das práticas mossoroenses. Ou, como também nos apontou
Albuquerque Jr. (2013), na perspectiva crítica de articular metodologicamente
tempo, espaço e discurso na problematização do nosso objeto de estudos, ou ainda
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pelo fato de que a narrativa da Resistência, enquanto recorte temporal e espacial,
aproxima-se por meio da interdiscursividade, de outras vontades de verdade e
formas de representação, como as que se instituíram no nacional como verdades
sobre o Nordeste.
Vejamos, nesse sentido, outras materialidades.
(M04)

Articulada igualmente à memória da Resistência, e dela fazendo parte, a
materialidade acima circulou também no ano de 2007, enquanto folder que promovia
a nona edição de um evento econômico do ramo da caprinocultura realizado
anualmente na cidade, e o fazia deixando em evidência uma das espacialidades
constituídas nessa discursividade: 9ª Festa do Bode NA TERRA DA RESISTÊNCIA.
Nesse arranjo, não é apenas a tipologia em caixa alta que evidencia essa
espacialidade, ou seja, construindo sentidos em torno de Mossoró como Terra da
Resistência, pois é possível ver ao fundo um reforço imagético dessa ideia: a
representação da Igreja São Vicente, funcionando como um lugar de memória por
ter sido nessa narrativa um dos palcos principais onde a luta entre mossoroenses e
bandidos teria se dado. Na margem direita, na perspectiva do leitor, vemos a figura
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de um bode, animal comumente representado como sendo típico da região nordeste,
usando a tira colo uma cartucheira, um adereço de combate armado.
O animal transforma-se em mais um ícone da Resistência, encarna ele
próprio como símbolo da geografia, do clima e da culinária regionais, também os
predicativos de um “resistente”, como força, coragem e bravura, expressões com
demasiada carga ideológica e semântica e que muitas vezes se textualizam em
descrições do indivíduo nordestino (ALBUQUERQUE JR. 2011) e, que por sua vez,
também atravessam as descrições sobre os mossoroenses envolvidos no episódio,
produzindo saberes sobre o mossoroense, como sujeito da resistência.
Essa

materialidade

possibilita

evidenciar

dois

outros

aspectos

do

funcionamento da formação discursiva da qual faz parte. Em sua composição verbal
e não verbal, o enunciado que promove a festa do bode, prática econômica na
cidade, materializa certas interdiscursividades, ou seja, a inscrição de outras
discursividades na materialidade do discurso. É por meio deste traço constitutivo que
a igreja e o bode, símbolos ou ícones do religioso e da cultura nordestina14,
respectivamente, são incorporados à narrativa e deixam à vista, na materialidade
discursiva, vozes, imagens e outros dizeres, produzidos alhures, em outras
formações discursivas. Enquanto aspecto metodológico imprescindível, a analítica
discursiva busca descrever os enunciados na rede das relações interdiscursivas, ou
seja, na relação entre discursos, já que não há como considerar o movimento da
linguagem e dos sentidos fora desse jogo de memória com já ditos. Torna-se visível,
pois, na propaganda da Festa do bode, a reescrição, transformação ou
deslocamento da memória da Resistência, que retorna diferentemente articulada a
outras práticas discursivas. Enquanto um dos efeitos desse discurso, os temas e as
representações estruturantes ou recorrentes do discurso da Resistência passam a
ser mobilizados para organizar na cidade uma prática de caráter econômico, um
evento de caprinocultura.

14

Encontramos uma reprodução desse discurso naturalista em torno do nordeste e da cultura
nordestina no blog Vento Nordeste. Em uma de suas páginas, é possível encontrar uma matéria
sobre
a
centralidade
do
bode
na
cultura
da
região:
http://papjerimum.blogspot.com.br/2011/10/cultura-do-bode-no-nordeste-brasileiro.html. Nesse texto,
o animal é tematizado como rei dos sertões nordestinos, símbolo máximo da identidade nordestina, e,
como se não bastasse, ainda se pode lê pequenas biografias de bodes que viveram no Estado do
Ceará. Humanizados, esses bodes são representados como animais de sociabilidade, participando
de missas, velórios, feiras, saraus e diversas outras situações sociais. Acesso em 26 de maio de
2014.
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Esse espaço de coexistência discursiva, o interdiscurso é da própria
manifestação semiológica, pois as formulações sempre estão em diálogo, seja por
aproximação, reformulação ou confronto. É precisamente neste espaço de tensão
que os sujeitos se engajam na produção dos sentidos, espaço de paráfrase e
polissemia no qual as práticas são exercidas e as interpretações buscam exercerem
seu papel, de dar efeito de real, e nisso, passam a funcionar entre a formulação e o
espaço da memória.
Vejamos abaixo, exemplo da inscrição da iconografia do cangaço em práticas
de discurso na cidade.
(M05)

Do gênero cartaz, essa textualidade foi elaborada para divulgar um evento
literário realizado na cidade, patrocinado por uma conhecida operadora de telefonia
móvel, bem como pela COSERN, pela Lei Câmara Cascudo15 e pelo próprio
Governo do Estado, além de várias instituições de apoio. Em seu funcionamento, o
cartaz da Feira do livro de Mossoró, no ano de 2007, produz efeitos cruciais na
compreensão dessa narrativa. O cartaz, além de dispor o nome da empresa
idealizadora, dos seus patrocinadores e apoiadores culturais, traz no canto superior
o slogan: Um mundo de livros para você!!!. A primeira observação dessa
15

Criada por meio da Lei n° 7.799, de 30 de dezembro de 1999 para normatizar sobre a concessão
de incentivo fiscal para financiamento de projetos culturais no âmbito do Estado do Rio Grande do
Norte, a Lei Câmara Cascudo se baseia no incentivo à cultura a partir de desconto de 2% sobre o
ICMS, com teto de R$ 6 milhões.
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materialidade é que o perfilhamento de uma série de patrocinadores, idealizadores e
apoiadores materializa a intricada relação do que é dito e mostrado com os lugares
de produção do discurso, pois a instituição regula o que será enunciado.
Não se trata apenas da explicitação da gestão de um evento literário, social e
cultural, e sim, de uma espécie de gestão dos sentidos, daquilo que passa a
significar a cidade e suas práticas. Materializa-se, portanto, em (M05) a diversidade
de instituições que regulam os sentidos daquilo que é visibilizado como o próprio da
cidade, como significativo de sua cultura ou que lhe é importante. Além disso, o leitor
tem o olhar direcionado mais fortemente para o cartoon que compõe toda a margem
central do cartaz. Nele, sob a premissa de que uma feira de livros deve atrair
diferentes públicos, é possível ver a imagem de alguém segurando um livro aberto,
cujo conteúdo atrai outras pessoas, em sua maioria crianças, e no canto direito do
layout, encontra-se a figura-tipo do cangaceiro. É preciso tentar entender, pois, essa
inserção da figura de um cangaceiro na discursividade da cena.
Assim como ocorre em outras cidades pelo Brasil16, é interessante fazer notar
o modo como a memória em torno do cangaço ou a memória lampiônica é cultuada,
trabalhada e organiza práticas diversas. Na propaganda da Feira do Livro,
novamente, a figura-tipo do cangaceiro, enquanto significante, parece não estar
vinculada aos significados construídos historicamente em torno dessa figura, como
bandido dos sertões nordestinos e, que aliás, opera como estrutura de sentido nessa
narrativa da Resistência desde suas primeiras formas de constituição, na década de
cinquenta, ainda que transformações sejam possíveis. Na publicidade do evento
literário, novos sentidos parecem emergir quando a imagem estereotipada do
cangaceiro é posta funcionando como a representação de um curioso leitor, fazendo
parte da cena, incluído em práticas na cidade.
Na ordem do acontecimento, o primeiro efeito-leitor é de um estranhamento,
já que entre as demais representações que o cartaz faz ver, a figura do cangaceiro
parece destoar, aparece fora do seu tempo e espaço característicos. Mas, o efeito
produzido no enunciado é o inverso, e a materialidade garante que, trazida à tona, a
memória do cangaço não fosse perdida de vista por significar e, supostamente, fazer
16

No município de Serra Talhada, em Pernambuco, cidade onde Lampião nasceu, é possível notar
também esse trabalho com a memória em torno do cangaço e de Lampião. Na cidade, ocorreu em
2013 o Tributo a Virgolino: a celebração do cangaço, evento realizado pela associação Cabras de
Lampião, com sede no mesmo município. A programação do evento incluiu exposições, palestras e
shows artísticos, como forma de reminiscência ao cangaço. Outras informações do evento podem ser
visualizadas no site: http://lampiaoaceso.blogspot.com.br. Acesso em 28 de maio de 2014.

54

parte da cultura da cidade. O que aí vemos não é um simples enquadramento de
memória, ou seu resgate linear, e sim uma tática que cria novos sentidos a partir de
temas e representações sedimentadas no imaginário da região. Espécie de forja
semântica, essas táticas simbólicas distribuídas pelo espaço urbano da cidade
produzem efeitos de pertencimento, entre o sentido e a memória, já que significar é
sempre uma relação com, e nesse arranjo, a cultura mossoroense se relaciona por
contiguidade ou metonímia, com a memória do cangaço.
Ainda que efeito do discurso, o cangaço não deixa de existir, e vai funcionar
enquanto mito que estrutura outras práticas locais, ficando como o mais pesado
desses efeitos, um discurso que faz emergir a ideia de uma cidade dos resistentes
que deve ser lembrada por ter lutado e vencido o lendário bandido Lampião.
Entretanto, a materialidade acima desloca a interpretação hegemônica que
normalmente se faz da figura do cangaceiro, e o que vemos é um cangaceiro
domesticado, querendo não ser perdido de vista, aparecendo no canto, inserido no
layout e nas práticas visíveis na cidade. Na materialidade, um cangaceiro que
mantém os adereços da estética do cangaço, traços que possibilitam a ativação de
uma memória e ao mesmo tempo seu deslocamento. Nela, se dilui a historicidade de
facínora dos sertões, deixando de aparecer o cangaceiro como “caso de polícia”,
como lembra Falcão (2011), assumindo sua iconografia outras feições e
representações, agregando outros efeitos de sentido.
Mais recentemente, um evento realizado numa universidade particular da
cidade divulga a seguinte materialidade,
(M06)

Exemplificativa de como certos ícones são mobilizados em referência a uma
memória do cangaço como forma de particularizar ou individualizar práticas ou
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acontecimentos na cidade. O que não poder ser perdido de vista é que toda essa
narrativa da Resistência parece ter deixado como resquício ou residual discursivo a
própria valorização da memória do cangaço. Parte da indumentária típica do
cangaceiro, o chapéu de aba dupla é um resto significante de uma narrativa
sustentada pela própria memória do cangaço, e pode ser visto como iconografia
representativa da região e da cidade, tal como pode ser visto nessa materialidade,
num jogo de sentido que produz a ideia de uma subjetividade crivada entre o
acadêmico e o regional, misto de linguagem da informática e da linguagem típica da
estética dos cangaceiros. No sincretismo entre o verbal e o não verbal, mais do que
promover um evento acadêmico cuja temática busca discutir ciência, tecnologia e
qualidade de vida na região, o que se tem é a própria produção de uma
espacialidade, uma delimitação dos sentidos que são atribuídos à região.
É essa delimitação do espaço que chama a atenção nessa materialidade, pois
pressupõe-se aí que existem modos de ser e formas de fazer ciência e tecnologias
que são específicos de uma região. Vemos, pois, todo um encadeamento semântico,
toda uma produção de interpretações e representações que pretendem conjurar
espaço e linguagem e memória, demarcando práticas de saber sobre o que se é e o
que se faz na região. E nessa construção do que seja o típico do semiárido a
memória do cangaço retorna, recria sua simbologia e se estende a outras relações
de saber e poder, conjuga-se com outras linguagens, estratégias e finalidades.
Outras materialidades mostram o peso e a centralidade dessa memória do
cangaço ou lampiônica na cidade. Para nós, isso ocorre como efeito de
transformação na narrativa da Resistência.
(M07)
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A materialidade acima produz um tom jocoso e marca uma possibilidade
interdiscursiva de um dos temas dessa narrativa, o do cangaço, que desliza para
outro tema, o da sexualidade, numa publicidade que circula periodicamente na
cidade a alguns anos, a partir do mês de junho, época em que são comemorados
com mais espetacularização os ideais da Resistência. De um motel da cidade, a
publicidade desse outdoor faz sentido justamente pelo fato de que na cidade de
Mossoró uma memória em torno do cangaço e de Lampião se ascende e tem força
para produzir efeitos em outras práticas, tornando possível o atravessamento entre
formações discursivas.
A publicidade, elaborada em tons de verde, cor predominante na marca e nas
dependências do motel, joga com a memória do famoso casal cangaceiro, Lampião
e Maria Bonita, numa sintaxe cujo jogo metafórico e metonímico das palavras “Maria
– acenda – Lampião” produz sentidos pela ausência, numa cultura em que o vigor
sexual é metaforizado na ideia de fogo, marcada na metáfora do palito de fósforo
apagado, a ser novamente aceso. Além do funcionamento na interdiscursividade, a
atualidade dessa formação discursiva traz recorrente outro efeito, o deslocamento,
materializado numa campanha publicitária da TCM, emissora televisiva e empresa
local do ramo de TV e internet por assinatura. As duas materialidades a seguir
exploram o tema da Resistência e produzem como efeito uma inversão,
(M08)
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(M09)

Marcada na representação das personagens e, sobretudo, no emprego da
palavra resistiu, nessa campanha que circulou em 2013, também no mês de junho,
período no qual é encenado o espetáculo Chuva de Bala no país de Mossoró,
inclusive, participam da publicidade os mesmos atores locais que contracenam no
palco, interpretando Lampião e Jararaca.

As duas materialidades ilustram o

surgimento de uma nova regularidade de enunciados cujo advento opera uma
transformação na forma hegemônica de tematizar os objetos que se formam nessa
discursividade da Resistência. As materialidades trazem uma outra recorrência na
forma de tematizar o cangaceiro, modalização só possível numa atualidade na qual
a imagética do cangaço serve a outras práticas, de caráter artístico, turístico e
comercial, nas quais os enunciados se deslocam da representação hegemônica do
cangaceiro enquanto bandido, mal social, indivíduo sem escrúpulos e violento.
A arqueogenealogia dessa outra forma de tematizar o cangaceiro aponta-nos
que há um deslocamento, uma ruptura no visível e no enunciável que possibilita o
cangaceiro aparecer em novas práticas do discurso enquanto garoto propaganda de
uma emissora televisiva local. Em toda sua composição, as duas materialidades
inserem a figura dos cangaceiros em outra cena, na qual a iconografia e estética do
cangaço dividem espaço com tecnologias do presente, como o controle da TV e o
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tablete, segurado pelo ator que interpreta Lampião na publicidade 17. Contudo, o
deslocamento maior é produzido a partir do enunciado “Nem Lampião resistiu”, que
dialoga com a expressão-chave dessa narrativa aqui estudada, recorrente em várias
práticas pela cidade: resistência de Mossoró ao ataque de Lampião.
A publicidade da TCM trabalha a memória da Resistência como forma de
identificar os seus serviços com a memória do lugar. Em síntese, o efeito de sentido
“nem Lampião resistiu à TCM” inverte a própria ideia de resistir produzida nessa
formação discursiva, já que a ideia ou saber que se produz tradicionalmente em
Mossoró é o de uma cidade e de um povo que resistiu ao Lampião, inversão que
julgamos ser possível dada a própria linguagem anedótica da mídia e aos próprios
movimentos da memória, pois a memória não escapa aos movimentos da história,
está sempre, pois, em devir, na diferença.
A série enunciativa apresentada neste tópico, e que no geral podemos
reconhecer como sendo do discurso midiático, é constitutiva de nosso corpus
enquanto uma série de outra, maior, parte deste sistema de formação aqui
estudado, como um efeito de conjunto. Para a análise do discurso o que importa
descrever são as correlações, coexistências ou associações que os enunciados
mantêm com outras práticas, discursivas ou não, de uma mesma formação
discursiva ou de várias, posto que tais inter-relações constituem condição
imprescindível para que uma dada sequência de signos surja enquanto enunciado
discursivo, visão que difere da descrição formal do linguista. Disso Foucault (2007)
trata em A arqueologia do saber, quando teoriza a existência do enunciado no
arquivo, pensando os enunciados enquanto filigranas e unidades de análise na
descrição dos acontecimentos discursivos. Essa definição de enunciado proposta na
arqueologia foucaultiana, da qual deriva todo um conjunto de princípios,
pressupostos e perspectivas para os trabalhos atuais em análise do discurso não
pode ser apreendida fora do próprio contexto em que o autor a propôs. Em certa
medida, é isso que justificaria a clássica correlação que Michel Foucault faz da
categoria de enunciado por ele delineada com outras unidades de análise na
tradição dos estudos linguísticos.
Os limites e os traços distintivos do enunciado discursivo são definidos por
Foucault (2007) em relação à proposição lógica, à ideia genérica de frase e à teoria
17

A campanha publicitária incluiu ainda um vídeo que pode ser acessado no seguinte link:
https://www.youtube.com/watch?v=CMUCElC92Fc.
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dos atos de fala. Conforme mostra o autor, a presença de uma estrutura
proposicional definida não é a condição primeira e nem suficiente para que haja
enunciado, e que não podemos supor enunciados apenas nos casos em que houver
proposições do ponto de vista lógico. O enunciado não se define pelo simples fato
de haver um conteúdo sentencial que possa ser identificável como verdadeiro ou
falso em si mesmo. Nas palavras do autor, a unidade singular de um enunciado não
pode ser definida pelos “critérios que permitem definir a identidade de uma
proposição, distinguir várias delas sob a unidade de uma formulação, caracterizar
sua autonomia ou sua propriedade de ser completa”. (FOUCAULT, 2007, p.92).
Ao nível discursivo, não há equivalência entre frase e enunciado, pois mesmo
que seja possível reconhecer a existência de enunciados em construções
gramaticalmente pertinentes e interpretáveis como um todo de sentido, ainda assim
é preciso notar que a descrição do enunciado é de outra ordem, já que “não se pode
mais falar de enunciado quando, sob a própria frase, chega-se ao nível de seus
constituintes”. (FOUCAULT, 2007, p.92). A existência do enunciado não se limita ao
jogo morfossintático ou gramático de sua construção, e por isso, sua descrição não
corresponde à descrição da sua estrutura linguística, apenas. É sempre possível
supor enunciados em dadas formações discursivas, como tabelas ou gráficos sem
citar toda uma infinidade de gêneros discursivos compósitos ou imagéticos que se
atualizam sem obedecer necessariamente a recursos da língua naquilo que
tradicionalmente reconhecemos como gramatical ou como ordem canônica da frase.
Foucault (2007, p.93) insiste na ideia de que não são as regras de construção
morfossintáticas extensivas à realidade dos signos verbais que definem o
enunciado, e conclui: “não parece possível, assim, definir um enunciado pelos
caracteres gramaticais da frase”.
A teoria dos atos de fala que instituiu a dimensão pragmática nas análises
linguísticas e na filosofia da linguagem também é retomada por Michel Foucault.
Foucault (2007) indaga, como premissa para uma comparação, se os atos locutório,
ilocutório e perlocutório que definem o ato de fala são suficientes para dizer que
existe enunciado sempre que se possa reconhecer e isolar tais atos de linguagem.
Ainda que dotado de uma materialidade, de uma ação e de um efeito correlatos na
ação de dizer, o ato ilocutório não é o que ocorreu antes do momento do enunciado,
nas intenções do autor e nos efeitos que produziu no interlocutor, e sim “o que se
produziu pelo próprio fato de ter sido enunciado – e precisamente esse enunciado e
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nenhum outro em circunstâncias bem determinadas.” (FOUCAULT, 2007, p.94).
Nisso, lemos a exposição foucaultiana dos limites da abordagem pragmática dos
atos de fala, esclarecendo o autor da necessária articulação de vários enunciados
para que haja um speech act, pois o ato de pedir ou de prometer, por exemplo, não
podem ser isolados de outras ocorrências ou formulações que antecederam ou que
se seguiram, e nisso, Foucault (2007, p.94) é mais uma vez bastante claro quando
indica que “o ato de formulação não serviria mais para definir o enunciado, mas
deveria ser, ao contrário, definido por este – que justamente constitui problema e
requer critérios de individualização”.
A ênfase se desloca da estrutura linguística para o funcionamento histórico da
linguagem, para a discursividade, definida como a juntura do que é da ordem dos
signos com o que é da ordem da história. Para Foucault (2007), a dimensão
discursiva não é contemplada nestas três abordagens, ficando como matéria
extrínseca a partir da qual as categorias de proposição, frase e ato de fala são
definidas e analisadas. Demarcando isso, propõe o autor a necessidade de
admitirmos que qualquer série de signos, não importando sua estrutura
composicional, é suficiente para constituir um enunciado, desde que se descrita em
suas condições de produção e formação, já que “o limiar do enunciado seria o limiar
da existência dos signos”. (FOUCAULT, 2007, p.95). Enfim, em outra passagem do
livro o autor define o enunciado.
Chamaremos de enunciado a modalidade de existência própria
desse conjunto de signos: modalidade que lhe permite ser algo
diferente de uma série de traços, algo diferente de uma sucessão de
marcas em uma substância, algo diferente de um objeto qualquer
fabricado por um ser humano; modalidade que lhe permite estar em
relação com um domínio de objetos, prescrever uma posição definida
a qualquer sujeito possível, estar situado entre outras performances
verbais, estar dotado, enfim, de uma materialidade repetível.
(FOUCAULT, 2007, p.121-122).

Nesta definição de enunciado, parece pesar toda outra forma de olhar para a
manifestação do discurso, em sua realidade histórica, visão que não se reduz nem à
materialidade da língua e nem de outras manifestações do signo. Nas margens da
arqueologia foucaultiana, pensamos uma noção de enunciado-acontecimento,
acontecimento de linguagem da ordem dos signos, mas que não se restringe às
regras de construção e nem tampouco aos signos linguísticos. Mais do que isso, a
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noção de enunciado foucaultiana possibilita uma visada analítica outra, uma
descrição que problematiza o funcionamento das práticas discursivas nas
temporalidades e espacialidades que lhes são próprias, no sentido de que possamos
estudar aquilo que é colocado ou produzido pelo discurso na relação com o seu
exterior constitutivo, o espaço de fora da linguagem, ou seja, as condições de
possibilidade, circulação e recepção das práticas discursivas. Nesse aspecto, são
inúmeras as contribuições da arqueogenealogia foucaultiana para o campo da AD,
pois possibilitam ao linguista pensar diferentemente seu objeto teórico, o discurso,
enxergando seus limites, o que torna necessária uma teorização outra que considere
a especificidade daquilo que se estuda.
E isto, por algumas razões, a começar pela necessidade de repensar a visão
de língua como “conjunto de signos definidos por seus traços oposicionais e suas
regras de utilização.” (FOUCAULT, 2007, p.96). Como vemos, a definição
foucaultiana de enunciado, demarcada em correlação a outros objetos teóricos dos
estudos da linguagem é uma crítica nítida aos limites impostos pela noção de valor
que sustentava visões formais, estruturalistas e sincrônicas da linguagem,
abordagens que priorizavam uma centralidade do significante e das relações
lineares que os signos contraem entre si no nível da formulação, priorizando o eixo
articulatório e das contiguidades no sintagma.
Ampliar essa visão é passo no sentido de assemelhar a análise do discurso a
algo como uma história dos enunciados, dos conceitos ou dos temas pertinentes a
nossa época. Para tanto, a perspectiva foucaultiana nos esclarece que é a
caracterização do enunciado enquanto função enunciativa, modo de existência
singular da linguagem em sua historicidade, aquilo que nos permite compreender o
funcionamento das práticas discursivas. Nesse aspecto, a busca pelas regras de
combinação e utilização dos signos que demarca ou demarcava a descrição das
abordagens linguísticas stricto sensu, mostra pouco do funcionamento do discurso.
As regras que regem a existência do enunciado-acontecimento são definidas na
arqueologia foucaultiana como sendo de outra ordem, e o autor nomeia de regras
histórias, sociais, econômicas, estéticas e políticas aquilo que possibilita a
emergência e funcionamento de uma da prática discursiva a partir da qual a função
enunciativa é exercida.
Além do fato de não corresponder apenas à dimensão material dos signos
(também não sendo algo unimodal, como veremos), é crucial ressaltar que o
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enunciado só pode ser atestado enquanto tal em um espaço de correlações do qual
faz parte. Ilustremos isso, por exemplo, com a formulação Terra de Santa Luzia,
encontrada repetidas vezes funcionando enquanto enunciado atestado no interior de
uma formação discursiva. Contudo, sua condição de enunciado não está no fato
dela ser uma construção repetida e caracterizável enquanto sintagma nominal, nem
pela relação estabelecida entre os nomes Terra e Santa Luzia com aquilo que
significam, até mesmo porque um nome ou um sintagma nominal são unidades
linguísticas que podem ocupar diferentes lugares em conjuntos gramaticais diversos,
produzindo efeitos diversos dependendo do modo como são mobilizados no interior
de uma formação discursiva. É deste modo que Foucault (2007, p.100-101),
esclarece

que

“um

enunciado

existe

fora

de

qualquer

possibilidade

de

reaparecimento; e a relação que mantém com o que enuncia não é idêntica a um
conjunto de regras de utilização”.
Do mesmo modo, a expressão Terra de Santa Luzia quando produz efeitos de
sentido e uma espacialidade simbólico-religiosa referente a Mossoró, não o faz por
meio de uma relação lógica. Em seu fundo lógico, seria difícil atribuir a condição de
verdadeiro ou falso a este enunciado, já que o próprio referente Santa Luzia é de
certo modo polêmico, e portanto, não temos como considerar uma relação de
referência lógica ou transparente, valendo-nos de critérios de verificação não
discursivos. Assim, devemos considerá-lo enunciado produtor desta espacialidade,
seus efeitos se dão numa historicidade e numa série de estratégias ideológicas,
políticas e econômicas interessadas nesse simbolismo religioso.
Consideramos como enunciado a expressão Terra de Santa Luzia porque tal
construção é fragmento de uma prática de discurso que regula sua construção e
aparição enquanto formulação ao final de um dos textos assinados por Fafá Rosado.
Desse modo, é um enunciado discursivo porque faz sentido e produz efeitos em
meio a outras formulações dessa narrativa da Resistência, dialogando, pois, com
outras atualizações dessa idealização memorialista encontradas pela cidade.
Dizendo diferentemente, entendemos que seja a própria dimensão de enunciado
que produz o referente da proposição e os sentidos da frase, pois enquanto função
enunciativa é preciso assumirmos que a materialidade Terra de Santa Luzia, mesmo
se tomada sob a forma de um sintagma nominal ou como uma proposição, só
produz efeitos em um discurso que em parte é atravessado por um discurso outro, o
religioso, sendo em parte isso, aquilo que dota de sentido a referida formulação.
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Assim esclarece Michel Foucault, quando diz:
Um enunciado não tem diante de si (e numa espécie de conversa)
um correlato – ou uma ausência de correlato, assim como uma
proposição tem um referente (ou não), ou como um nome próprio
designa um indivíduo (ou ninguém). Está antes ligado a um
“referencial” que não é constituído de coisas, de fatos, de realidades,
ou de seres, mas de leis de possibilidade, de regras de existência
para os objetos que aí se encontram nomeados, designados ou
descritos, para as relações que aí se encontram afirmadas ou
negadas. O referencial do enunciado forma o lugar, a condição, o
campo de emergência, a instância de diferenciação dos indivíduos ou
dos objetos, dos estados de coisas e das relações que são postas
em jogo pelo próprio enunciado; define as possibilidades de
aparecimento e de delimitação do que dá à frase seu sentido, à
proposição seu valor de verdade. (FOUCAULT, 2007, p.103).

Outra particularidade da função enunciativa é a própria condição do sujeito
que formula enunciados em uma formação discursiva. Na arqueologia foucaultiana,
a relação subjetividade e linguagem é considerada na premissa de que o
enunciador, aquele que diz ou faz ver, é uma posição determinada historicamente,
um atravessamento na ordem do discurso. Na produção de um discurso, olhamos
para esta relação procurando a posição enunciativa e não o indivíduo social, tendo
em vista que “o sujeito do enunciado é distinto em tudo – natureza, status, função,
identidade – do autor da formulação.” (FOUCAULT, 2007, p.105).
O sujeito do enunciado é uma função ou posição determinada pelas regras
que regulam a prática discursiva. Tal exercício se dá diferentemente em cada
gênero ou modalidade de discurso. Nas relações que os enunciados colocam em
jogo, na tensão entre o já dito e as formas de expressão que atualizam a memória
discursiva, o enunciador é uma função na ordem do discurso, uma posição aberta,
como diz Foucault (2007, p.105), uma função vazia, “podendo ser exercida por
indivíduos, até certo ponto indiferentes, quando chegam a formular o enunciado.”
(FOUCAULT, 2007, p.105). Prova-nos disso Foucault (2007, p.105) ao afirmar que
“um único e mesmo indivíduo pode ocupar, alternadamente, em uma série de
enunciados, diferentes posições e assumir o papel de diferentes sujeitos”.
Compreendemos dessa forma a assinatura em comum aos dois textos com os quais
abrimos essa parte do capítulo, neles encontramos uma determinada posição de
sujeito ali demarcada, posto que apenas Fafá Rosado, naquele ano, e sob as
aquelas circunstâncias poderia assumir a ideologia rosadista de perpetuar uma
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tradição “tipicamente” mossoroense, materializar essa ideologia e assinar os textos
enquanto prefeita em exercício. Outras formas de atualização dessa memória em
torno do passado da cidade não exigem tais chancelas institucionais, e vamos ler,
ouvir e ver diferentes práticas cujas posições de enunciação poderiam ser
assumidas por uma heterogeneidade de pessoas na cidade, desde, é claro, que
estes indivíduos possam lidar com as regras que regulam essa prática
memorialística, de formas menos reguladas do que a posição de sujeito de líder
político, a exemplo do teatro, da literatura de cordel, das artes que se perfilam pela
cidade e mesmo a prática dos veículos midiáticos.
A perspectiva foucaultiana é uma crítica à noção de sujeito fundante, tema por
ele também abordado em A ordem do discurso, quando o autor mostra a
necessidade de evitarmos uma concepção de sujeito que fosse pura e simplesmente
origem e fundamento do discurso e dos seus efeitos. Para Foucault (2006), a
relação da subjetividade com a produção dos sentidos ocorre quando o sujeito
dispõe de palavras, signos, marcas e traços na instância singular do discurso, ou
seja, o faz na medida em que é atravessado por uma série de saberes, correlações
de poder, vontades de verdade e coerções numa dada ordem do discurso. Pensar
no sujeito como parte de uma historicidade que o constitui e também aos discursos,
leva-nos a pensar a centralidade da ordem do discurso no exercício da função
enunciativa, e com isso, como mostra Foucault (2006, p.51), “restituir ao discurso
seu caráter de acontecimento; suspender, enfim, a soberania do significante”.
A terceira característica da função enunciativa é a existência de um domínio a
ela associado. No funcionamento discursivo, descrevemos os efeitos do exercício da
função enunciativa em relação a todo um campo adjacente, pois “um enunciado tem
sempre margens povoadas de outros enunciados.” (FOUCAULT, 2007, p.110), e a
isso não entendamos apenas o contexto da enunciação, ou seja, os elementos da
situação e os arranjos linguísticos que possibilitam dada formulação e seus efeitos
de sentido. Na descrição do enunciado, “é sobre uma relação mais geral entre
formulações, sobre toda uma rede verbal que o efeito de contexto pode ser
determinado”. (FOUCAULT, 2007, p.110). Para o autor, contexto como um campo
de coexistência, a partir da posição, status e papel do que é formulado em meio a
outras formulações sobre o mesmo tema ou objeto de discurso, e não pelo
envolvimento psicológico do sujeito que enuncia tendo em mente frases ou
memórias verbais distintas, como todo mundo.
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É o campo associado que faz com que determinada formulação seja um
enunciado, deixe de ser mera construção de signos e passe a ser algo produzindo
efeitos, permitindo-lhe ser situado contextualmente, estar dotado de um conteúdo
específico e ser localizado como parte de uma trama complexa, em um trajeto de
sentidos

determinado

historicamente.

Em

referência

à

arqueogenealogia

foucaultiana, o domínio associado é constituído: (I) pela série das outras
formulações no interior das quais o enunciado se inscreve; (II) pelo conjunto das
formulações a que o enunciado se refere, na forma de um pré-construído, seja para
repetir, modificar, adaptar ou para se opor, pois “não há enunciado que, de uma
forma ou de outra, não reatualize outros enunciados” (FOUCAULT, 2007, p.111); (III)
pelo conjunto de outras formulações que se sucedem ao enunciado, no jogo da
repetição e da diferença, da paráfrase e da polissemia; enfim, (IV) pelo conjunto das
formulações cujo status é compartilhado pelo enunciado em questão, margem em
comum que possibilitará dado enunciado ser valorizado, conservado, sacralizado, ou
ao contrário, ser apagado ou esquecido, dependendo da relação estabelecida entre
o enunciado e o campo enunciativo no qual aparece como elemento singular.
Em seu domínio associado, o enunciado não é apenas a articulação por um
sujeito de elementos e regras linguísticas e nem a projeção direta de uma
representação, e sim,
De início, desde sua raiz, ele [o enunciado] se delineia em um campo
enunciativo onde tem lugar e status, que lhe apresenta relações
possíveis com o passado e que lhe abre um futuro eventual.
Qualquer enunciado se encontra assim especificado: não há
enunciado em geral, enunciado livre, neutro e independente; mas
sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um
conjunto, desempenhando um papel no meio dos outros, neles se
apoiando e deles se distinguindo. [...] Não há enunciado que não
suponha outros; não há nenhum que não tenha, em torno de si, um
campo de coexistências, efeitos de série e de sucessão, uma
distribuição de funções e papéis. (FOUCAULT, 2007, p.111-112).

Uma última observação é feita pelo autor para sua definição de enunciado.
Em sua condição de função, ele deve atender a mais uma exigência: possuir uma
materialidade. Não há como pensar o funcionamento do discurso sem considerar
sua materialidade, quer seja linguística ou imagética, o que muda é que a
constituição material do enunciado não deve ser descrita apenas como uma
combinatória de signos ou regras da gramática, ainda que isso seja importante, e
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nem como o produto simples de uma articulação de traços, perspectivas, luz e
sombra que se imprimem na imagem. A materialidade é constitutiva do próprio
enunciado, pois “o enunciado precisa ter uma substância, um suporte, um lugar e
uma data”. (FOUCAULT, 2007, p.114), aspectos que o singulariza, o individualizam
e o especificam em sua função de enunciado. Nesse ponto, Foucault (2007) trata
das condições de repetição e variação próprias do enunciado, esclarecendo antes,
que a enunciação, enquanto ato de formulação de determinada sequência de
signos, é um acontecimento que não se repete, possui uma historicidade singular
que não podemos reduzir. Foucault (2007) esclarece, contudo, que o enunciado não
se reduz ao fato da enunciação, pois podemos supor as mesmas formulações,
realizadas por pessoas diferentes e em épocas diferentes, e que ainda assim nem
sempre constituirão enunciados diferentes, pois como vemos, o que define a
existência do enunciado é sua condição, sua função ou status de coisa ou de objeto,
jamais definitivo, aberto a correlações de semelhança ou diferença a partir da sua
existência ou funcionamento em um efeito de conjunto.
É deste modo que a seleção, organização e análise dos enunciados que
tematizam a Resistência partiu do pressuposto de que fosse necessário apreender,
em gêneros discursivos diferentes18, a produção de efeitos de sentido sobre a
cidade, o seu povo e seu passado. O que nos interessa, nesta análise, são as
correlações específicas que os enunciados contraem entre si e com outras
18

No âmbito dos estudos da linguagem, costuma-se tratar da noção de gêneros do discurso a partir
das teorias do pensador russo Mikhail Bakhtin. Em Estética da criação verbal, no capítulo “os gêneros
do discurso”, uma afirmação do autor tem sido seminal para as discussões sobre a heterogeneidade
das formas e modalizações do discurso: Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas
que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o
caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade
humana, o que não contradiz a unidade nacional de uma língua. A utilização da língua efetua-se em
forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou
doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de
cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela
seleção operada nos recursos da língua — recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais —, mas
também, e sobretudo, por sua por sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo
temático, estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e
todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado
considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus
tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso.
(BAKHTIN, 1997, p.279). Assim, o discurso da Resistência pode ser pensado como um conjunto de
diversificados gêneros discursivos, dadas as especificidades das formas heterogêneas de sua
constituição e funcionamento. Essa compreensão implica considerar que essa mesma pluralidade
materializa a própria heterogeneidade das modalidades enunciativas em jogo, e que cada gênero tem
suas particularidades no que se refere ao conteúdo, organização verbo-imagética e efeitos na
realidade, pois cada gênero discursivo obedece a regras, estéticas e coexistências enunciativas
específicas dentro dessa formação discursiva.
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formulações, temas e representações, mesmo que de outras formações discursivas.
Nisso, iremos encontrar os mesmos enunciados em enunciações bastante distintas,
a exemplo dos enunciados cujos efeitos de sentido produzem a glória dos
resistentes mossoroenses, pois enunciados como “os bravos mossoroenses”, “a
bravura dos mossoroenses”, entre tantos outros, repetem-se com a mesma função e
identidade em folhetos de cordel, em falas dispersas de políticos ou “gestores da
cultura” ou nas performances teatrais do Chuva de balas. Por outro lado, são
inúmeras as materialidades que atualizam os mesmos significantes, os mesmos
símbolos, ícones e mitos – produzidos no interior dessa formação discursiva – mas
com efeitos de sentido bastante diversos. Encontramos, a exemplo disso,
representações de cangaceiros, de padres, de políticos, de locais públicos como a
igreja, a linha de trem, e outras, que apesar de mobilizar o mesmo conteúdo passam
a ser descrições e representações distintas pelo fato de produzirem efeitos distintos
dependendo do gênero de discurso.
A arqueogenealogia dos enunciados é o nível elementar da análise das
formações discursivas, tendo em vista que a formação discursiva constitui grupos de
enunciados numa dispersão em que é possível notar formas de recorrência,
sucessão, de simultaneidade, combinação e de contradição entre os enunciados.
Em grande medida, acreditamos que esse efeito de conjunto é determinado pelas
operações teórico-metodológicas do pesquisador, ao modo de um historiador das
discursividades, que descreve o funcionamento do discurso a partir desse limiar de
existência

dos enunciados numa formação

discursiva.

Nesse

aspecto,

a

arqueogenealogia foucaultiana possibilita descrever como os enunciados foram
institucionalizados, como se tornaram objeto de luta e de apropriação, como vieram
a ser instrumentos para o desejo ou interesse ou, ainda, como passam a funcionar
como elementos para uma estratégia.
Foucault (2007) vai definir, com base nesse modo de conceber a existência
do enunciado, as diretrizes para uma análise enunciativa. Para o autor, três pontos
definem os rumos da análise do enunciado, a começar pelo efeito de raridade
próprio ao exercício da função enunciativa. O efeito de raridade, próprio do
enunciado, baseia-se em vários pressupostos, por exemplo, o fato de que nem tudo
é sempre dito ou tornado visível. Como mostra Foucault (2007), os enunciados estão
sempre em déficit, já que a linguagem não preenche a totalidade das visibilidades,
não a alcança, e, mesmo que possa ser traçada uma formação discursiva enquanto
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lei de rarefação de enunciados possíveis, haverá sempre as lacunas, o nãopreenchimento na ordem das coisas e dos enunciados. Desta forma, a análise do
discurso busca “determinar o princípio segundo o qual puderam aparecer os únicos
conjuntos significantes que foram enunciados”. (FOUCAULT, 2007, p.135). Repousa
aí uma das problematizações fundamentais da análise do discurso que consiste em
perguntar por que determinado enunciado surge, e nenhum outro em seu lugar, em
determinada formação discursiva. Nesse sentido, trata-se de estudar um sistema
limitado de presenças, pois uma formação discursiva não é, segundo o autor, uma
totalidade em desenvolvimento, mas sim uma distribuição de lacunas, de vazios, de
ausências, de limites e recortes constitutivos que indicam que cada enunciado ocupa
um lugar que só a ele pertence em dado sistema de formação enunciativa.
Na análise do discurso, não procuramos reconhecer o não-dito cujo lugar o
enunciado em análise poderia ter ocupado, e sim, a posição ocupada pelo dizer e as
ramificações por ele efetuadas, e que permitem demarcar sua localização e seu
funcionamento na dispersão geral dos enunciados. Sobre a condição de ser raro, do
enunciado, assim fala Michel Foucault:
Essa raridade dos enunciados, a forma lacunar e retalhada do campo
enunciativo, o fato de que poucas coisas, em suma, podem ser ditas,
explicam que os enunciados não sejam, como o ar que respiramos,
uma transparência infinita; mas sim coisas que se transmitem e se
conservam, que têm um valor, e das quais procuramos nos apropriar;
que repetimos, reproduzimos e transformamos; para as quais
preparamos circuitos preestabelecidos e às coisas damos uma
posição dentro da instituição; coisas que são desdobradas não
apenas pela cópia ou pela tradução, mas pela exegese, pelo
comentário e pela proliferação interna do sentido. Por serem raros os
enunciados, recolhemo-los em totalidades que os unificam e
multiplicam os sentidos que habitam cada um deles. (FOUCAULT,
2007, p.136).

Ao voltar-se para a raridade dos enunciados, a análise do discurso se volta
para o fato de que cada enunciado, como acontecimento, é singular, e ao mesmo
tempo, materializa uma interpretação. Para uma análise arqueogenealógica,
interpretar não é supor encontrar no fio do discurso um conteúdo ou uma verdade
secreta, escondidos esperando a luz de quem interpreta para elucidar seus jogos,
mas sim, aceitar que os sentidos são produzidos no próprio jogo dos enunciados, no
lugar específico que ocupam, na forma como circulam e se transformam. Assim,
analisamos o discurso em sua condição histórica, “como um bem finito, limitado,
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desejável, útil – que tem suas regras de aparecimento e também suas condições de
apropriação e de utilização”. (FOUCAULT, 2007, p.136-137). Um bem que implica
considerar, desde sua emergência, a questão do poder, pois o discurso é sempre
objeto de luta, de contradição e de demarcações de lugar.
A análise do enunciado também deve abordá-lo na forma sistemática da
exterioridade. Com isso, Foucault (2007) nos convidava a pensar diferentemente a
oposição interior versus exterior, e a forma dicotomizada com que essa oposição era
trabalhada em outras descrições nas ciências sociais e humanas. Para o autor, não
se trata de pensar a exterioridade (ou a historicidade) como elemento acessório ou
residual das análises, aspecto que era preciso considerar apenas para não perder
de vista a essencialidade da interioridade, da estrutura, como era o caso da analise
formal da linguagem. Ao invés de pensar no primado do significante sobre o
significado, torna-se mais produtivo pensar que existe aí uma tensão que
precisamos considerar na análise dos efeitos da língua, e das outras formas de
signos, na história. Em sentido específico, fazer a análise discursiva do enunciado é
empreender a história do que foi dito, ou tornado visível, e nisso, problematizar o
trabalho da expressão. A análise enunciativa, ao libertar-se dos fundamentos da
subjetividade fundadora ou do tema do histórico-transcendental, que pressupunham
a possibilidade de reencontrar na transparência dos enunciados os sentidos, as
verdades e todo um movimento cíclico de retorno às origens, propõe
Restituir os enunciados à sua pura dispersão; para analisa-los em
uma exterioridade sem dúvida paradoxal, já que não remete a
nenhuma forma adversa de interioridade; para considerá-los em sua
descontinuidade, sem ter de relacioná-los, por um desses
deslocamentos que os põem fora de circuito e os tornam
inessenciais, a uma abertura ou a uma diferença fundamental; para
apreender sua própria irrupção no lugar e no momento em que se
produziu; para reencontrar sua incidência de acontecimento.
(FOUCAULT, 2007, p.137-138).

Analisar o enunciado em sua historicidade, como seu exterior constitutivo,
supõe descrever o campo enunciativo não como produto ou operação que se passa
no pensamento dos homens ou em alguma margem transcendental, mas que seja
aceito em sua realidade empírica como “local de acontecimentos, de regularidades,
de

relacionamentos,

de

modificações

determinadas,

de

transformações

sistemáticas.” (FOUCAULT, 2007, p.138). Nesse sentido, são as configurações do
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campo enunciativo que definem o lugar possível dos sujeitos falantes, pois é preciso
descrever os efeitos desse domínio nas modalizações produzidas pelos sujeitos que
se engajam nessa memorialística.
Estudar os diferentes efeitos dessa narrativa de Memória na cidade de
Mossoró não é descrever a operação individual, a consciência ou cogito que
formassem um projeto de intenções na idealização de uma memória. Antes, é
preciso atentar para os atravessamentos da própria história naquilo que se coloca
em discurso, e isso nos parece razoável, quando vemos as articulações políticas,
econômicas e mesmo artísticas que atravessam a prática expressiva dos sujeitos
que se engajam nessa narrativa da Resistência. Portanto, mais do que colocar a
questão de quem fala, manifestando-se ou se ocultando no que diz, ou se exerce
bem ou mal a liberdade de expressão, é preciso considerar a ordem do discurso,
Como o conjunto das coisas ditas, as relações, as regularidades e as
transformações que podem aí ser observadas, o domínio do qual
certas figuras e certos entrecruzamentos indicam o lugar singular de
um sujeito falante e podem receber o nome de um autor. “Não
importa quem fala”, mas o que ele diz não é dito de qualquer lugar. É
considerado, necessariamente, no jogo de uma exterioridade.
(FOUCAULT, 2007, p.139).

Os efeitos da discursividade da Resistência puderam ser apreendidos
atentando-se para as distintas posições de sujeito que se vinculam a essa formação
discursiva e ao modo como cada uma atualiza os temas e objetos desse discurso a
partir de formas estéticas, mecanismos e funcionamentos diversos. Nessa tensão
entre o fio do discurso, sua estrutura, e sua exterioridade ou historicidade, a AD
descreve os enunciados em seu duplo constitutivo, enquanto materialidade histórica.
As materialidades do discurso são analisadas ainda, sob outro critério,
definido por Foucault (2007) como formas específicas de acúmulo. O modo como os
enunciados se acumulam no domínio dos enunciados não está relacionado
simplesmente ao modo como os documentos puderam ser guardados, em táticas de
interiorização da lembrança, a partir das quais se busca esquivar os enunciados,
desde que formulados, do seu sono e da possibilidade de perderem-se no tempo ou
no esquecimento. Táticas de leitura, decifração e memorialística surgem na
pretensão de tentar “arrancar o discurso passado de sua inércia e reencontrar, num
momento, algo de sua vivacidade perdida”. (FOUCAULT, 2007, p.139). Por sua vez,
a arqueogenealogia não busca, por meio da análise enunciativa, despertar os textos
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de seu sono atual e decifrar, nas marcas legíveis e visíveis da materialidade, as
formas de seu surgimento. Trata-se, mais do que isso, de entender as razões
históricas e os correlatos desse sono, e estranhar para desconstruir esse suposto
despertar ou resgate (ALBUQUERQUE JR., 2013), para entender o modo de
existência que caracteriza os enunciados, aquilo que os mantém nos jogos de
memória. Para Foucault (2007), dois aspectos caracterizam esse efeito de acúmulo:
a remanência e a recorrência.
A remanência é própria aos enunciados e não equivale ao retorno do
momento da enunciação, nem é a procura no conteúdo daquilo que queriam dizer,
nem afirmar os enunciados. O que possibilita que determinados enunciados
permaneceram no campo da memória, sendo essa a razão para analisa-lo na
dimensão do acúmulo e da remanência, é o fato de que alguns enunciados, e não
outros, conservaram-se graças a certos dispositivos, suportes ou técnicas materiais
(entre os quais os livros, as bibliotecas, o museu, a mídia, a arte, e tantas outras
formas de fazer ver e fazer lembrar), a certas instituições e encerrando certas
modalidades ou status. Veremos, nesse sentido, que os enunciados nesta formação
discursiva da Resistência assumem diferentes status, ligam-se uns aos outros por
meio de arranjos e táticas específicas. Reverberam diferentes interpretabilidades,
próprias aos campos da política, da mídia, da literatura e de uma série de outras
estéticas que se articulam diferentemente em torno do mesmo objeto de discurso, às
vezes de forma complementar, outras vezes por meio de uma sustentação
recíproca, ou ainda, por meio de contraposições, além de manterem-se, em grande
medida, por meio de certas repetições.
O efeito de remanência é distinto em cada enunciado, dada a própria
singularidade enunciativa, e nos convida a afirmar, por exemplo, que os grupos de
enunciados que tematizam a Resistência, produzindo-a enquanto acontecimento,
acumulam-se de formas específicas, dependendo das modalidades enunciativas e
dos regimes de enunciação ligados cada qual aos seus respectivos lugares
institucionais

de

produção.

Entendemos,

nesse

aspecto,

que

a

prática

memorialística entre autores da década de cinquenta em diante, na cidade de
Mossoró, fez acumular enunciados de uma forma específica, diferente de outras
táticas de produção ou reprodução dessa memória na cidade nos dias de hoje, como
se pode ver na mídia local, prática discursiva que encerra uma série de
deslocamentos, ampliações e mesmo inversões na temática da Resistência.
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O efeito de acúmulo dos enunciados também se dá por meio da recorrência.
Todo enunciado compreende um campo de elementos antecedentes em relação aos
quais se situa. Em análise do discurso, não se fala em recorrência como uma
espécie de movimento sinonímico, pura repetição, pois apesar de o enunciado ter
uma materialidade repetível e funcionar, sob certas condições semelhantemente, o
campo enunciativo ou regime de enunciabilidade possibilitam relações de
reorganização e redistribuição, de diferença, entre dado enunciado e seu campo
antecedente, a dimensão do já dito, a partir da qual se dão as tramas entre a
memória e o esquecimento, a repressão ou a proliferação dos efeitos de sentido.
Os enunciados também possuem valores estatutários diferentes, conforme
funcionam no domínio associado, com correlações de lugar e de sentido que os
singularizam uns em relação aos outros. Por meio disso, foi possível afirmar como
veremos, entre as hipóteses de trabalho fundamentais, que a escrita memorialista de
autores como Raimundo Nonato, Raul Fernandes e Raimundo Soares de Brito
definiu muito o que se diz ou se faz ver sobre o episódio envolvendo a passagem
dos cangaceiros por Mossoró, no ano de 1927. Acreditamos que estas escritas
contribuíram decididamente para sedimentar uma memória discursiva por meio de
certos efeitos de sentido, imagens, representações e expressões-chave que
permanecem até hoje nas práticas que atualizam essa memória, em diferentes
movimentos de paráfrase e polissemia. Entretanto, estejamos sensíveis, como
aponta a perspectiva arqueogenealógica, para que a descrição dos enunciados não
se apoie na imagem do retorno, pois analisar a discursividade não é voltar no tempo
e recolher a unidade do discurso a um momento fundador, como o da escrita desses
memorialistas citados, ou dotar o já dito de um segundo nascimento, como nos diz
Foucault (2007, p.141), e sim analisar “os enunciados na densidade do acúmulo em
que são tomados e que, entretanto, não deixam de modificar, de inquietar, de agitar
e, às vezes, de arruinar”. Ao orientarmos a análise do discurso da Resistência
mossoroense ao ataque de Lampião por meio da reflexão foucaultiana, dois outros
pontos foram fundamentais na análise dos enunciados dessa formação discursiva:
as dimensões do a priori histórico e a do arquivo.
Para Foucault (2007), o a priori histórico seria a condição de realidade para
enunciados, e isso, não no sentido de algo anterior que validaria ou tornaria legítima
tal ou tal assertiva, e sim algo que permite “isolar as condições de emergência dos
enunciados, a lei de sua coexistência com outros, a forma específica de seu modo
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de ser, os princípios segundo os quais subsistem, se transformam e desaparecem.”
(FOUCAULT, 2007, p.144). A priori não das verdades que poderiam ou deixaram de
serem ditas, e sim o da história das coisas efetivamente ditas, algo que permite
descrever os enunciados em sua dispersão, em sua historicidade própria, algo que
permite “dar conta do fato de que o discurso não tem apenas um sentido ou uma
verdade, mas uma história, e uma história específica que não o reconduz às leis de
um devir estranho”. (FOUCAULT, 2007, p.144). Antes de mais nada, o enunciado é
histórico, possui uma forma de dispersão no tempo, um modo de sucessão, uma
estabilidade de reativação, uma rapidez de desencadeamento ou rotação que lhes
dá sua singularidade, sua raridade.
O a priori histórico incide em todo exercício da função enunciativa, a começar
pelas próprias formas ou gêneros a partir dos quais o discurso funciona, e aí
teríamos segundo Foucault (2007) algo como um a priori formal, sem falar do peso
sobre os temas que o discurso acolhe, as posições de enunciação que determina, as
estratégias e os efeitos de sentido que produz. A noção de a priori histórico como
condição de possibilidade para enunciados permite compreender os movimentos da
história e dos sentidos não simplesmente como uma contingência aleatória
extrínseca aos enunciados, mas sim como algo possível por meio de uma
regularidade própria aos enunciados.
Pensados em sua historicidade, como acontecimentos em sua realidade
própria, como elementos de uma formação discursiva ou de várias, o domínio ou
sistema dos enunciados constitui o arquivo. Para o Foucault (2007), não se trata
simplesmente da soma dos textos que uma cultura ou das textualidades que as
instituições guardaram em seu poder como documentos de seu próprio passado ou
como testemunhos de uma identidade a ser mantida, algo que se deseja preservar
ou resgatar. Na premissa foucaultiana, devemos pensar o arquivo como aquilo que
faz com que tantas coisas ditas pelos homens numa dada época tenham surgido
não apenas no jogo das circunstâncias, “mas que tenham aparecido graças a todo
um jogo de relações que caracterizam particularmente o nível discursivo”.
(FOUCAULT, 2007, p.146). Vimos, por exemplo, que o funcionamento de uma
discursividade da Resistência não pode ser isolado de uma série de táticas e
dispositivos entre os quais o projeto político ideológico da família Rosado, como
descrito anteriormente. Tensão entre o visível e o enunciável que implica reconhecer
o nível discursivo no qual essa narrativa se desdobra como o modo de existência
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material dessa ideologia rosadista e de tantas outras que repercutem nessa
produção de memória. Além disso, devemos considerar essa tensão em sua
heterogeneidade, pois são muitos os gêneros de funcionamento dessa narrativa de
memória mossoroense, cada qual produzindo efeitos específicos na realidade das
práticas culturais, turísticas, artísticas, políticas e econômicas locais.
Há um arquivo de visibilidades e dizibilidades a partir do qual os enunciados
são analisados como fragmentos em rede e numa regularidade, nas possibilidades e
impossibilidades que eles produzem. Deste ponto de vista,
O arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege
o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares.
Mas o arquivo é, também, o que faz com que todas as coisas ditas
não se acumulem indefinidamente em uma massa amorfa, não se
inscrevam, tampouco, em uma linearidade sem ruptura e não
desapareçam ao simples acaso de acidentes externos, mas que se
agrupem em figuras distintas, se componham umas com as outras
segundo relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo
regularidades específicas. (FOUCAULT, 2007, p.147).

O arquivo não encerra a ideia de ser aquilo que na ordem das coisas mantém
os enunciados conservados, como bibelôs de memória, na possibilidade de os
ventos futuros lhes soprarem a poeira tornando-os legíveis e visíveis outra vez.
Antes, trata-se do sistema geral de formação e transformação dos enunciados, em
seu funcionamento discursivo, como diz Foucault (2007, p.147), “o que define o
modo de atualidade do enunciado-coisa”, não para simplesmente unificar tudo o que
foi dito numa prática discursiva, e sim para tornar possível apreender nas durações
próprias ao discurso as suas diferenças sistemáticas.
A descrição do enunciado no arquivo está no cerne dos pressupostos teóricometodológicos de muitos trabalhos atuais em AD no Brasil, marcados, sobretudo,
por uma visada discursiva, histórica e semiológica de seus objetos de análise.
Reside nisso uma outra hipótese de trabalho que era preciso constatar,
evidenciando que a descrição e compreensão do funcionamento do discurso da
Resistência passava, antes, por uma teoria cujo aparato pudesse ajudar a
compreender esse engendramento de enunciados e coisas, a relação entre essa
série enunciativa e a vontade de saber sobre o passado mossoroense. Enfim, uma
teoria que auxiliasse também a entender o modo como essa prática discursiva ligase a instituições, sujeitos e formas enunciativas diversas.
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É deste modo que para nós a AD tornou possível a explicação do
funcionamento de um discurso que acumula temas, imagens, representações e
modos de interpretar a cidade e sua gente por meio de estratégias ou mecanismos
linguísticos, imagéticos, sonoros e visuais diversos, em vários gêneros do discurso.
Nesse sentido, a atualidade da análise do discurso, nisso que chamo de virada
histórico-semiológica, sobretudo a partir da consolidação da arqueogenealogia
foucaultiana nos procedimentos e abordagens de uma teoria do discurso na França,
abre cada vez mais o campo de investigação do linguista para outras
problematizações e outros modos de fazer análise discursiva.
É pertinente esclarecer, e não simplesmente a critério de exercício retórico,
que não é nossa intenção escrever um capítulo teórico que pudesse dar conta da
história da análise do discurso. Entretanto, e levando em consideração os próprios
estudos que se prestam a uma historiografia da AD, na França e no Brasil, e de seus
autores, conceitos e pressupostos, julgamos necessário situar aqui as categorias
que nortearam nosso percurso analítico. E isso, do ponto de vista da atualidade
desses conceitos, ou melhor, no modo como lidamos com eles hoje, em certa
medida, diferentemente de como foram pensados em práticas de pesquisa na
França e no Brasil, desde quando se começou a investigar a partir de 1960 a
linguagem sob a proposta de uma análise do discurso. Ou seja, na possibilidade de
colocar esses conceitos e pressupostos em outra perspectiva, que é a nossa e,
mesmo cientes de estarmos atravessados por uma memória conceitual, não nos
furtamos da possibilidade de tentar atualizá-la, ampliando-a por meio de novos
percursos analíticos e novas propostas de estudo que tomem por objetos de análise
séries enunciativas que materializem questões atuais, próprias de nossa
sensibilidade, temporalidade e espacialidade.
Atualmente, outros trabalhos em análise de discurso estão sensíveis a isso e
propõem pensar a AD, no Brasil, a partir de uma semiologia histórica, como o devir
de um campo de estudos que articula a tradição linguística com suas permanências,
deslocamentos e jogos interdisciplinares. Entre os desdobramentos teóricos
possíveis hoje, a atualização da noção foucaultiana de enunciado é particularmente
interessante ao nosso propósito, pois a descrição histórica ao somar-se à
perspectiva da semiologia tem possibilitado avanços significativos na análise de
outras materialidades do discurso na atualidade.
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Ao seguirmos as trilhas abertas pela arqueologia dos discursos das ciências
humanas ou dos saberes do homem sobre o homem, da proposta foucaultiana,
estendemos a noção de enunciado para outras formulações que não apenas os
textos verbais escritos, e nisso, a descrição histórica das materialidades discursivas
também deve incluir a pintura, a fotografia, o grafismo, os contornos, as
performances e demais produções icônicas, já que estas também podem ser
tomadas enquanto fragmentos discursivos, como documentos de uma dada
temporalidade e espacialidade, como parte de uma formação discursiva e como
podendo ser relacionadas com outras práticas, discursivas ou não, em um domínio
associado, reguladas pelas regras que regem, assim como as produções verbais, o
exercício da função enunciativa.
A realidade discursiva é sem dúvidas multimodal ou multisistémica e as
materialidades discursivas, sobretudo hoje, são compostas, ou seja, sua realidade
composicional encerra um sincretismo de linguagens verbais e não verbais que a
descrição dos fatos de linguagem não pode negligenciar. Com isso, uma análise que
cobrisse apenas as formas de expressão materializadas em textos escritos já não se
sustentaria numa cultura e numa sensibilidade que são profundamente visuais,
imersos como estamos em um mundo globalizado e midiatizado cujas práticas
discursivas funcionam por meio de signos vários, fazendo com que não possamos
mais desconsiderar as imagens, os traços, os símbolos e mesmo a sonoridade como
matérias significantes para efeitos de sentido diversos.
Este esforço tem sido empreendido atualmente, de forma sistemática, por
vários autores do campo da AD19. Gregolin (2011), ao abordar a análise do discurso
por um viés semiológico, também afirma que o campo de estudos do discurso
constitui uma multiplicidade de abordagens, métodos e objetos de análise que deriva
da própria complexidade do conceito de discurso. Evidenciando a natureza
interdisciplinar da área, e naquilo que ela pontua como sendo idiossincrasias
próprias a uma análise do discurso brasileira, a autora evidencia como necessária

19

No Brasil, citemos de forma categórica os três primeiros Colóquios Internacionais de Análise do
Discurso (CIAD) realizados na Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, onde a temática da
interdisciplinaridade da AD com a linguística, a história e a semiologia fizeram parte das discussões e
resultaram em publicações relevantes para a área. Do mesmo modo, os trabalhos realizados no
Brasil em torno do GEADA – Grupo de Estudos de Análise do Discurso de Araraquara liderado por
Maria do Rosário Gregolin, que congrega diversos pesquisadores, tem sido fundamentais para
animar o debate epistemológico em torno da atualidade da pesquisa em AD, e daquilo que se vem
propondo como uma semiologia histórica na análise discursiva.
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uma articulação com a teoria semiológica. Para a autora, a necessidade de um
deslocamento teórico e metodológico que possibilite descrever e explicar a natureza
sincrética de discursos cujas materialidades fundem o verbal e o não verbal começa
quando visualizamos, na própria história da AD, o projeto teórico de Michel Pêcheux
e como tal projeto foi se atualizando e agregando interdisciplinaridades, pois de
início, como sabemos, o aparato teórico metodológico da AD determinava, com base
nas premissas saussurianas, que a materialidade linguística escrita fosse tomada
como objeto preferencial de análise. Nesse sentido, Gregolin (2011) coloca que a
partir do início dos anos 1980 mudanças nas formas de produção e circulação dos
discursos levaram a uma necessidade de observar e problematizar outras
materialidades, mudanças estas verificadas na própria obra de Michel Pêcheux
quando este alude a importância de a AD ler as reflexões de outros campos, como a
própria semiologia de Roland Barthes e a arqueologia de Michel Foucault.
Seja como for, os deslocamentos teóricos e as novas perspectivas de análise
do não verbal não podem perder de vista o próprio edifício teórico da AD. É isto que
nos lembra Gregolin (2011), mostrando que a análise do discurso se desenvolve
absorvendo os debates estabelecidos nas ciências sociais e humanas para
questionar a função e o funcionamento do discurso na sociedade.
Vários pressupostos são postos novamente em discussão a partir dos
deslocamentos epistemológicos da AD, entre os quais, a ideia de que a prática de
análise do discurso trabalha a tensão entre o intradiscurso, a dimensão da
materialidade, e o interdiscurso, que é da ordem da historicidade ou da memória.
Atualmente, a análise do discurso ainda trabalha essa tensão, esse duplo
funcionamento, mas isso assume outros contornos, como estamos tentando mostrar
por meio das análises, posto que as práticas discursivas contemporâneas só podem
ser descritas se a teoria reconhecer, como propõe Barthes (2001), a realidade
multifacetada do signo ou as várias formas de significação que abrem a realidade da
linguagem para o não-verbal. É desta forma que podemos repensar a noção basilar
de enunciado e trabalhar, por meio de um edifício teórico interdisciplinar, as
textualidades não verbais juntamente com a materialidade linguística, abrindo a
análise para novos objetos e novas materialidades discursivas.
Hoje, portanto, é preciso aceitar os deslocamentos de uma teoria sustentada
no início por um tríplice vértice no qual se cruzam a língua, o sujeito e a história,
sendo isso aquilo que determinou nas primeiras fases da AD que o foco da análise
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tivesse sido apenas as materialidades linguísticas. Para Gregolin (2011), essa
determinação foi possível num período em que o estruturalismo linguístico derivado
das leituras do Curso de Linguística Geral20 estava em evidência e no qual o método
pecheutiano de análise automática do discurso, baseado em parte na teoria do
enunciado de base e das famílias parafrásticas de Harris, estabeleceu uma
problematização do sujeito e da historicidade, mas que, contudo, o enunciado era
ainda pensado como materialidade verbal, estritamente linguística.
Essa noção de enunciado que abre as perspectivas da análise para outras
materialidades se torna possível quando autores como Jacques Courtine e o próprio
Michel Pêcheux21 dialogam com autores como Roland Barthes e Michel Foucault,
estabelecendo-se com este último, especificamente, o contato com uma outra
perspectiva de descrição dos enunciados, pois como aponta Gregolin (2011, p.86),
“o ‘enunciado’, na análise arqueológica de Foucault, não é exclusivamente
linguístico, tem natureza semiológica”. (GREGOLIN, 2011, p.86). Como vimos antes,
o enunciado no arquivo, ou o enunciado-acontecimento é, na visão foucaultiana,
20

Ainda que não seja objetivo de nossa pesquisa, um exercício reflexivo sobre a teoria saussuriana
impressa no Curs (SAUSSURE, 1977) e o desenvolvimento da teoria da análise do discurso é
extremamente produtivo. Com efeito, e na premissa de que nenhuma teoria do campo da linguagem
pode ser pensada fora de uma regularidade discursiva com a linguística dita estruturalista, não é
possível entender o conceito de discurso fora de seu domínio associado que implica considerar, por
exemplo, o próprio conceito de língua na tradição linguística, as dicotomias saussurianas e as críticas
ao modo como a tradição saussuriana teria centrado esforços num conceito abstrato de língua.
Márcio Alexandre Cruz em um ensaio sobre as relações entre a linguística saussuriana, as teorias
linguísticas e o campo da análise do discurso discute a interpretação, muitas vezes repetida sem uma
discussão maior, de que Saussure (1977) teria deixado de fora de sua teoria uma reflexão sobre o
sujeito, a sociedade, a história e o sentido. Procurando descontruir a ideia de Simon Bouquet de que
a origem de todo pensamento linguístico contemporâneo é Ferdinand de Saussure, que entre sua
obra e nossos trabalhos atuais, existiria ou uma continuidade, ou uma ruptura, desconsideradas dos
próprios movimentos históricos do pensamento linguístico, Cruz (2011, p.69) nos coloca o seguinte:
“Defendemos aqui outra tese, talvez, para muitos, tão desconcertante quanto essa tese de Bouquet,
mas, do nosso ponto de vista, mais prudente, a saber, a tese de que Saussure não teria excluído dos
estudos linguísticos elementos como sujeito, sentido, história. É mesmo o contrário, o linguista
genebrino se inscreve numa tradição que representa uma reação a uma tradição que, esta sim, teria
excluído tais elementos, a saber, a tradição naturalista em linguística”.
21 Os historiadores da análise do discurso evidenciam a importância de Courtine (2009) em sua tese
publicada no Brasil com o título Análise do discurso político: o discurso comunista endereçado aos
cristãos, por evidenciar as contribuições da arqueologia foucaultiana para o campo da AD. Na obra,
lemos vários conceitos sendo mobilizados, como os de tema, formação discursiva, interdiscurso e
muitas orientações teóricas e metodológicas pra a investigação em análise do discurso. Por sua vez,
lemos Michel Pêcheux em inúmeras ocasiões remetendo os desenvolvimentos da AD, sobretudo a
partir da década de 1980, ao pensamento foucaultiano. Em um ensaio sobre a questão da paráfrase
discursiva, Pêcheux (2011b, 164) textualiza a importância da arqueologia foucaultiana: “De modo que
poderíamos caracterizar a análise de discurso como a tentativa de aproximar, por meio de
procedimentos algoritmos, alguma coisa que faça funcionar a inteligência de um historiador de
arquivo face a uma situação do segundo tipo, por exemplo, como em Michel Foucault, quando
procura recuperar origens, filiações, aproximações incongruentes e proximidades paradoxais dentro
de seu campo de arquivo”.
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uma função que não se assemelha às regras de construção linguística, nem à
relação de referência e nem equivale apenas ao contexto pragmático da formulação,
e sim, sendo o enunciado uma materialidade repetível que obedece a regras
históricas e sociais de constituição, circulação e recepção.
Portanto, a atualização da noção de enunciado, central na constituição e
compreensão do nosso objeto de estudos, passa por essa discussão da natureza
sincrética dos discursos. Sargentini (2011) coloca que é preciso ao analista do
discurso atentar para uma ordem do olhar que o possibilita observar
Que a produção e a difusão dos discursos na sociedade atual
apresentam-se em um modelo contemporâneo no qual os textos
escritos e orais, as imagens fixas e em movimento, o meio e modo
de circulação dos discursos, todos esses itens, em seu conjunto,
reclamam análise sem que seja possível abordá-los separadamente.
(SARGENTINI, 2011, p.107-108).

E, com isso, a autora insiste na ideia de que os novos percursos analíticos ao
estarem sensíveis à realidade sincrética ou composta dos enunciados não devem
perder de vista um dos pressupostos fundamentais da AD: as materialidades do
discurso não podem ser analisadas fora de suas condições históricas de
possiblidade e de inteligibilidade. De fato, as materialidades heterogêneas ou
compósitas encerram estratégias discursivas específicas, e em dado enunciado
sincrético de linguagens, é necessário observar os efeitos do verbal em relação ao
não verbal, e vice-versa, pois cada semiose ao seu modo produz efeitos específicos.
É nesse sentido que os autores conclamam como necessário um diálogo com a
teoria dos signos sem que se deixe de descrever a historicidade desses signos
outros, considerando os fundamentos da análise das materialidades do discurso.
O conceito de semiologia que emerge nos trabalhos em análise do discurso
deriva sobretudo da obra de Roland Barthes. A semiologia, conforme se pondera a
partir da afirmação saussuriana da existência de uma ciência geral dos signos da
qual a linguística seria um ramo (SAUSSURE, 1977)22, é aprendida como um campo

Barthes (2004, p.214-215): “Embora recente, a semiologia já tem história. Derivada de uma
formulação olímpica de Saussure (‘Pode-se conceber uma ciência que estude a vida dos signos no
seio da vida social’), ela não cessa de colocar-se à prova, de fracionar-se, de dessituar-se, de entrar
nesse grande carnaval das linguagens descrito por Julia Kristeva. [...] É nesse sentido que, pela
primeira vez, Julia Kristeva propõe a teoria da semiologia: ‘Toda semiótica só pode fazer-se como
crítica da semiótica’. Nesse sentido, a prática de análise do discurso é pensada como uma forma de
escritura, ou seja, uma operação com signos que visa a problematização e a desconstrução de
22
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de estudos que tem como objeto todo e qualquer sistema de signos em seus
respectivos campos de significação, tal como os sons, as imagens, os gestos, os
rituais e os mitos. Como pontua Blikstein (2011, p.246) a semiologia “tem como
objeto explicar o funcionamento dos vários sistemas de sinais, signos, símbolos e
índices (puros e manipulados)”. É neste aspecto que os trabalhos atuais em AD
agregam ao seu quadro teórico a ideia de semiologia histórica, posto que na
atualidade é necessário considerar a ocorrência de textos mistos e o modo como
essas materialidades são produzidas, circulam e são recebidas, sem que se deixe
de considerar, como lembra Sargentini (2011, p.115) “o processo histórico de
formação do que é enunciável”. Dizendo de outra forma, a atualização da noção de
enunciado implica reconhecer como pertencente também à ordem do enunciável o
que chamamos de enunciados compostos ou multimodais. Nisso, levamos em conta
a produção de sentidos que ocorrem por meio dos signos ou das textualidades não
verbais, já que estas também possuem um funcionamento discursivo que é
imprescindível considerar no estudo das práticas discursivas. Além disso, tais
modalizações que articulam o verbal e o não-verbal passam pelas mesmas
estratégias de controle e regulação próprios da ordem do discurso.
Essa perspectiva de ampliação da noção de enunciado também é teorizada
por Navarro (2012), quando o autor vai propor uma análise da imagem como
enunciado que entrecruza estrutura e acontecimento23. Ao remeter o seu leitor às
premissas teóricas da AD, este autor considera como enunciados as diferentes
materialidades que se colocam como objeto de investigação e indica a possibilidade

signos para mostrar nas produções de sentido a institucionalizações de ideias, conceitos,
representações e memórias.
23 A proposta de Pedro Navarro é particularmente interessante por mostrar um ponto de intersecção
entre as obras de Michel Pêcheux e Michel Foucault. A imagem como enunciado possibilita um
trabalho de descrição e interpretação no qual se pense o estatuto da imagem a partir de sua
dimensão de estrutura (perspectiva, enquadramento, cores, traços e contornos) e acontecimento que
é da ordem da historicidade. Nesse ponto, a definição de discurso proposta por Pêcheux (2008) em
Discurso: estrutura ou acontecimento conjuga-se com a teoria do enunciado presente em A
arqueologia do saber (FOUCAULT, 2007) e possibilita ao analista do discurso descrever e interpretar
a ordem do olhar orientado pelas mesmas premissas teóricas e metodológicas de estudo da
materialidade discursiva, evidenciado o proveito da atualização do aparato teórico para o estudo de
novas materialidades que conjugam sistemas de signos não verbais. Segundo Navarro (2012),
Pêcheux (2008) contribuiu para o estudo da imagem ao ponderar sobre uma perspectiva que abarque
três domínios: o acontecimento, a estrutura e a tensão entre descrição e interpretação no interior da
AD francesa. Além disso, chama-nos a atenção o autor para o fato de que, mesmo remetendo-se às
propostas de Michel Foucault, sobretudo as suas considerações sobre uma descrição histórica dos
enunciados, a posição de linguista assumida por Michel Pêcheux se diferencia por “uma preocupação
com a materialidade discursiva, ou seja, com o “real da língua” na produção dos efeitos de sentido do
enunciado”. (NAVARRO, 2012, p.125).
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“de fazer Análise do Discurso ao lado da língua, da imagem e da história, tendo
como foco não o linguístico ou o imagético, mas a constituição de uma linha de
pesquisa cujo objeto é o enunciado”. (NAVARRO, 2012, p.128). Acrescentamos
juntos a esse autor que, mesmo sendo a descrição arqueogenealógica uma
abordagem que vai além do problema linguístico, a noção foucaultiana de
enunciado, como função enunciativa, dá abertura para estudarmos outras
materialidades compostas de signos heterogêneos ao nível histórico do discurso,
pois a descrição dos enunciados não se restringe nem é dependente de uma
estrutura linguística, e sim refere-se ao nível de possibilidade da existência material
de enunciados e ao modo como tais enunciados produzem sentidos em um domínio
associado e a partir de regularidades numa formação discursiva.
Para nosso propósito, foi fundamental considerar a modalidade de existência
de enunciados que conjugam textos verbais com traços, símbolos, sinais e imagens
como modalidade presente no funcionamento do discurso da Resistência. Com isso,
fez parte do nosso percurso analítico a proposta de descrever os enunciados
sincréticos e o modo como tais enunciados conjugam memórias e produzem
sentidos. Em toda sua extensão, o funcionamento de uma prática discursiva sobre a
passagem de Lampião em Mossoró inquietou pela produção de uma memória
constante e mutante, tornada legitimada como espécie de saber oficial que cada vez
mais tem sido dizível e visível na cidade mossoroense. Nesse aspecto, é crucial
tentarmos entender como a produção dessa memória e dos saberes sobre a cidade
atravessam e são atravessados pela narrativa da Resistência. Para tanto,
reproduzimos dois painéis que decoram, respectivamente, a entrada de um
supermercado e a faixada interna de um restaurante na cidade:
(M10)
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(M11)

Em conjunto, as duas materialidades possibilitam refletir a dimensão da
memória, sua fusão com outros quadros de referência ou seus deslocamentos,
como efeitos do funcionamento do discurso. Os dois painéis perfilam o que seriam
aspectos do lugar, como produtos típicos, artistas regionais, tipos sociais e aspectos
naturais, climáticos e econômicos, representativos da espacialidade mossoroense
ou constitutivos de uma certa identidade local. Nessa produção do que é o próprio
da cidade, é possível atentar para a atualização de certas memórias sociais ou
culturais que são selecionadas entre tantas outras para compor uma espécie de
mosaico mossoroense, numa operação de memória que fabrica discursivamente
uma identidade ligada a uma série de temporalidades e espacialidades regionais,
uma ordem do olhar que instaura identificações, demarcações simbólicas e uma
determinação semântica. Pollak (1989) teoriza isso em termos de pontos de
referência que estruturam a memória coletiva, elementos dos quais somos
constantemente lembrados por meio de táticas simbólicas diversas. Tais elementos,
como afirma Pollak (1989), são indicadores empíricos da memória de determinado
grupo, e diríamos no caso destes painéis, fabricações discursivo-imagéticas que
buscam diferenciar e singularizar dada espacialidade a partir de sentimentos de
pertencimento ou a partir de determinadas fronteiras socioculturais.
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A produção da memória coletiva é para Michel Pollak uma imposição, uma
forma específica de violência simbólica. Do seu ponto de vista construcionista,
Não se trata mais de lidar com os fatos sociais como coisas, mas de
analisar como os fatos sociais se tornam coisas, como e por quem
eles são solidificados e dotados de duração e estabilidade. Aplicada
à memória coletiva, essa abordagem irá se interessar portanto pelos
processos e atores que intervém no trabalho de constituição e de
formalização das memórias. (POLLAK, 1989, p.04).

A duração e a permanência da memória da Resistência, em especial da
recorrência do tema do cangaço, são arranjos de saber e poder próprios a um
dispositivo cultural que encerra múltiplas estratégias e táticas simbólicas na cidade.
Tal operação de estabilização ou formalização de memórias representativas de
Mossoró está materializada nos dois quadros, efeito produzido no modo como os
artistas que assinam os quadros realizam certas aproximações com o imaginário ou
imagética da região nordeste, tática que visa aproximar a semântica do lugar e uma
identidade cultural local a este plano simbólico mais amplo.
Apesar da recorrência a tais simbolismos, devemos estar atentos à
singularidade desse retorno, e aos seus efeitos, pois esta operação de memória,
enquanto estratégia discursiva que articula o que seriam certos elementos regionais,
faz aparecer um novo sentido, no caso, o efeito de identificação da cidade de
Mossoró com essa memória do regional ou do tipicamente nordestino.
Na disposição das imagens que compõem os quadros temos um efeito de
interpretação ou uma releitura que “transforma o cânone mas ao mesmo tempo o
atualiza em sua historicidade, em sua remanência na memória longeva de nossa
sociedade”. (GREGOLIN, 2011, p.90). Entre tais traços ou elementos simbólicos,
tomados nessas duas materialidades como elementos de referência da cidade,
persistem as representações dos cangaceiros, inclusive o painel da direita reproduz
a iconografia das figuras de Lampião e Corisco, tal como as vemos representadas
em outras produções discursivas, em imagens, fotografias, filmagens e expressões
artísticas diversas que recorrem ao tema do cangaço, ainda que o façam os dois
painéis de forma singular, pois as figuras de Lampião e Corisco, assim como as
demais, são postas em tela para significarem como aspectos mossoroenses. E,
evidentemente, essa operação de memória, de atribuir sentidos à cidade e ao seu
passado (ou ao seu presente), amplia aquilo que definimos como memória
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discursiva da Resistência. Essa reprodução ou inscrição da iconografia do cangaço,
em meio a outros supostos sinais identitários mossoroenses, é uma forma de manter
o acontecimento da Resistência visível como inerente à espacialidade mossoroense
ou pertencente aquilo que a identifica no presente, no sentido que de o tema do
cangaço é estruturante dessa narrativa da Resistência, e como tal, deve ser mantido
circulando e produzindo sentidos em práticas na cidade.
Ainda em seu texto, Pollak (1989) lembra que a memória, enquanto matéria
de estudos, é preferencialmente abordada quando a própria memória entra em
disputa, onde existe conflito entre memórias concorrentes. Estudar a memória
coletiva é estudar o enquadramento de uma memória em detrimento de outras, e
nisso, o analista do discurso deve buscar compreender a função desse
enquadramento. Nesse sentido, a memória se constitui em uma “operação coletiva
dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar”.
(POLLAK, 1989, p.09). Para o autor, esse enquadramento reforça sentimentos de
pertencimento, atende a grupos e instituições que buscam legitimar e perpetuar seus
lugares sociais. Além do mais, esse trabalho de enquadramento se alimenta dos
acontecimentos da história, podendo tais acontecimentos serem interpretados,
reescritos a partir de novas referências associadas na tentativa de modificar as
fronteiras sociais e com isso reinterpretar o passado em função de estratégias do
presente e do futuro. Nesses termos é inevitável pensar que há todo um trabalho de
controle e regulação na produção dessa memória. Nesse aspecto, como dissemos,
a memória funciona discursivamente, pois é possível afirmar que sua produção,
circulação e permanência são determinadas pelas regras de uma prática discursiva
e nos limites de uma ordem de discurso24.
Essa permanência e atualização da memória da Resistência, materializadas
nas palavras e nas imagens, chama-nos a atenção para a própria opacidade do
discurso, ou seja, para o fato de que essa canonização de aspectos simbólicos é
produto de uma elaboração histórica, como diz Gregolin (2011), por meio de
agenciamentos e técnicas diversas. Esses agenciamentos garantem que certos
acontecimentos discursivos retornem com muita força na memória social e, em
24

Nestes termos, Foucault (2006, p.08-09) trata das imposições e inflexões da ordem do discurso:
“Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada,
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função
conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e
temível materialidade”.
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contrapartida, outros acontecimentos sejam apagados, de modo que estes não
possuam nem status e nem função na manutenção de uma certa ordem do discurso,
dado seu controlado silenciamento.
Em análise do discurso, a tensão entre memória e esquecimento é assim
sintetizada por Gregolin (2011, p.90-91):
Por que determinados acontecimentos escapam à inscrição e não
entram para a história e são, pelo contrário, apagados? Deriva desse
movimento pendular toda a discussão sobre a memória e
esquecimento, sobre a dialética entre a rememoração de
determinados acontecimentos e o apagamento de outros. O
acontecimento se dá em um momento singular, mas a sua essência
se encontrará para sempre na própria estrutura do objeto cultural que
o representará. Isso está lá, nessa forma, nessa materialidade que
ele adquire. Ele se tornará documento histórico e monumento de
recordação. Ele vai se inscrever em uma materialidade, em uma
forma, e estará à disposição dos futuros aparecimentos. Tanto há
uma memória para o passado como há uma memória para o futuro,
pois um acontecimento discursivo abre sempre a possibilidade do
seu retorno.

É nesse jogo entre fazer lembrar e fazer esquecer que o estatuto das
materialidades discursivas deve ser considerado. O enunciado-acontecimento o é
por sua função e pelo lugar que ocupa entre outras práticas, discursivas ou não, e
pelas relações que põe em jogo (FOUCAULT, 2007). Na cidade de Mossoró, há todo
um regime enunciativo que autoriza, regula e refrata as formas de uma memória da
Resistência, desde a produção de escritos memorialistas que iniciaram com o
escopo definido de lapidar uma memória sobre o passado mossoroense no que diz
respeito à passagem dos cangaceiros pelo município. Como veremos, dessas
escritas em diante, tornou-se possível observar quais formas de inscrição dessa
memória foram possíveis e legitimadas, e portanto, toda uma operação discursiva
memorialista que atravessou e se deixou atravessar por outras memórias, histórias e
gêneros discursivos, ao passo que outras práticas, visões e escritas do passado
local ficaram pelo caminho, silenciadas ou menos valorizadas.
Consideremos como efeito central no funcionamento da narrativa da
Resistência o movimento de retomadas e ampliações que não cessou de se ampliar
desde a década de 1950. Para fundamentar esse ponto recorremos à Orlandi (2008)
e a sua noção de texto como formulação, pensada no funcionamento discursivo,
perspectiva que mostra-se proveitosa sob vários pontos. Já no prefácio da obra a
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autora nos diz que os processos de produção do discurso implicam três momentos
relevantes: I. Sua constituição, na dimensão da historicidade, a partir da memória do
dizer, fazendo intervir na textualização do discurso o contexto histórico-ideológico
mais amplo; II. Sua dimensão de formulação em condições e circunstâncias de
enunciação específicas; III. Sua circulação em determinada conjuntura e segundo
certas condições ou regras históricas em uma dada prática discursiva.
A definição de formulação dessa autora, melhor reproduzida do que
parafraseada, é dada da seguinte forma:
É na formulação que a linguagem ganha vida, que a memória se
atualiza, que os sentidos se decidem, que o sujeito se mostra (e se
esconde). Momento de sua definição: corpo e emoções da/na
linguagem. Sulcos no solo do dizer. Trilhas. Materialização da voz
em sentidos, do gesto da mão em escrita, em traço, em signo. Do
olhar, do trejeito, da tomada do corpo pela significação. E o inverso:
os sentidos tomando corpo. Na formulação, pelo equívoco, falha da
língua inscrita na história – corpo e sentido se atravessam.
(ORLANDI, 2008, p.09).

Ao formular sentidos em signos, o sujeito, conforme nos esclarece a autora,
estabelece um gesto simbólico de interpretação. Neste gesto, a prática discursiva
que o atravessa toma corpo singularmente nos traços, nos sinais e nas marcas
subjetivas que o sujeito deixa em seu texto. A formulação materializa uma
ambiguidade, pois é o momento em que o sujeito diz o que diz atravessado por um
exterior, por uma historicidade e pelas regras históricas que determinam o exercício
da função enunciativa. Nestes termos,
Ela [a formulação] é o acontecimento discursivo pelo qual o sujeito
articula manifestadamente seu dizer. Dá o contorno material ao dizer
instaurando o texto. Lembrando que o texto tanto pode ser oral ou
escrito e, indo mais além, podemos estender a noção de texto às
linguagens não verbais, vendo em suas relações aspectos
instigantes do funcionamento do dizer. (ORLANDI, 2008, p.10).

Desta forma, Eni Orlandi também aborda histórica e semiologicamente o
objeto teórico da AD, o discurso, esclarecendo-nos que uma rede de enunciados
insere-se sempre numa tensão entre a constituição, como dimensão vertical
(histórica, lugar da memória ou do interdiscurso) e a formulação, representativa do
eixo horizontal, o plano em que a história toma forma na materialidade do discurso
em um espaço de significação específico. Ou, como resume a autora, “sendo a
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atualização da memória discursiva, a formulação se faz materialmente pela
colocação do discurso em texto, pela textualização”. (ORLANDI, 2008, p.11).
Em nosso caso, a análise mostrou que a Resistência é um acontecimento
discursivo que se textualiza de diferentes formas. Seu funcionamento assume a
forma de um jogo de formulações e reformulações que segue o regime próprio aos
movimentos da linguagem e dos sentidos: a dispersão. Jogo de memória, nas
formas de dizibilidade e visibilidade, a Resistência torna-se um acontecimento
discursivo no qual “o interdiscurso (memória) determina o intradiscurso (atualidade),
dando um estatuto preciso à relação entre constituição/formulação caracterizando a
relação entre memória/esquecimento e textualização”. (ORLANDI, 2008, p.94).
Partindo desses pressupostos teóricos é que compreendemos a discursividade
sobre a invasão de Lampião como um grande texto que encerra uma série de
retomadas

e

transformações,

um

desdobramento

tal

qual

um

efeito

de

retextualização, e isso devido à própria singularidade histórica de um discurso cujos
limites espaciais e temporais são específicos, no qual esse efeito encerra duas
ordens diferentes, a saber, a das formulações que retomam outras textualidades
alhures, como as discursividades do religioso, do regional ou a própria mitologia do
cangaço, e as formulações que retomam as próprias formulações que tematizaram a
Resistência e a retextualizam na ordem do discurso.
Em ambos os casos, o analista do discurso visa sempre descrever a
produção dos efeitos de sentido. Seja nas formas de sua interdiscursividade, seja
nas formas de sua repetição ou diferença, são os efeitos de sentido que
perseguimos na leitura dos enunciados. Uma vez mais, trazemos as palavras de Eni
Orlandi, explicativas da tensão entre a formulação e a produção de sentidos.
Nos limites difusos e moventes em que o texto é o vestígio de
textualizações possíveis, onde um sítio de significações permanece
aberto a outras tantas textualizações, há ameaça da proliferação sem
limite, a invasão selvagem do empírico no simbólico, invasão da
posição sujeito por outras regiões de sentidos possíveis (diferentes
formações discursivas no mesmo espaço significante), uma relação
não fechada, um espaço simbólico em que o sujeito por sua funçãoautor trabalha a formulação, a reformulação, o horizonte possível do
reconhecimento e do deslocamento dos limites do dizer. Repetição e
deslocamento. Paráfrase e metáfora. Às margens do texto, textos
fantasmas diluem as bordas da textualização, seus limites. Desse
ponto de vista, um mesmo texto, imaginado, volta sempre, fazendo
seu retorno em várias retomadas por um sujeito autor que trabalha
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diferentes formulações (versões) em uma história inacabada das
diferentes textualizações possíveis. (ORLANDI, 2008, p.95).

Este movimento dos sentidos, entre a repetição e a diferença é constante em
todas as formas de produção e circulação de um discurso sobre a vitória dos
resistentes mossoroenses sobre o cangaço, se assim tivermos conseguido situar
esse conjunto de enunciados que tornaram possível, por meio de um trabalho de
memória e de um investimento político, ideológico, econômico e cultural na cidade
de Mossoró, isso que denominamos de discurso da Resistência.

2.3 As regularidades do discurso

Um dos pontos centrais da descrição do enunciado discursivo na perspectiva
arqueogenealógica é o reconhecimento, como vimos acima, da relação que dada
dizibilidade ou visibilidade tem com outras práticas, discursivas ou não. E, pensando
o funcionamento discursivo semiológica e historicamente, outros pressupostos se
impuseram a este percurso analítico. Por exemplo, o de que a descrição e a
interpretação da constituição e do funcionamento da discursividade passam pelo
reconhecimento de sua heterogeneidade constitutiva.
Não há uma só palavra original; os sentidos são sempre eivados pela
fala do outro que os atravessa e, por isso, eles se produzem no
cruzamento entre uma atualidade e uma memória. Esse caráter
heterogêneo insere o discurso na História: não há um único
enunciado que não retome outros e com eles dialogue; não há um
único enunciado sem margens pois ele será sempre povoado por
outros enunciados. Os sentidos acontecem, portanto, em uma
dispersão. (GREGOLIN, 2009, p.51).

Pela heterogeneidade os discursos são apreendidos nas múltiplas relações
que travam e nos diversos efeitos de sentido que produzem, ou antes, nas várias
formas de sua materialização e funcionamento.

Em termos do método,

reconhecemos aqui que a arqueogenealogia nos conduziu a uma operação que
buscou

compreender

a

unidade

desse

discurso

da

Resistência

nessa

heterogeneidade, implicando também no reconhecimento da multiplicidade de
posicionamentos assumidos neste acontecimento discursivo, entre pessoas ligadas
à publicidade, ao poder público e autores e atores do teatro, ou ainda, na
diferenciação das escolhas temáticas e dos objetos desse discurso. Além disso,
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descrevemos uma formação discursiva que é heterogênea na própria pluralidade de
gêneros e nas diferentes estratégias discursivas da qual faz parte na cidade, pois a
vimos atravessada por práticas bem diferentes.
O percurso analítico deve apreender a unidade pela dispersão, como forma
de compreender o funcionamento geral do discurso por meio das heterogeneidades
constitutivas e das formas de sucessão, ampliação e transformações, ou seja, nas
tensões e contradições que marcam uma formação discursiva. Nisso, julgamos ter
sido crucial, na análise dessa narrativa da resistência mossoroense, considerar
aquilo que se manteve de regular na formação e funcionamento dos enunciados.
Tomemos por regular não aquilo que se repete indefinidamente, como a esperança
de um jogo sinonímico e da pura recorrência textual, ou de qualquer outra unidade
formal de descrição linguística. Nos termos foucaultianos, aqui adotados, o regular é
aquilo que se repete na diferença, não havendo nisso um paradoxo, pois a descrição
histórica e semiológica do discurso ao procurar recorrências e remanências na
análise dos enunciados o faz sempre na consideração de que deslocamentos são
possíveis, ou melhor, inevitáveis. Por exemplo, lidar com o mesmo tema de discurso,
a Resistência, em suas diferentes formas de se materializar e produzir sentidos, em
gêneros do discurso distintos; ou ainda, quando apontamos o mesmo efeito retórico
da identificação da cidade e de sua gente com as ideias de bravura e coragem, na
possibilidade desse efeito de real retornar em textualidades de estéticas discursivas
diferentes, com a possibilidade de produzirem efeitos específicos, por vezes,
fazendo referência à cidade e aos mossoroenses, em épocas e contextos diferentes.
Nos dois casos, as recorrências serão notadas, mas também as transformações, as
ampliações e as rupturas são possíveis no modo como os enunciados se cruzam.
Em outras palavras, a regularidade do ponto de vista discursivo ocorre nas
materialidades por um movimento entre as formas de continuidade e as formas de
descontinuidades, pois os enunciados em sua historicidade estão relacionados entre
si pelo movimento, pela aproximação ou retomada, e também pelo devir e pelas
formas da diferença, da ruptura, do Outro possível.
A própria formação discursiva é o lugar onde essas relações de permanência,
transformação e ruptura entre os enunciados são possíveis. Como estamos vendo,
os efeitos dessa mitologia da Resistência não são exatamente os mesmos na peça
de teatro, nas publicidades do evento de caprinocultura, do motel e do canal de TV,
nas artes que decorram os estabelecimentos comerciais ou na fala da prefeita local.
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Os usos dos mesmos temas e dos mesmos símbolos da Resistência por posições
de sujeito diferentes ou em regimes de enunciabilidade distintos produzem efeitos de
sentido diferentes, ainda que semelhanças sejam inevitáveis. Por outro lado, mesmo
sabendo que as formações discursivas são heterogêneas, e que na formação de um
discurso da Resistência outras formações o atravessam, há sempre algo de regular
no sentido também de recorrente na dispersão. Nesses termos, a análise do
discurso da resistência mossoroense foi a descrição e a interpretação dos
enunciados que o constituem, na tensão entre a heterogeneidade e a remanência ou
recorrência, observadas na dimensão do arquivo, na memória. Diante disso, a
produção dos discursos deve ser estudada em termos de suas condições de
formação, no “conjunto de condições historicamente pertinentes que determinam a
produção, a circulação e a recepção dos enunciados em uma formação discursiva”.
(SARGENTINI, 2011, p.115).
A noção de formação discursiva é trabalhada largamente no campo da AD.
Ao tratar das regularidades discursivas, Foucault (2007) a define mostrando que a
análise do discurso, sendo a análise das relações entre enunciados, deve procurar
se estabelecer por meio de um recorte em que se possa verificar a formalização de
um discurso, um efeito de unidade, algo que possibilite descrever e compreender o
engendramento entre os enunciados.
Assim é que para o autor,
No caso em que se puder descrever, entre um certo número de
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem,
correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos,
por convenção, que se trata de uma formação discursiva.
(FOUCAULT, 2007, p.43. Grifos nossos).

Para o nosso propósito, consideramos que o discurso da Resistência,
enquanto formação discursiva, fez surgir certos aspectos permanentes, traços de
regularidade, tais como as escolhas temáticas, as modalidades enunciativas, as
estratégias discursivas e os efeitos de sentido, pontos a partir dos quais verificamos
correlações,

aproximações,

retomadas,

transformações

e

ampliações

na

constituição e no funcionamento de uma narrativa sobre a passagem de Lampião
pela cidade de Mossoró.
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A tensão entre a heterogeneidade e a regularidade é o que marca a
singularidade de uma formação discursiva. Descrever tal singularidade é considerar
essa tensão entre a multiplicidade e a permanência, entre o repetido e a diferença,
tensão que se estabelece na dispersão dos enunciados e no movimento dos
sentidos em uma formação discursiva. Nessa dispersão, diríamos que os objetos do
discurso da Resistência se constituíram e se transformaram, e deste modo, as
tematizações, as representações, as modalidades e gêneros de enunciação, os
efeitos de real, tudo isso, pôde ser descrito e interpretado atentando-se para as
regras específicas segundo as quais tais elementos do discurso foram formados e
continuaram a exercer sua função. E isso porque a unidade do discurso, conforme
Foucault (2007, p.80), “não está na coerência visível e horizontal dos elementos
formados; reside, muito antes, no sistema que torna possível e rege sua formação”.
Mostra-nos o autor que um sistema de formação não é apenas a justaposição de
elementos heterogêneos, e sim as formas de correlação entre instituições, posições
ou gêneros de enunciação, interdiscursividades e efeitos de sentido que se
estabelecem pela prática discursiva.
O sistema de formação é definido pelas relações discursivas e não
discursivas que regulam os enunciados, funcionando como regras históricas em
dada temporalidade e espacialidade. É este sistema de relações que determina o
surgimento, a permanência e as mutações de determinado acontecimento discursivo
em uma época, e nele, a dispersão dos temas recorrentes, o surgimento dos
gêneros próprios, as estratégias e efeitos de sentido. Na arqueologia foucaultiana,
“definir em sua individualidade singular um sistema de formação é, assim,
caracterizar um discurso ou um grupo de enunciados pela regularidade de uma
prática”. (FOUCAULT, 2007, p.82-83).
Como é um sistema de formação específico ou leia-se, uma formação
discursiva definida, que rege, sobretudo a partir da década de 1950 o modo como se
fala da invasão de Lampião em Mossoró, e isso nos termos de uma resistência ao
ataque dos bandidos, outras tematizações, com as modalidades enunciativas que a
caracterizam, são silenciadas ou dadas a esquecer. Nisso, a regularidade nos
enunciados aqui estudados não tornou visível certas imagens de Lampião herói ou
vítima do meio social em que viveu, representações possíveis e vistas em outras
práticas pelo Brasil. Do mesmo modo, o silêncio inerente dos enunciados estudados
cobre outras formas de expressão que transformam políticos em metonímias da

92

corrupção, algo comum em outros sítios de significação25. Relacionadas a estas, as
representações que foram feitas dos políticos e aqui estudadas, quer fossem líderes
do executivo, quer fossem religiosos ou mesmo lideranças econômicas, significam
diferentemente, pois na discursividade da Resistência essas figuras são idealizadas
e significadas como as responsáveis pelo sucesso na vitória contra o lendário
cangaceiro, sendo tematizadas como pessoas cultas, honestas e corajosas.
Deslocando-se em novas práticas, esse efeito de sentido sustenta outras
modalidades desse discurso, mais atuais, que fazem dos políticos locais herdeiros
dessa responsabilidade e dessa liderança frente aos dilemas do presente.
Nas correlações possíveis entre os enunciados e no modo como funcionam,
em seu domínio de memória, pudemos reconhecer determinações muito específicas.
Por exemplo, a singularidade ou o status dos textos da literatura de cordel,
contemplados em capítulo posterior, passou a ser definido na observação da relação
que essas materialidades da literatura mantinham com outras, com a dos escritos
memorialistas que se produziram na premissa de contarem o episódio tal como ele
teria ocorrido e, nisso, ancorados em depoimentos, fotos, recortes de jornal ou
documentos da época. Como esperamos mostrar, a singularidade dos cordéis que
tematizaram a Resistência se dá pelas relações de aproximação e diferença que
mantém com os outros enunciados dessa formação discursiva ou de outras, algo
que implica levar em conta na recorrência dos mesmos temas do discurso e do
mesmo jogo de referência a lugares, ações e pessoas envolvidas, o modo como
estes mesmos elementos funcionam produzindo efeitos diversos na literatura de
cordel, modalidade cuja existência traz o lúdico, o prosaico e o anedótico, e com
esses traços, uma forma singular de tematizar a Resistência.
A raridade dos enunciados apontou também que, nas correlações entre os
enunciados estudados, a própria especificidade do gênero de discurso deveria ser
observada, pois o estatuto dos enunciados, sua função e papel nessa mecânica

25

Em sua tese de doutorado, publicada sob o título As formas do silêncio, Eni Orlandi aborda o
silêncio em termos discursivos, não como o que falta, ausência física ou fônica, mas como instância
fundadora dos sentidos, princípio de significação. Assim nos diz a autora: “O funcionamento do
silêncio atesta o movimento do discurso que se faz na contradição entre o “um” e o “múltiplo”, o
mesmo e o diferente, entre paráfrase e polissemia. Esse movimento, por sua vez, mostra o
movimento contraditório, tanto do sujeito quanto do sentido, fazendo-se no entremeio entre a ilusão
de um sentido só (efeito da relação com o interdiscurso) e o equívoco de todos os sentidos (efeito da
relação com a lalangue)”. (ORLANDI, 2007, p.17). Para a autora, o silêncio é fundador, não como
origem ou fonte absoluta, e sim como um não-dito constitutivo do dizer, o não-dito visto do ponto de
vista da constituição histórica do dizer, um Outro necessário, significante.
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memorialística muda conforme o gênero discursivo. Assim, enquanto a escrita
memorialista de certos acadêmicos surgiu na função de promover uma memória
oficial, e nisso, sedimentar a estrutura central dessa narrativa, fazendo acumular na
memória local os temas, as representações, os personagens e o modo como teriam
se desenrolado os fatos, outras manifestações, como a literatura, os grafismos pela
cidade, a nomeação de ruas e prédios, a construção de monumentos e praças,
mesmo que abordem os mesmos temas ou representações, vão contrair outras
funções e produzir outras regularidades. E isso, visando, por exemplo, manter essa
memória canonizada, ritualizada e valorizada, ou para agregar novos efeitos,
representações e aspectos próprios às visibilidades do presente, ou ainda, para
efetuar deslocamentos temáticos e harmonizar com outros quadros de referência
culturais, aspectos do funcionamento desse discurso mostrados na série enunciativa
analisada no tópico anterior.
Como seguiremos vendo, ainda que seja forte na regularidade das formas de
expressão da Resistência a permanência de temas centrais como a cidade, seu
povo, as figuras dos bandidos, principalmente Lampião, ainda que persista a tática
de valorizar a cidade e o espírito bravo do seu povo, vamos encontrar mudanças e
deslocamentos, pois no decurso dessa narrativa há a inserção de outros objetos de
discurso, novas modalidades de enunciação e novos efeitos de sentido, fazendo
aparecer outras regularidades no funcionamento da narrativa da Resistência. Assim,
passamos a entender que as escolhas temáticas e as estratégias de discurso que os
enunciados põem em jogo só acontecem na história, nos movimentos do sentido,
pois uma formação discursiva não é fechada, imóvel. É, ao contrário, um ponto de
dispersão e transformação dos acontecimentos discursivos.
Ao seguir as trilhas abertas pela teoria foucaultiana, o lugar teórico do
linguista do discurso procura interpretar os efeitos da discursividade da Resistência
no próprio acontecimento de sua existência, a partir das regras históricas que
definiram tal sistema de formação. Nesse ponto, com Foucault (2007), podemos
identificar, como as regras de uma dada época e lugar, por exemplo, as formas de
pensar e as formas de expressão próprias a uma sociedade, as mentalidades, as
sensibilidades, os estilos e os gêneros, com suas escolhas arbitrárias, modos de
circulação, recepção e movimentos de sentido. Assim, podemos entender estes
aspectos que condicionam a produção do discurso como regras históricas, variantes
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no tempo e no espaço, e que são essas regras26, conforme explica Foucault (2007),
e não uma vontade interior e anterior de uma subjetividade, e por isso a elas o autor
atribui o status de anônimas, aquilo que define o exercício da função enunciativa.
Deste modo, Foucault é categórico ao afirmar que uma formação discursiva ou um
sistema de formação é o “conjunto de regras para uma prática discursiva”
(FOUCAULT, 2007, p.83). À descrição arqueogenealógica caberia não perder de
vista essa historicidade e aceitar que a formação e funcionamento de um dado
discurso não é alheio às nuances do tempo e nem ao decurso da história.
A análise do discurso não apreende em uma série de enunciados
cronologicamente demarcada algo como um início que seria a origem e fundamento
de toda uma continuidade para outras formas de expressão. É mais produtivo
pensar que, aquilo que se delineia ou toma forma numa formação discursiva,
conforme Foucault (2007, p.83), é o sistema de regras que foi colocado em prática
para que “tal objeto se transformasse, tal enunciação nova aparecesse, tal conceito
se elaborasse, metamorfoseado ou importado, tal estratégia fosse modificada – sem
deixar de pertencer a esse mesmo discurso”. Desse ponto de vista, a análise do
discurso é um batimento, como nos convidou a pensar Pêcheux (2008), prática entre
a descrição semiológica e histórica das formações discursivas e a interpretação dos
seus efeitos de sentido da discursividade do arquivo, articulação metodológica que
faz dessa operação a sistematização de diferentes interdisciplinaridades que
convergem no ofício do linguista. Descrição que visa interpretar sentidos no jogo
entre o semiológico e o histórico, pois ao estar sensível à realidade sincrética ou
composta das formas de textualização do discurso, a operação descritiva
corresponde em AD, como esclarece Orlandi (2008, p.94), não à segmentação de
unidades morfossintáticas, e sim a um recorte ao nível discursivo, pois “não se trata
de outro nível da análise linguística, trata-se antes do texto como unidade de análise
de outra natureza – discursiva – em sua forma material”. Com Orlandi (2008),
entendemos como recorte a descrição de uma formação discursiva, delimitada no
26

Ainda que uma das afirmações mais categóricas expressas na linguística saussuriana ou que dela
adveio seja “tudo na língua são diferenças”, é interessante refletir os limites da noção de regra que
advém da tradição linguística estruturalista, pois a língua sendo um conjunto ou sistema de signos,
regulado pelas oposições no eixo linear linguístico entre unidades da língua pela noção de valor, a
ideia de regra nesse contexto cobre apenas as regras de composição dos enunciados linguísticos,
enquanto estruturas que deveriam obedecer a determinadas regras de composição, por exemplo, do
tipo SVC (Sujeito + Verbo + Complemento), no português, visão que não explora da melhor forma as
regras sociais, culturais e históricas que pesam profundamente nas formas de expressão de uma
época.
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tempo e no espaço, a partir da qual buscamos compreender o funcionamento do
discurso da Resistência lançando mão da descrição e da interpretação dos
enunciados que a constituem. Sendo a descrição que faz o analista do discurso algo
para além de uma operação linguística, a materialidade discursiva é abordada em
sua realidade semiológica e histórica levando em conta os aspectos que vão desde
a estrutura linguística e imagética do enunciado até seus limites como
acontecimento histórico disperso, raro e repetível. É precisamente nesse jogo, entre
a dimensão material e a dimensão histórica que a observação das regularidades se
faz necessária, pois as formas de textualização e retextualização que marcam a
unidade do discurso, com as diferentes formações discursivas que ai podem se
manifestar, indicam a necessidade de que levemos em conta não apenas o que une
os enunciado naquilo que neles puder ser descrito de recorrente ou remanente, pois
tal como nos alerta novamente Orlandi (2008, p.95), é preciso levar em
consideração a variação e, que nestas condições, “o plural não é a repetição do
mesmo (que se multiplica) mas a distância constitutiva de toda formulação,
deslocamento que impede a repetição estrita, exata”.
Articulada a outros sistemas de formação, uma formação discursiva coloca
em rede, a partir de um princípio de articulação, uma série de acontecimentos
discursivos em relação com outros acontecimentos sociais, econômicos e políticos
em série, e deste modo, sua heterogeneidade constitutiva implica que a
reconheçamos em sua historicidade, como “um esquema de correspondência entre
diversas séries temporais”. (FOUCAULT, 2007, p.83). É deste modo que a seleção
e organização do material da análise esteve sensível às mudanças no modo como
se vem escrevendo a memória da Resistência. Desde sua emergência, as próprias
instâncias dessa produção e de sua circulação mudaram, não são mais as mesmas
posições enunciativas que se engajam nessa tematização, outras pessoas e
instituições, como a mídia e o teatro fazem parte hoje dessa disputa simbólica.
Percebemos, de igual modo, que além de serem outros os regimes de
enunciabilidade, também são outros os interesses e os efeitos de uma centralidade
discursiva da Resistência pela cidade são, diferentemente das primeiras décadas
após a passagem de Lampião pelo município e pelo Estado, no ano de 1927. E,
contudo, entre essas séries de acontecimentos, nas derivas do tempo, foi possível
traçar semelhante conjunto de relações, determinadas regularidades discursivas
puderam ser observadas, naquilo que Orlandi, Guimarães e Tarallo (1989, 131)
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indicam como a tensão entre paráfrase e polissemia própria da formação discursiva,
“sob a forma de reprodução (paráfrase) e transformação (criação, polissemia) em
sua tensão”. Conforme ainda estes autores, a formação discursiva é o lugar onde as
diferenças são sistemáticas, pois é no movimento de reprodução e deslocamento de
sentidos que o discurso acontece, se exerce e funciona produzindo seus efeitos.
Portanto,

descrever

regularidades

discursivas

entre

os

enunciados

constitutivos do material de análise deve-se, antes de mais nada, a uma
necessidade teórica e metodológica. Diferente da análise do conteúdo e das
descrições puramente formais da língua, a descrição arqueogenealógica não
procura a gênese, a continuidade e a totalização, “ela se dirige ao discurso em seu
volume próprio, na qualidade de monumento”. (FOUCAULT, 2007, p.157). Com isso,
a descrição não é a análise de transições contínuas, “mas uma análise diferencial
das modalidades de discurso”. (FOUCAULT, 2007, p.158). A análise do discurso,
nestes termos, é uma escritura, ou melhor, uma reescrita que visa desconstruir os
discursos enquanto práticas reguladas por regras em uma historicidade: “é a
descrição sistemática de um discurso-objeto”. (FOUCAULT, 2007, p.158).
A descrição do regular se distancia da busca por originalidades, baseada no
jogo da semelhança e da sequência (FOUCAULT, 2007). Isso porque apontar
possíveis relações de precedência entre formulações sobre um mesmo tema não
basta para descrever a unidade de um discurso, da mesma forma, procurar
identidades ou semelhanças em si como critério de delimitação do objeto de análise
não basta. A análise do discurso estabelece a regularidade dos enunciados como a
condição na qual a função enunciativa é exercida num campo específico de
aparecimento, pois “todo enunciado é portador de uma certa regularidade e não
pode dela ser dissociado”. (FOUCAULT, 2007, p.163). Assim, a análise das
regularidades enunciativas implica que se possa reconhecer, distinguir e avaliar
homogeneidades enunciativas.
Não se deve mais procurar o ponto de origem absoluta, ou de
revolução total, a partir do qual tudo se organiza, tudo se torna
possível e necessário, tudo se extingue para recomeçar. Temos de
tratar de acontecimentos de tipos e de níveis diferentes, tomados em
tramas históricas distintas; uma homogeneidade enunciativa que se
instaura não implica de modo algum que, de agora em diante e por
décadas ou séculos, os homens vão dizer e pensar a mesma coisa;
não implica, tampouco, a definição, explícita ou não, de um certo
número de princípios de que todo o resto resultaria como
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consequência.
As
homogeneidades
(e
heterogeneidades)
enunciativas se entrecruzam com continuidades (e mudanças)
linguísticas, com identidades (e diferenças) lógicas, sem que umas e
outras caminhem no mesmo ritmo ou se dominem necessariamente.
(FOUCAULT, 2007, p.165, Grifos nossos).

A análise das regularidades aponta também, ou desde sempre, que não se
possa reconhecer enunciado como criação fora do seu campo de coexistência,
contudo, Foucault (2007) também fala das hierarquias internas às regularidades, e
deste modo, é preciso considerar que todo enunciado, por menor, discreto ou banal
que seja, coloca em prática o jogo das regras segundo os quais constitui aquilo que
é por ele tematizado, modalizado ou representado, segundo estratégias definidas e
um posicionamento enunciativo determinado. Entretanto, e isso percebemos na
narrativa da Resistência que certos grupos de enunciados empregam essas regras
de forma mais ampla, como é o caso da escrita dos memorialistas da cidade, como
veremos na sequência, pois a partir desses escritos uma maior formalização foi
possível e, além disso, outras estratégias e tematizações puderam aparecer a partir
de regras menos gerais e domínios de aplicação mais específicos, como é o caso de
certos

enunciados que

surgem

na

mídia

ou

na

imprensa

local,

novas

enunciabilidades que de uma forma ou de outra articulam-se ao discurso da
Resistência para produzirem novos objetos e efeitos de sentido.
A busca por homogeneidades enunciativas na descrição arqueogenealógica
não busca na escrita dos memorialistas uma origem ou fundamento de toda e
qualquer forma de expressão posterior da narrativa da Resistência e, inversamente,
não entendemos as modalidades enunciativas mais atuais como enunciados
passivos, meras repetições ou réplicas do que foi colocado em discurso pelos
primeiros textos que centraram esforços na produção de uma memória coletiva
sobre a passagem de Lampião em Mossoró. Em suma, tantos os primeiros
enunciados como os que foram possíveis depois, na linha do tempo, são ativos e
dependentes ou relacionáveis, fazem parte de uma derivação ou dispersão
enunciativa na qual pudemos descrever permanências e mutações, comparações,
contradições e correlações múltiplas.
Uma última observação poderia ser feita em relação ao modo como o corpus
discursivo foi construído e analisado. As materialidades do discurso da Resistência
aqui dispostas, como conjunto de enunciados que possibilitam compreender o

98

funcionamento histórico e semiológico dessa prática discursiva, organizou-se a partir
de critérios semânticos e pela própria questão de pesquisa. Nesse sentido,
analisamos essa narrativa da Resistência a partir do ponto em que se tornou
possível uma dispersão temática, um modo de organização, uma estratégia
discursiva e a produção de efeitos numa tentativa de inscrever e oficializar na
cidade, enquanto verdade histórica, uma memória em torno do episódio de 1927.
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3. ESCRITAS DA MEMÓRIA MOSSOROENSE
Raul Fernandes teve sua obra A marcha de Lampião: assalto a Mossoró
prefaciada por Câmara Cascudo que rendeu inúmeros elogios ao autor e ao livro.
Segundo Cascudo (2007) o livro deveria ser lido como obra de investigação e
ternura, de estudo e conclusão, raciocínio e entendimento sociológico, um livro,
enfim, de quem sabe olhar e ver. O tom vanglorístico e hiperbólico do livro de Raul
Fernandes, em todo caso uma construção discursiva, é antecipado ao leitor por
Cascudo que vê na obra um testemunho, um depoimento à História baseado na
memória do autor e na veracidade dos fatos, algo que segundo Cascudo serviria ao
patrimônio emocional da Terra e da gente que o autor amava, filho mossoroense
como era Raul Fernandes. É assim que vamos ler Câmara Cascudo27 insinuar-se na
mesma narrativa de engajamento que compõe o livro que prefacia, atualizando as
imagens, as representações e as ideias que os anos iriam sacralizar como basilares
de uma semântica da Resistência, e ao seu modo, Cascudo (2007) vai explicar por
referência aos meios sociais, climáticos, psicológicos e mesmo econômicos, o
episódio contra os cangaceiros, tática narrativa usada em uníssono pelos escritores
que buscam se posicionar como historiadores de Mossoró.
O prefácio escrito pelo folclorista natalense termina assim:
Creio, lendo esta “MARCHA” admirável, que Raul Fernandes
ouvia a confidência sonora e persistente de Luís de Camões.
Não me mandas contar estranha história,
Mas mandas-me louvar dos meus a glória!
Natal, janeiro de 1978.
Luís da Câmara Cascudo
(CASCUDO, 2007, p.21)
Enquanto escrita não estranha porque prestou-se a louvar as glórias do
passado de Mossoró, em especial o episódio da Resistência, o livro prefaciado por
Câmara Cascudo de autoria de Raul Fernandes é uma escrita engajada em edificar
uma memória e deve ser lido em suas condições de produção, em meio às relações
27

No livro Notas e documentos para a história de Mossoró, Câmara Cascudo registra o episódio no
qual foi convidado a escrever uma história da cidade, por ocasião de sua ida à cidade em 1953 para
proferir aula inaugural no curso de Antropologia cultural. Escreve Câmara Cascudo: “Antes do jantar,
Vingt-un mostrou-me o convite oficial para escrever uma história de Mossoró. Havia convite anterior,
mas fora impossível troca de correspondência. Quando fui fumar e olhar as estrelas na Praça Souza
Machado, já estava nomeado historiador de Mossoró”. (CASCUDO, 2010, p.07).
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de saber e poder que o possibilitaram e que ainda hoje o mantém como livro de
referência que vai ser retomado, parafraseado e criticado em diversas outras formas
de expressão com a temática da Resistência, na cidade.
A obra A marcha de Lampião foi publicada na época da comemoração dos
cinquenta anos da defesa da cidade contra o mítico cangaceiro. Em tons épicos,
temos na produção de Fernandes (2007) uma narrativa da resistência mossoroense
ao bando cangaceiro que se confunde com a escritura das glórias de uma cidade
que teve um passado de conquistas, vanguardas e liberdades, cidade que possuía
líderes políticos fortes, verdadeiros heróis locais, e cujos herdeiros políticos e
ideológicos atuam na manutenção de uma ordem de discurso memorialista que
produz efeitos em múltiplas práticas pela cidade, legitimando-se como uma
estratégia narrativa que identifica a cidade com seu passado valorado.
Na sequência do prefácio, encontra-se um texto escrito pelo próprio Raul
Fernandes, cuja transcrição a seguir constitui materialidade de análise.
(M12)

RAZÕES DO LIVRO (transcrição)
“... você não pode deixar que se perca a história do assalto de
Lampião a Mossoró”. Inúmeras vezes ouvi esse apelo de
amigos, do homem comum e de intelectuais.
Em 1927, cursava as Faculdades de Direito e Medicina da
Bahia. Nas férias de junho, ao visitar meus pais em Mossoró,
encontrei nossa casa tumultuada. Bandidos do interior do
Nordeste, liderados por Lampião, planejavam assaltar a cidade
- a mais rica do Estado. Ninguém acreditava! A nova chocava a
opinião geral. A descrença dificultava os preparativos da
defesa idealizada por meu pai, Rodolfo Fernandes, então
prefeito.
E aconteceu. A horda de malfeitores invadiu o Rio Grande do
Norte, sem dificuldade. Às portas da cidade, exigiu grande
soma, a fim de poupá-la dos mais terríveis vexames. O Prefeito
revida a ameaça. Os bandidos investem contra sua residência.
Inicia-se a luta. Fragorosamente derrotados, são expulsos para
além das fronteiras potiguares. A seu exemplo, os Estados
vizinhos desencadearam tenaz campanha de extermínio ao
banditismo. Eliminaram a possibilidade de organização de
novos grupos de salteadores, forçando-os a se deslocarem
para outras regiões.
O assalto a Mossoró despertara a Nação para o grave
problema, marcando o declínio do cangaceirismo nessa faixa
do Nordeste.
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Pesava-me, contudo, deixar perder-se, no tempo, o grande
feito dos mossoroenses.
Em 1965, o escritor Raimundo Nonato enfeixou no livro
"Lampião em Mossoró" valioso documentário - artigos de
jornais, depoimentos, processos, entrevistas, folclore, roteiros e
fotografias enriquecido de correções. Salvou precioso acervo.
Com o passar dos anos, distorções sobre o fato histórico
tomaram corpo.
Cedi, finalmente, ao imperativo dos amigos. Durante mais de
quinze anos, aprofundei-me nas pesquisas, trazendo à luz
fatos
inéditos.
Preocupei-me,
sobremodo,
com
a
imparcialidade. Anotava depoimentos lógicos. Confrontava-os
com outros sobre o mesmo assunto. Repetia visitas aos locais
maculados pelo bando, em suas tropelias nos Municípios de
Mossoró e Apodi. Sem pressa, esclarecia as dúvidas. Tomava
o testemunho das pessoas que viveram o drama. Na falta,
recorria aos parentes das Famílias, marcadas pela passagem
da malta. Ouvi guias, reféns, vítimas, prisioneiros, cangaceiros
e componentes das trincheiras - um mundo de gente. Colhia a
confirmação dos acontecimentos por mim presenciados. O
documentário fotográfico é da época e, em parte, exclusivo.
Levantei mapas e roteiros. Desprezei o romance de leitura
amena pela história comprovada. Acautelei-me das narrativas
distanciadas do verismo dos fatos.
Os bandidos palmilharam quatro Estados, implantando o terror.
Cobriram no percurso de ida e volta mais de mil e quinhentos
quilômetros. No Rio Grande do Norte, fizeram cerca de
quatrocentos, em quatro dias e meio. Foi uma cavalgada sem
precedentes, na crônica do Cangaço. Daí, o nome do livro - A
MARCHA DE LAMPIÃO.
A vitória de Mossoró, em prol do bem comum, fixou o heroísmo
de seus filhos. Feito proclamado nos quatro cantos do País.
Lição de grandeza de um povo pleno de civismo consciente, do
qual todo o Nordeste exultou agradecido.
Reverencio a memória de meu pai Rodolfo Fernandes. Louvo a
coragem daqueles que o ajudaram - a Polícia e a população,
em geral. Nesse trabalho não desejei desmerecer pessoas.
Cabe à História o julgamento.
Raul Fernandes.
(FERNANDES, 2007, p.23-24)
O livro de Raul Fernandes talvez seja a peça mais lapidada desse mosaico
das memórias do ataque lampiônico à Mossoró. O prefácio acima é a ilustração em
síntese da prática memorialista que o livro tão bem representa, ou sustenta,
inscrevendo na cultura local toda uma lexicografia dos resistentes, contribuindo
decisivamente na formalização dos elementos da narrativa da defesa do dia 13 de
junho de 1927, tornando possível uma semântica da grandeza e do heroísmo de um
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povo e de seus líderes, organizados em uma resistência cívica possível nas
camadas do tempo, na contação dessa vitória contra os afamados cangaceiros.
Essas notas introdutórias sustentam um efeito de verdade sobre o passado
que se produz ao passo que o autor faz valer suas lembranças da época do ataque,
lembranças legitimadas por ter sido filho do prefeito da época. Tal efeito, como se lê,
é assumir o lugar de guardião da memória mossoroense, lugar autorizado e
legitimado para narrar o passado, e o faz pelo jogo retórico de atribuir o que narra às
fontes que consultou, às pessoas que ouviu e aos lugares que visitou, como se
quisesse livrar sua escrita do caráter engajado e parcial de interpretação do mundo,
algo inerente a toda manifestação de discurso. Nessa forma de organizar a
justificativa do livro, o que se lê é a materialização de uma vontade de verdade, a
expressão de um engajamento que produz efeitos, sentidos, correlações e uma
forma de lembrar, atado como está tal vontade a todo uma ordem discursiva e a
dispositivos que regulam e ordenam aquilo que pode e deveria ser dito sobre o
acontecimento de 1927. O livro de Raul Fernandes foi produzido numa
memorialística iniciada nos anos 1950 na qual os sentidos da Resistência deveriam
ser oficializados, e suas tonalidades, formas e personagens validados, numa
dinâmica do que persiste, do morto que não morre.
A própria organização do livro dá mostras de como essa narrativa se estrutura
na escrita desse autor. A divisão dos capítulos organiza numa sequência narrativa o
que podemos chamar de temas do discurso da Resistência, a saber, a cidade de
Mossoró, o bando de Lampião, o povo mossoroense ou os resistentes e o assalto ou
ataque, sequência repleta de descrições, representações e caracterizações que
marcam até hoje os modos de dizer, ver e fazer lembrar o episódio.
Já no primeiro capítulo, Raul Fernandes descreve Mossoró como uma cidade
de muitas particularidades.
(M13)

O comércio dos mais lisonjeiros. Possuía o maior parque
salineiro do País. Três firmas descaroçavam e prensavam
algodão. Centro comprador de peles, algodão e cera-decarnaúba. Exportava pelo Porto de Areia Branca. Longos
comboios de mercadorias chegavam do interior da Paraíba e
do Ceará. Voltavam levando Sal e variados produtos. Os
estalos de chicotes de arrieiros, guiando tropas de burros,
anunciavam a chegada e a saída desses transportes.
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A energia elétrica alimentava várias indústrias nascentes.
Havia repartições públicas federais e estaduais. A agência do
Banco do Brasil era o único estabelecimento de crédito da
região. Mossoró tomara o lugar da vizinha cidade de Aracati,
no Ceará, que em época mais recuada liderava essa área.
Sem dúvida tornara-se a mais rica do Estado, conhecida como
a “Capital do Oeste”.
(FERNANDES, 2007, p.27).
A cidade já era representada à época como uma cidade em pleno
desenvolvimento, destacando-se o comércio em plena expansão na época da
passagem de Lampião pela cidade. Essa descrição deve ser lida em correlação com
todo o livro e na relação com outros fragmentos dessa formação discursiva e, deste
modo, o efeito de sentido passa a ser o de um enredo memorialístico valorizando a
cidade ao passo que insere na narrativa possíveis causas do interesse de Lampião
em atacar a cidade. Por outro lado, encontramos aí um ponto na dispersão
enunciativa para este modo de dizer a cidade hoje visto em outras práticas pela
cidade, promovendo Mossoró enquanto cidade do futuro, capital cultural e outros
títulos que o poder local busca sustentar.
Produzir discursivamente a cidade, idealizá-la e promover no imaginário e na
cultura uma dada visibilidade para a cidade é uma prática antiga e largamente
difundida. E, nestes termos, percorrer os significados de uma cidade da Resistência
é descrever o modo como, desde a escrita desses autores, Mossoró tem sido
representada, pois como iremos mostrar, o tema da cidade é central na constituição
dessa discursividade da Resistência. Em todo caso, essa imagética da cidade,
enquanto lugar desenvolvido e de pessoas fortes e aguerridas, já esboçada na
escrita de autores como Raul Fernandes, é algo que a prefeitura e diversos setores
da economia local exploram também como mola propulsora de uma espécie de
turismo do regional, em tempos de globalização.
Neste sentido, lembremos que trabalhamos com a ideia de cidade como texto
ou construção semiótica, algo já discutido por diversos autores, a exemplo de
Susana Gastal, mostrando-nos que os conceitos de urbano e de cidade, hoje, não
podem ser vistos fora de uma visão interdisciplinar, levando-se em conta, sobretudo,
que a contemporaneidade faz surgir uma imagética das espacialidades, uma cultura
dos artefatos visuais, perspectiva que nos possibilita pensar a cidade como “aquela
que se dá aos nossos sentidos como imagem”. (GASTAL, 2006, p.26). Em relação à
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cidade de Mossoró, tal produção imagética é sobretudo atravessada pela própria
imagética do passado, uma sustenta sentidos para a outra, tornando o passado um
significante móvel e rarefeito, mutante, para os sentidos da cidade na atualidade.
Por sua vez, Barthes (1990), em La aventura semiológica, oferece-nos alento teórico
para pensar nas tematizações da cidade como formas de escritura, literárias ou não,
mostrando-nos que a sociedade se estrutura como linguagem. Analisar tais
escrituras, segundo Barthes (1990), implica descrever não apenas uma estrutura de
signos, mas vê tais signos em uma movência de sentidos, contextualizada
historicamente, dispersa. Nos domínios da semiologia, os acontecimentos, assim
como as práticas, as instituições e as demais relações sociais são produções de
discurso, são escrituras, posto que o real se estrutura por meio da linguagem
(BARTHES, 1993). Mantendo-nos nos termos do semiólogo francês, buscamos
entender como a cidade e seu passado foram pouco a pouco se tornando objeto de
um discurso que desde a escrita desses memorialistas não cessa de se reinventar,
de funcionar a partir de outras formas, agregando outras linguagens, gêneros e
discursividades.
Há uma escritura da cidade que atravessa a própria narrativa da Resistência.
Posteriormente à escrita de Raul Fernandes e de outros memorialistas, este discurso
sobre a cidade, enquanto um lugar de gente ordeira, trabalhadora e corajosa, entre
outros predicativos, passa por redefinições e/ou ampliações e cada vez mais vem
sustentando o discurso urbano mossoroense. Atualmente, encontramos outras
formas de significar a cidade, pela cidade, na prática de outras posições-sujeito, ou
tal qual propõe pensar Orlandi (2003, 2004), outras formas de textualizar a cidade
que muitas vezes tem no próprio espaço urbano, nas ruas, nos monumentos
públicos, nos prédios e outros locais, o meio em que acontecem e se estruturam as
formas significantes da cidade ou o discurso sobre a cidade.
Ainda na Marcha de Lampião, o memorialista Raul Fernandes segue dando
os primeiros contornos desse discurso urbano como forma de sustentar sua
narrativa da resistência mossoroense. Nisso, a cidade por ele aparece ainda como
uma espacialidade de contrastes, pois além de retratá-la como uma cidade
desenvolvida, com estabelecimentos comerciais, escolas, jornais, igrejas e uma loja
maçônica, o autor a representa como uma terra assolada pelo clima incerto,
compondo o autor uma paisagem ora de clima quente e com periódicas secas, ora
como localidade que sofre com constantes inundações.
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Julgamos que essa representação da cidade em muito se relaciona com as
velhas representações do nordeste enquanto lugar de geografia, vegetação e clima
hostis, imagética encontrada em outras produções nacionais da época.
Por exemplo,
(M14)

Mossoró é a cidade dos extremos, de clima paradoxal. Sol a
pino, a atmosfera fica imobilizada. Raios candentes causticam
a região e intensificam a evaporação do solo sequioso. O ar
torna-se extremamente quente e sufocante, numa calmaria
desalentadora, obrigando sua gente à sesta, em redes.
Invertem-se os papéis, ao findar o dia.
[...]
O Rio Grande do Norte é o mais seco Estado da federação, de
clima semiárido e quente. Na parte oeste, esses rigores se
acentuam. Dois grandes rios periódicos, o Jaguaribe (no
Ceará) e Açu (no Rio Grande do Norte) - rios da carnaúba limitam essa zona, em cujo centro corre o Mossoró (ou Apodi).
Aí, o fenômeno é mais agudo. A caatinga de espinho espraiase nessa área. Sedenta, emerge do interior distante. Aniquila a
cinta verde do litoral e alcança o mar. Única faixa nordestina
onde o sertão adusto atinge a costa.
No estio, a flora atrofiada, desnuda e semimorta, semelha-se a
um traçado de garranchos desordenados. Escassas são as
árvores de sombra. Tabuleiros infindáveis tapetados de cactos,
fechados de macambiras acúleas, salpicados de arbustos
venenosos e um sem número de plantas agressivas. Ao meio
dia, a pira solar amolece a resistência dos seres animados.
O município mossoroense assenta-se, justo, no centro desse
inferno esbraseado. Padece duramente a falta d'água.
Enquanto os desertos noutros continentes são arenosos e
montanhosos, os do Nordeste caracterizam-se pela vegetação
de espinho. O sertão, sob o aspecto naturalista, é um deserto
espinhoso. E Mossoró, paradoxalmente, é sua capital.
Durante a estação chuvosa processa-se extraordinária
metamorfose. Plantas mirradas e agonizantes renascem. Um
amiudado de folhas verdes desponta da noite para o dia,
sobremaneira impressionante. Processa-se o milagre da
natureza - a vida! Os rios, dantes de leito à mostra, alargam o
bojo a perder de vista, com imensuráveis massas líquidas,
formando alagadiços sem fim. O declive suave e desmedido da
Chapada do Apodi leva veloz as quedas pluviais para o mar.
Torrentes impetuosas arrasam vazantes, roças e casas
ribeirinhas, gerando um quadro desolador. Atoleiros perigosos
formam-se, insulando núcleos populacionais. As estradas ficam
intransitáveis. O mar doce, de água barrenta, paralisa o
trabalho. Prejuízos, desolações e mortes são os saldos da
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avalanche catastrófica. Secas e inundações são os constantes
flagelos dos sertanejos. Situa-se Mossoró nesse páramo.
Além desses fatores, o porte da cidade e a localização na faixa
litorânea eram motivos suficientes para excluir quaisquer
possibilidades do assalto enunciado. Sua geografia afastava tal
idéia. Falar na vinda de Lampião, era absurdo.
(FERNANDES, 2007, p.33-37)
A paisagem paradoxal mossoroense assim retratada pelo memorialista
recorre às velhas representações do sertão nordestino, tal como são projetadas em
outras produções discursivas nacionais. Em parte, projeta-se na escrita de Raul
Fernandes a produção discursivo-imagética que desde o início do século 21 institui
uma semântica do regional e a própria ideia de Nordeste, enquanto recorte espacial
(ALBUQUERQUE JR. 2011). As memórias que constituem a narrativa acima
parecem não se largar das velhas imagens da seca, do sol escaldante, da
vegetação típica e do solo rachado, compondo um quadro de desolação que se
confunde com outro, o das inundações, imagética que a memória do autor retoma
para caracterizar a cidade mossoroense como obstáculo à invasão dos cangaceiros.
Para Raul Fernandes, Mossoró padece dos dois maiores flagelos dos sertanejos, a
seca e a enchente, e nisto, o retrato da geografia e do clima desfavoráveis se
compõe como forma de mostrar as adversidades que à época deveriam ter inibido o
plano de Lampião de atacar a cidade, efeito narrativo que se marca explicitamente
ao final do fragmento transcrito.
A narrativa encontrada Na marcha se aproxima do naturalismo e do realismo,
como é possível apreender dessas estéticas na literatura nacional e, dadas as
descrições esmiuçadas de lugares e pessoas, o detalhamento de ações ou as
interpretações do caráter ou da psicologia das figuras tidas como centrais na defesa
da cidade, ou mesmo pelas explicações que vertem modos de vida ou situações a
justificativas climáticas, patológicas ou mesmo religiosas, beirando o determinismo, a
escrita de Raul Fernandes se correlaciona a essas estéticas, sendo marcadamente
engajada com a produção de uma memória coletiva. Contudo, esse engajamento ou
movimento de reminiscências em prol de uma ideia da Resistência teve início em
outras falas dispersas, em depoimentos de pessoas envolvidas, sobretudo os de
líderes políticos da cidade, como o próprio prefeito ou o Pe. Mota, assim como
também no já clássico diário escrito por uns dos reféns feitos pelo grupo no Rio
Grande do Norte, ou ainda, no depoimento de um dos cangaceiros presos durante o
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assalto e na própria cobertura da imprensa local à época, dispersão enunciativa que
foi compilada por Raimundo Nonato e publicada no livro Lampião em Mossoró, cuja
primeira edição data do ano de 1955, pelas edições Potengi/Rio de Janeiro, como
parte da série “C” da Coleção Mossoroense. Contudo, há uma relação muito
específica entre o precursor livro de Raimundo Nonato, um verdadeiro inventário da
produção discursiva sobre o acontecimento, e estas próprias produções, que
consiste na formalização de uma semântica em torno da ideia de Resistência, e não
em torno de outras ideias que a leitura da produção da época de 1927 pode
evidenciar, tais como as ideias de assalto, invasão, ataque e defesa.
De início, o que chama atenção no livro Lampião em Mossoró, de Raimundo
Nonato, são as pretensões do livro em ser uma obra documental. É inegável o valor
que a pesquisa de Raimundo Nonato teve para os estudiosos do assunto, e mesmo
para além de sua condição de materialidade discursiva na produção e formação de
um discurso da Resistência, o trabalho de compilação feito pelo autor é certamente
de uma expressividade notável. Contudo, o trabalho de compilação feito pelo autor,
se por um lado mostra um fôlego imenso, e nos apresenta uma diversidade
enunciativa de posicionamentos e formas de escritura do episódio de 1927, por outro
lado, Raimundo Nonato não retoma essas produções procurando elucidar as
condições históricas que as possibilitaram, nem as correlações possíveis delas com
outras práticas da época, discursivas ou não, limitando-se a compor um trajeto de
leitura cujo objetivo é instituir certa interpretação sobre a passagem de Lampião em
Mossoró, em grande medida, interpretabilidade impulsionada por ele próprio,
servindo-se das fontes para marcar certos efeitos de real, enquanto pretensas
comprovações daquilo que de fato teria ocorrido em 1927.
As falas e imagens dispersas, reunidas no livro Lampião em Mossoró, são
como peças múltiplas num trajeto semântico da ideia da Resistência levado a efeito
pelo autor, ficando a própria condição de documento dessas materialidades
destituída de sua singularidade. Nas páginas do livro, lemos serem perfilados
depoimentos, memórias, imagens, desenhos, fragmentos de discursos, recortes de
jornal, folhetos de cordel, fotografias de ruas, de prédios e de pessoas, sem uma
maior descrição da dimensão discursiva dessas materialidades, ou seja, de suas
condições de produção e formação. Compilada, essa documentação é perfilada com
um propósito específico, o de agenciar uma memória discursiva e validar uma
vontade de verdade sobre o passado local.
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As ilustrações, reproduções ou transcrições que ajudam a compor a narrativa
de Raimundo Nonato servem apenas como efeito de prova, restituídas ou
registradas na condição proposta pelo autor de salvar de um possível esquecimento
um acervo indispensável aos mossoroenses, não mostrando o autor ao leitor nem as
particularidades estéticas, nem o detalhamento necessário das correlações
possíveis entre as formas de semantizar a Resistência reunidas por ele
(relacionando-as com outras produções da época), nem tampouco, assumindo o
lugar do seu trabalho na projeção ou construção de uma memorialística local28, em
grande medida, idealizada pela elite local. Ao final da introdução, o autor chega a
assumir que “a reação de Mossoró ao ataque dos bandidos deu mais prova da
resistência cívica de sua gente.” (NONATO, 2011, p.17), e que “o resto é a história,
que este trabalho vai tentar repetir, através de relatos, descrições e documentários
da época.” (NONATO, 2011, p.17). Mais do que repetir o passado, o livro de
Raimundo Nonato cria o passado no momento em que estabelece sobre ele uma
interpretação, valendo-se de fontes para validar certos sentidos sobre o episódio de
1927, operando ao seu modo esse gesto narrativo-memorialista.
É desta forma que uma interpretabilidade sobre a cidade começa a ser
legitimada já na obra de Raimundo Nonato, anterior ao livro de autoria de Raul
Fernandes, do qual extraímos alguns fragmentos acima. Já na introdução,
Raimundo Nonato situa o ataque a Mossoró nos termos a seguir:
(M15)

O ataque de Lampião a Mossoró foi dessas proezas
inacreditáveis dos cangaceiros, que estarreceram o Governo e
alarmaram a opinião pública.
Por mais que se vivesse com o espírito em alerta para uma
eventual sortida de bandidos, pois eram constantes as notícias
de incursões de elementos armados em lugares próximos,
dentro das fronteiras de Estados vizinhos, era possibilidade um
tanto remota, a ideia de que um grupo de malfeitores tivesse a
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Em trabalho já citado, Neto (1997) expõe sua visão sobre o modo como a Família Rosado ao
assumir o poder público da cidade vai estabelecer toda uma historiografia e uma memorialística em
torno do passado da cidade, em grande medida, para vangloriar os próprios nomes dos membros da
família que aparecem em nomes de ruas, de praças, de bairros, retratados em bustos, em estátuas e
monumentos pela cidade, num jogo metafórico e metonímico que faz ver a importância dos membros
da Oligarquia na própria construção desse passado de glórias, ou sobretudo, na sua preservação,
operando-se, como já aludimos, toda uma prática discursiva que busca por meios simbólicos a
manutenção de certa ordem social.
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ousadia de vir atacar uma cidade com o desenvolvimento e
com as proporções de Mossoró.
Desde alguns meses, é certo, soprava dos sertões um vento de
intranquilidade, de sobressalto e permanente insegurança.
Parecia mesmo que toda vasta região do interior ia ser
submetida aos horrores de uma catástrofe de consequências
iminentes e inevitáveis.
Ainda assim não era isso bastante para se confirmar a
suposição de que a malta dos salteadores descesse dos
sertões e dos seus pontos de segurança para atacar e saquear
centros populosos, onde se aglomeravam núcleos importantes
do comércio e da indústria, alguns, a exemplo de Mossoró,
distando poucos quilômetros da faixa das comunicações
marítimas e de um porto de acentuado movimento, como é o
de Areia Branca.
Por outro lado, para afastar ainda mais o sentido dessa
possibilidade, era voz corrente, em todos os lugares e todo o
mundo sabia e proclamava que o Rio Grande do Norte
constituía um caso à parte, na repressão ao cangaço, pois, no
seu território, não viceja a fauna dos coiteiros.
Também para uma excursão em larga escala, a Zona Oeste
oferecia, geograficamente, as condições menos favoráveis.
Constituída, em menor parte, de vasto descampado e larga
área de terreno plano, quase sem outras elevações
importantes, depois dos prolongamentos subordinados às
ramificações e contrafortes das Serras de Luís Gomes e de
Martins, a região era precariamente escassa de abrigos e
desprotegida aos elementos essenciais de amparo, defesa e
esconderijos naturais.
De seu lado, a ação do poder público era mais enérgica contra
os malfeitores. No Estado não havia clima nem lugar para
protetores e para cangaceiros.
(NONATO, 2011, p.14-16).
O autor atualiza os registros de época que deram conta das primeiras notícias
do ataque e da opinião pública que avaliava a possibilidade da investida de Lampião
em Mossoró, e o faz assumindo no fio do discurso o mesmo engajamento
característico dessa discursividade. A cidade é dada a ver como uma cidade de
porte imenso, populosa e desenvolvida, provida de toda uma aparelhagem de
comunicação e logística portuária, e também, de uma geografia desfavorável às
táticas de luta e inadequada à vida que levavam os cangaceiros, sem falar da
própria ação do poder público, sempre descrita com os predicados da honra e da
justiça, projetando também aí uma imagética política, o que reforça nossa
perspectiva analítica de reconhecer na formação e funcionamento dessa
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discursividade toda uma progressão temática e toda uma série de intercorrências
com outros discursos e temas.
O que se materializa na escrita de Raul Fernandes e Raimundo Nonato é uma
forma de dizer e fazer ver a cidade cuja inteligibilidade só é possível nos limites da
produção e da formação de um discurso memorialista. De início, depreende-se um
efeito retórico de situar a cidade dentro de uma narrativa na qual o desfecho é a
vitória sobre o ataque de invasores, mostrando as potencialidades, as virtudes e as
condições que teriam sido favoráveis à defesa da cidade. Além disso, é oportuno
olhar para estas produções enquanto produtoras de uma memória que valide não
apenas um passado glorioso relativo ao episódio contra lampião, mas que seja
também uma inscrição das próprias virtudes da cidade e daqueles que a
administram, pois são os dirigentes e as outras figuras “de valor” aqueles que
aparecem nesse discurso de engajamento como os responsáveis por tornarem
Mossoró um lugar desenvolvido culturalmente, economicamente, politicamente e
capaz de se defender contra à invasão dos bandidos. É deste modo que apontamos
o tema da cidade de Mossoró, suas representações e descrições, como um dos
temas centrais na formação deste discurso.
Esse aspecto do engajamento é decisivo em todas as modalidades do
exercício da função enunciativa aqui estudadas. Como veremos, na descontinuidade
entre uma pretensa historiografia da Resistência e as formas ulteriores ou mais
atuais de funcionamento da memória discursiva da Resistência encontramos
diversas particularidades, singularidades, deslocamentos e efeitos de raridade que
demostram a heterogeneidade no funcionamento dessa narrativa, aspecto que
demonstra também diferentes formas de engajamento com uma espécie de memória
coletiva mossoroense que não deixou de ser trabalhada ao longo das últimas
décadas, incorporando novas táticas de discurso.
No que diz respeito à produção desses autores, casos de Raimundo Nonato,
Raul Fernandes e de outros que igualmente se engajam em tematizar de modo
ufanista o passado da cidade, atribuímos a estas produções a condição de gênero
discursivo memorialista. E isso por duas razões, a começar pela função que estas
escritas possuem na produção e na formação de uma memória discursiva da
Resistência, sobretudo, pelo fato de inscreverem no imaginário ou cultura local o que
estamos chamando de temas do discurso da Resistência. A outra, é pela própria
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distinção que se pode estabelecer entre história e memória, enquanto construtos
teóricos e pressupostos metodológicos.
No que toca à distinção entre história e memória, levemos em conta as
palavras de Le Goff (2012) que, ao estabelecer essa distinção incita-nos a pensar
que a memória estaria mais para o funcionamento da fala mítica, numa espécie de
trajeto semântico do presente sobre o passado, e a história estaria enquanto prática
que segue regras e métodos científicos para desconstruir verdades sedimentadas
pelos homens no tempo. Nestes termos, é que definimos a escrita memorialista
como tática de discurso engajada em edificar ou fazer montagens de certas
interpretações do passado mossoroense que atendam a objetivos e estratégias de
saber e poder próprias do contexto local, regime de interpretabilidade que certos
sujeitos assumem ao tematizar o episódio do ataque cangaceiro.
A historiografia, por outro lado, visa esclarecer ou desconstruir o modo como
certas memórias coletivas se instituíram como verdades, sendo especificamente “a
história nova”, nas palavras de Le Goff (2012), a negação das temporalidades
lineares e a aceitação do caráter construcionista do passado, servindo como uma
espécie de revolução da memória. Nesta operação de compreender o passado em
suas formas de irrupção e descontinuidade, a partir de técnicas e pressupostos
teórico-metodológicos que marca a prática dos historiadores, a distinção entre o
discurso memorialista e o discurso historiográfico parece se elucidar ainda mais
quando ao ofício de historiador Le Goff (2012) atribui a ideia de uma prática que
deve acima de tudo realizar uma crítica do documento. Para o autor, é preciso ao
historiador medir e avaliar o lugar, a duração, a autenticidade e mesmo a
diversidade daquilo que ele seleciona e organiza enquanto material de análise, no
intuito de problematizar a partir dos documentos certos temas ou acontecimentos de
discurso. Para Le Goff (2012), a história se torna uma prática teórica no momento
em que decide fazer a crítica dos documentos ou das fontes.
Quer se trate de documentos conscientes ou inconscientes (traços
deixados pelos homens sem a mínima intenção de legar um
testemunho à posteridade), as condições de produção do documento
devem ser minuciosamente estudadas. As estruturas do poder de
uma sociedade compreendem o poder das categorias sociais e dos
grupos dominantes aos deixarem, voluntariamente ou não,
testemunhos suscetíveis de orientar a história num ou noutro sentido;
o poder sobre a memória futura, o poder de perpetuação, deve ser
reconhecido e desmontado pelo historiador. Nenhum documento é
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inocente. Deve ser desestruturado, desmontado. O historiador não
deve ser apenas capaz de discernir o que é “falso”, avaliar a
credibilidade do documento, mas também saber desmistificá-lo. Os
documentos só passam a ser fontes históricas depois de estar
sujeitos a tratamentos destinados a transformar sua função de
mentira em confissão de verdade. (LE GOFF, 2012, p.112).

A função enunciativa exercida nos livros de Raimundo Nonato e Raul
Fernandes não dá conta dessa operação de desmontar enunciados no arquivo, por
isso a ela atribuímos a condição de escrita memorialista. Nessa forma de escritura,
não encontramos uma crítica das fontes que os dois autores usam (não questionam
os lugares sociais da imprensa que cobriu o episódio, nem dos diferentes
depoimentos e notas que usam, tampouco procuram mostrar a que interesses serve
a manutenção dessa temática da Resistência na cidade), apenas vemos a
exposição de imagens, recortes de jornal, memórias individuais ou depoimentos que
não estabelece uma crítica, e sim, uma forma de um engajamento, sendo estas
fontes destituídas de sua historicidade e descritas apenas enquanto conteúdos de
veracidade que se preservaram no tempo e que os autores usam para validar a
produção discursiva de um passado glorioso e memorável. No caso de Raimundo
Nonato, o recurso estilístico usado é uma pretensa reprodução ipsis litteris dessas
fontes ou registros de época, uma montagem ordenada que o autor chama de
documentário, na qual o autor alega ter deixado falar por si uma verdade histórica
que as fontes se encarregariam de comprovar. Por sua vez, o que faz Raul
Fernandes é uma espécie de narrativa de memória cuja leitura assemelha-se à
leitura de um romance, tal a disposição de um enredo, a divisão por capítulos, a
construção de personagens principais e secundários, e o desenvolvimento das
ações culminando com a vitória da cidade. Em relação às fontes, o recurso da
paráfrase e da síntese fazem da escrita de Raul Fernandes uma narrativa que recria
um passado por meio de uma escritura que se sustenta entre a lembrança e a
imaginação do autor sobre certos “cenários” e o recurso a certas fontes, que o autor
vai citando para validar sua interpretação do acontecimento.
Em ambos os casos, se por um lado, as fontes usadas não são
desconstruídas pelos dois memorialistas, pelo fato de não as explorarem em suas
condições de produção e possibilidade, por outro, o trajeto temático empreendido
por eles resulta em uma construção discursiva já ela importante e crucial na
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formação da cultura local, prática memorialista que é preciso estudar como forma de
entender uma série de outros efeitos dessa prática na atualidade.
O que fazemos com as narrativas destes autores é tentar descrevê-las
enquanto enunciabilidades numa formação discursiva. Enquanto documentos ou
materialidades do discurso, a leitura que fazemos da obra desses memorialistas
busca apreender nas regularidades e nos seus efeitos de sentido o lugar e a
centralidade que tiveram essas escritas na instauração e na permanência de certas
verdades sobre a cidade, sobre o seu povo e sobre o acontecimento da passagem
do cangaço pela região. Assim, as referidas obras desses autores foram
selecionadas e organizadas para análise enquanto documentos, sinais, rastros e
materialidades de uma memorialística da Resistência, sendo tomadas, portanto,
enquanto gênero do discurso memorialista. No seu funcionamento, essas narrativas
buscam perpetuar certas tradições, naturalizar certas imagens, enunciados e
representações que seriam como significantes da cidade e do seu povo, numa
política da identidade cultural local que parece vir atada a outra, correspondente à
manutenção de certas ordens sociais que atendam a certos grupos ou instituições
que possuem centralidade na cidade.
Ainda do ensaio sobre a memória escrito por Le Goff (2012), as proposições
do autor ajudam-nos a esclarecer o modo como a memória coletiva se tornou uma
questão fundamental para as sociedades modernas. O papel que a memória
desempenha à manutenção ou sobrevivência de grupos é notável, sendo disputada
tanto pela classe “dominante” quanto pela classe “dominada”, pois ambas lutam pelo
poder ou pela vida, pela sua sobrevivência ou por sua promoção, e nesta situação,
“a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade,
individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos
e das sociedades de hoje, na febre e na angústia”. (LE GOFF, 2012, p.455).
Observa o autor, além disso, que a memória coletiva não é apenas uma conquista,
pois é também instrumento e um objeto de poder. Na atualidade, a memória é aquilo
que permite “compreender esta luta pela dominação da recordação e da tradição,
esta manifestação da memória”. (LE GOFF, 2012, p.456).
Em todo caso, é preciso entender a escrita memorialista desses autores como
modalidade enunciativa em um movimento maior de agenciamento do que seriam as
tradições locais que, como vimos (PAIVA NETO, 1998, FELIPE, 2001, SILVA, 2004),
inicia-se como projeto político ideológico da família Rosado, na década de 1950,
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com a criação da biblioteca municipal, do museu e do boletim bibliográfico que viria
a ser mais tarde a Coleção Mossoroense, uma das grandes responsáveis por reunir
escritos que em grande medida atendessem a essa dinâmica memorialista
patrocinada pela oligarquia. Na cidade, a partir da década de 1950, impõe-se uma
verdadeira central de estruturação semântica de acontecimentos, pessoas, lugares e
fatos que serviriam para particularizar a cidade, e sedimentar determinadas
realidades objetivas, como simbologias mossoroenses, e que expressassem em
seus efeitos, a manutenção de uma ordem social, uma coerência que só é entendida
se relacionarmos esses grandes feitos às pessoas que governaram a cidade, cujos
herdeiros políticos e simbólicos, ocupam os mesmos lugares.
É preciso atentar que essa forma de dizer e fazer ver a cidade e o seu
passado, como uma Terra da Resistência, de povo bravo, de líderes fortes, é
produto de tramas discursivas e regras históricas. Naturalizar ou sedimentar esses
sentidos é uma forma de produzir efeitos no real. Nesse sentido, torna-se oportuna a
explicação de Albuquerque Jr. (2001), de que falar e fazer ver não são, a rigor, um
modo de espelhar ou repetir a realidade, e sim um modo de cria-las, produzi-las
enquanto verdades no e pelo discurso.
Essas cristalizações de pretensas realidades objetivas nos fazem
falta, porque aprendemos a viver por imagens. Nossos territórios
existenciais são imagéticos. Eles nos chegam e são subjetivados por
meio da educação, dos contatos sociais, dos hábitos, ou seja, da
cultura, que nos faz pensar o real como totalizações abstratas. Por
isso, a história se assemelha ao teatro, onde os atores, agentes da
história, só podem criar à condição de se identificarem com figuras
do passado, de representarem por papéis, de vestirem máscaras,
elaboradas permanentemente. (ALBUQUERQUE JR, 2001, p.38).

Os agentes e atores dessa história da Resistência são muitos, muitos também
seus idealizadores ou responsáveis. Em todo caso, não há univocidade ou
transparência entre o real da história e as formas de sua narrativa, pois como nos
diz Benjamim (1985, p.224) “articular historicamente o passado não significa
conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal
como ela relampeja no momento de um perigo”. Esse tempo do perigo, para Walter
Benjamin, é o presente, tempo em que determinado discurso ou acontecimento
desponta como objeto de investigação para o historiador, algo que implica romper
com certa concepção tradicional ou positivista de história, fundada nesse pretenso
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espelhamento do real ou na possibilidade de sua descrição objetiva e extensiva.
Conforme mostra Benjamin (1985), ao romper com essa visão naturalista do real o
historiador se desprende ou se exonera da necessidade de cercar o real histórico
em sua completude, dedicando-se a problematizar certas imagens do passado feitas
por grupos e instituições, no presente.
Para Benjamin (1985), isso implica colocar em causa a própria tradição, pois
ambos, passado e tradição, tornam-se muitas vezes instrumentos das classes
dominantes, em articulações simbólicas que visam a manutenção de certas ordens.
E, desta forma, a reflexão proposta por Benjamin (1985) alerta-nos para a
necessidade de problematizar as formas de escrita do passado, e aquilo que as
tornaram possíveis, no modo como tais escritas se engajam em validar ou
transformar em verdade certas imagens do passado. Para o autor, o que torna
possível a valorização e a busca por um passado ideal é a relação de empatia que
tais escritas historicistas mantém com os “vencedores”, algo que beneficia sempre
aqueles que dominam ou que são, de uma forma ou de outra, herdeiros dos que
venceram, pois geralmente são estes que dispõem de meios materiais de perpetuar
certas tradições ou memórias. Nessa trama, os bens culturais são despojos que os
grupos ou instituições perfilam como monumentos culturais e que devem, na
perspectiva benjaminiana, serem vistos como monumentos de barbárie, pelo modo
como refletem e refratam a realidade de determinada forma, impondo sentidos e
silêncios a outras formas de significar e representar.
Derivado do materialismo histórico, o conceito de história proposto por Walter
Benjamin impõe pensar a história como revolução, como luta contra toda e qualquer
forma de homogeneizar o passado, como uma crítica às formas de um historicismo
que busca uma história universal, baseada no contínuo, na adição ou na sucessão
de fatos no tempo. Desse ponto, devemos buscar, segundo Benjamin (1985), uma
crítica do presente, do “agora”, colocando em causa (para desconstruí-las como
discurso) às formas de imobilização do passado, problematizar o modo como certos
acontecimentos se congelam em escritas historicistas que visam perpetuar certas
imagens do passado, em detrimento de outras, silenciadas ou desvalorizadas como
memórias que não significam numa cultura. Com isso, a abordagem de um objeto
histórico é feita pelo pesquisador no presente e pelas questões que esse presente
suscita em relação ao passado. Do ponto de vista do discurso, a imobilização do
passado mossoroense suscita que a investiguemos como acontecimento de
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discurso e de memória, e nisso buscar desconstruí-la e mostrar seu funcionamento e
seus efeitos, nas tensões e contradições que a possibilitaram, levando em conta a
repetibilidade e o acúmulo, mas também as formas de descontinuidade e
transformação possíveis, no próprio movimento da história (FOUCAULT, 2007).
Fechamos este parêntese dizendo que a história-revolução de Benjamin (1985),
enquanto crítica das formas de escrita historicistas, preocupadas mais em edificar
memórias coletivas do que propor sua problematização, é uma noção que ressoa
com as observações de Le Goff (2012, p.131), para quem a prática historiográfica
deve propor a “substituição da história-conto pela história-problema, a atenção pela
história do presente”.
Nesse sentido, o engajamento de certos escritores mossoroenses com a
produção de um passado glorioso e com a mito da Resistência não pode ser
estudado fora das tensões, das táticas e estratégias que tais escritas puseram em
jogo, na empatia, enfim, que mantiveram seus autores com certas ideologias e
práticas ao longo das últimas décadas na cidade. Enquanto retratos que se
pretenderam fiéis do passado mossoroense, essa escrita memorialista foi o retrato
possível de um passado legitimado e valorizado numa vontade de verdade que
nasceu do projeto político da família Rosado, com o início de sua hegemonia política
na cidade a partir do ano 1948, obedecendo a interesses específicos e que hoje
encontra lugar na produção de outros sujeitos e instituições.
Além de uma representação da cidade, essa narrativa se estruturava por meio
de outra definição temática: as imagens do cangaço. Compondo a memória da
heroica resistência da cidade, lê-se nesses autores toda uma descrição dos
cangaceiros, enquanto bandidos que aterrorizavam o nordeste brasileiro, espécie de
polo temático que visa sustentar uma série de efeitos de sentido. Vejamos, por
exemplo, os efeitos de sentido possíveis que Raimundo Nonato alcança no leitor ao
reproduzir uma notícia de jornal da época29, na qual os bandidos são retratados
após o assalto à cidade.
(M16)
[...]
O fogo cessou depois de uma hora e em breves minutos já o
povo fervilhava, nas ruas, curioso, enquanto arrastando, para a
Praça da Matriz, trazia o bandido Colchete, morto na trincheira
29

Conforme anota Nonato (2011), o trecho aqui reproduzido é parte de uma matéria publicada em
jornal: O Nordeste, Mossoró, 22.07.1927, ano XI, n. 282.
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do cel. Rodolfo, de onde saíra baleado, mortalmente, o terrível
Jararaca, que faleceu dias depois. É pena que este monstro
não tivesse sido morto quando capturado, no dia seguinte,
também supliciado como fez a muitos inocentes, arrancando
unhas, furando olhos, esquartejando cadáveres, arrancando
miolos! Não pagaria, por si e pelos seus comparsas do crime,
os desvirginamentos, os estupros e as sevícias praticados na
terrível devassa aos lares indefesos! Ter compaixão de
Jararaca é esquecer o instinto de conservação, é negar o
direito de vingança natural contra os monstros da humanidade!
A humana criatura que desde tanto, que semeia a desgraça por
instinto de perversidade, só pode merecer o linchamento que é
a lei da razão do povo, em contrário às blandícias da lei escrita,
que, por vezes, constitui o próprio crime, gera bandidos pelas
injustiças que dissemina! É isto talvez uma ofensa às
instituições do direito, mas é uma verdade da razão humana. A
fera mata pelo instinto de sua espécie, e por isto está em grau
superior ao facínora de profissão que tem juízo e raciocínio,
que mata e sacrifica por esporte, para ver a queda ou para
roubar, ou para reagir contra quem lhe foge aos maus desejos
cúpidos e lascivos!
O bando de Lampião, na hora presente, constitui um caso
único na história da humanidade, dentro do seu programa
macabro de toda espécie de crime. É de praxe o incêndio às
propriedades, sempre que é possível a desonra, pelos modos
mais repugnantes.
Os tiranos ordenam a nudez a senhoras e virgens, dançam
com elas e consumam, bestialmente, os mais torpes atos de
erotismo!
E, por cúmulo, testemunham esses atos, muitas vezes, os
próprios maridos, pais e irmãos das vítimas! E tenha-se
compaixão de gente tão infame, como Jararaca!
[...]
(NONATO, 2011, p.62-63)
Como é possível ler acima, a forma como são descritos os cangaceiros,
assemelha-os a monstros sociais da pior espécie. Para tanto, uma infinidade de
predicativos ou adjetivos são arrolados para marcar na notícia de época o retrato do
cangaceiro como bandido cruel e desumano, até como forma de legitimar o
assassinato de Jararaca cometido pela polícia local30. Essa imagética do cangaceiro
vil e cruel persiste na cidade de Mossoró ao longo das décadas, mas encontra com
o passar dos anos transformações, como mostramos em algumas materialidades.

30

Sobre esse aspecto do cangaceiro Jararaca, ver pesquisa de Falcão (2010), mostrando como a
morte deste cangaceiro é até hoje cercada por polêmicas e dúvidas, apesar de registros e de
depoimentos da época.
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O livro de Raimundo Nonato é composto quase todo de transcrições de
matérias de jornais, depoimentos, cartas, telegramas ou relatórios da polícia, e são
mínimas as observações do autor entre as reproduções. O efeito de sentido
pretendido é o de deixar que este documentário reproduzido na integra pelo autor
possa falar por si mesmo. Espera Raimundo Nonato fazer com que as notas e os
testemunhos materializem a verdade sobre o acontecimento de junho de 1927, na
cidade norte rio-grandense. De fato, a recorrência no modo como a imprensa à
época, as falas dispersas, as fotografias e mesmo o romanceiro popular,
tematizavam os cangaceiros e o grupo de Lampião, estabelecendo efeitos de
sentido sobre os bandidos, parece ter fixado no imaginário da cidade a imagem do
bandido violento e sem escrúpulos que ainda hoje remanesce na maioria dos
enunciados dessa formação discursiva.
As imagens do cangaço que aparecem nas fontes compiladas por Raimundo
Nonato, e na narrativa de Raul Fernandes possuem uma dispersão enunciativa que
certamente excede à formação discursiva da Resistência. O retrato dos cangaceiros
como homens violentos, assassinos cruéis e bandidos organizados que compõe a
narrativa da Resistência aparece em diversas outras produções nacionais, diversos
são os estudos que tentam dessecar o fenômeno do cangaço. Em toda essa
literatura, é comum a descrição do cangaceiro como bandido, figura temida nos
estados da região nordeste, representado quase sempre como uma pessoa sem
escrúpulos, sem educação, alheio à lei e que tende a entrar na vida de crimes a
partir de conflitos de ordem pessoal31.

31

No imaginário nacional, a figura de Virgulino Lampião é uma espécie de protótipo do cangaceiro.
Nesse aspecto, não é difícil reconhecer uma relação interdiscursiva da discursividade da Resistência
com toda a literatura sobre o cangaço e sobre a figura de Lampião. Em específico, essa visão do
cangaceiro bandido que é retomada pelos memorialistas mossoroenses já aparecia em outros livros,
como em Cangaceiros e Fanáticos, de Rui Facó, cuja primeira edição é de 1963. No livro, o autor
critica as visões cientificistas, baseadas unicamente na mestiçagem e em fatores biológicos, ou
mesmo no analfabetismo como explicações do cangaceirismo, sobrepondo este determinismo com
outra explicação para o cangaço baseada em causas sociais e econômicas, explicações mais
razoáveis para o fenômeno, chegando o autor a relacionar o advento e o incremento do cangaço com
as mudanças na estrutura econômica e social da região baseada no latifúndio ou concentração de
terra. O clássico Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano de Mello, obra mais recente,
originalmente de 1983, procura evidenciar o cangaceiro como bandido, desconstruindo as
representações românticas de Lampião. Mello (2011) imprime em seu livro uma visão histórica,
sociológica e política do cangaceirismo enquanto fenômeno que causou pânico na região do
nordeste, traçando uma genealogia. Entre as teses defendidas por este autor, está a ideia de escudoético, espécie de justificativa encontrada pelos bandidos do cangaço para cometer crimes de toda
ordem, baseados em certos valores tradicionais nordestinos, como a vingança.
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A semântica da Resistência que começa a surgir na dispersão enunciativa da
época é retomada por Raimundo Nonato não simplesmente por meio de um trabalho
de colagem ou repetição. Ainda que o autor idealize na introdução apenas repetir
para o leitor décadas depois a história por meio das fontes que usa, e mesmo que
não realize uma analítica histórica das fontes que cita, limitando-se a subscrever
datas, referências bibliográficas e nomes às materialidades que perfila em sua
narrativa, aquilo que realiza Raimundo Nonato é um trabalho de montagem cujo
efeito é um trajeto temático e semântico que visa produzir uma memória coletiva,
sob o signo da tradição, do culto ao passado. Reunidas, essas produções da época
do assalto de Lampião a Mossoró asseguram em sua narrativa uma forma de ver o
cangaço enquanto banditismo.
Vejamos outra transcrição que compõe o documentário de Raimundo Nonato,
desta vez do jornal O mossoroense. Sem data precisa, a nota de jornal funciona
como relato de dias depois da passagem de Lampião.
(M17)

A nossa pena de jornalista treme, ao fazermos divulgar na
presente notícia, os dias de horror, infortúnio e apreensões de
que foi teatro Mossoró, por ocasião da incursão do famigerado
grupo sinistro capitaneado pelo mais audaz e miserável de
todos os bandidos que tem infestado o Nordeste brasileiro e o
pacato território do Rio Grande do Norte – Virgulino Lampião,
esta majestade do crime e do terror, alma diabólica de
pervertido
tarado
cujo
rastilho
de
misérias
vem
desassombradamente espalhando em todos os recantos onde
passa o seu cortejo macabro e facinoroso.
(NONATO, 2011, p.108-109).
No trecho acima mais um exemplo de como o autor articula sua estratégia
enunciativa reunindo diferentes fontes que marquem, elas próprias, efeitos de real
em narrativas sobre o episódio. Cuidadosamente selecionadas, as notícias de jornal,
depoimentos e diversos outros documentos vão compondo um itinerário de leitura
que podemos descrever, como propomos, a partir de grandes temas.
Nesta memorialística que funda um passado glorioso no qual a vitória sobre o
lendário Lampião tem lugar central, Raimundo Nonato recupera e transcreve textos
da época, como o transcrito em (M17), no qual o cangaceiro Lampião e o bando por
ele liderado são tematizados a partir de uma série de metonímias, tais como
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famigerado grupo sinistro, audaz e miserável, majestade do crime e do terror, alma
diabólica, pervertido tarado, macabro e facinoroso, palavras e expressões que
retornam de um imaginário e se atualizam fazendo sentido em uma formação
discursiva na qual a figura do cangaceiro faz par temático com a figura do
mossoroense resistente, povo heroico e lutador.
No livro Nas garras de Lampião, de autoria de Raimundo Soares de Brito,
essas imagens do cangaço são igualmente recorrentes. O livro baseia-se no diário
escrito por Antônio Gurgel, comerciante da região que ficou refém do bando entre os
dias 12 e 28 de junho de 1927, e que teria registrado as ações, os costumes e as
táticas usadas por Lampião e seu bando durante a passagem pelo Rio Grande do
Norte naquele ano. Mantendo a tradição dos seus antecessores memorialistas e as
regras de uma prática discursiva que deve, acima de tudo, produzir uma
reminiscência sobre a vitória de Mossoró contra o cangaço, Brito (1996) reproduz na
íntegra o diário e intercala a isso algumas notas e explicações cujo efeito discursivo
para nós é uma operação de impor sentidos, fechar a interpretação em relação ao
documento e validar o acontecimento da defesa da cidade enquanto episódio épico
e memorável. Além de uma narrativa sobre a Resistência, de um ponto de vista
singular de um refém, o diário do referido refém é comentado por Brito (1996), ainda
no prefácio, como tendo sido a página mais interessante até hoje publicada acerca
do bando de Lampião.
Em uma passagem do diário escrito por Antonio Gurgel, transcrito por Brito
(1996), lemos uma descrição do dia do assalto a Mossoró, 13 de junho, na qual se lê
também uma descrição dos bandidos:
(M18)

Às 5 ½, o grupo levantou acampamento rumo a Mossoró.
Então, à luz do dia, pude ver, horrorizado, aquele bando de
demônios, entregues aos maiores desatinos, quebrando portas,
espaldeirando quem encontravam, exigindo dinheiro, roubando
tudo, numa fúria diabólica. A palavra de ordem era matar e
roubar! E assim, transido como os demais prisioneiros, diante
de tão triste espetáculo, chegamos às 9 horas às imediações
de Mossoró, pela margem direita do rio, onde o grupo
estacionou para concertar o plano de ataque à cidade.
Pouco depois da chegada, “Lampião” me perguntou se eu
conhecia o chefe político de Mossoró, coronel Rodolfo
Fernandes. Respondi que sim. Então, “Lampião” e Sabino me
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pediram para escrever ao coronel Rodolfo cobrando 500 contos
de réis para pouparem a cidade do saque e incêndio.
[...]
Escrevi mais ou menos o que “Lampião” ditou. Lembro-me que
ele dizia ter 150 homens bem municiados e dispostos; que
deixaria de entrar na cidade se lhes mandassem 500 contos de
réis. Nessa altura, fiz ver a “Lampião” que a exigência era
muito pesada. Ele modificou “generosamente” para 400 contos
de réis. Concluído o “ultimatum”, foi o mesmo entregue a um tal
sr. Formiga, que viera visitar “Lampião”, tendo larga
conferência com ele, Sabino e Massilon, os três chefes do
maldito bando, naturalmente, dando informações sobre o plano
de defesa organizada pelas autoridades de Mossoró. Como é
natural, não veio a resposta com a desejada presteza, o que
deu lugar a “Lampião” marchar com o grupo sobre a cidade,
atravessando o rio cerca de mais uma légua acima da mesma.
Quando atravessamos o rio, disse Sabino para mim: “Você é o
nosso ministro da guerra. Vai na frente, porque assim
ninguém atirará”. Fiquei aterrado com a perversidade do
mulato. Mas, que havia de fazer? Resignei-me e lá me pus à
frente da linha, esperando, a cada passo, o ataque. Assim
marchamos até o Alto da Conceição, onde começa a cidade,
quando “Lampião” deu ordem para que os prisioneiros
ficassem ali em uma casa, vigiados por alguns cangaceiros,
que ficaram também guardando os animais.
(BRITO, 1996, p.26-27).
O diário do Cel. Antônio Gurgel é igualmente usado por Raul Fernandes e por
Raimundo Nonato, sendo republicado anos depois e na íntegra por Brito (1996), na
Coleção Mossoroense, segundo o próprio autor, como forma de restituir a devida
importância às memórias do refém, memórias estas que certamente também são
centrais na produção e formação de uma discursividade sobre a defesa da cidade,
dada as formas como o diário foi bastante reproduzido e comentado em diversas
produções, parafraseado em outras, e servindo de base, por exemplo, para o script
do espetáculo Chuva de Bala32. É justamente no que concerne aos retratos e as
representações dos bandidos que as memórias de Antonio Gurgel ganham mais
peso, ficando esta descrição dos cangaceiros feita por ele como algo permanente no
funcionamento dessa memória discursiva, sustentando uma regularidade temática
nos termos da fórmula bem versus mal.

32

Agradecemos aqui a Homero Oliveira, ator mossoroense que representou o papel de Lampião na
edição de 2013, por ter nos cedido gentilmente a sua cópia do script.
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Como já foi possível ver em materialidades discursivas mais atuais esse polo
temático em parte é redefinido, por jogos de paráfrase e polissemia, no qual vemos
as representações do cangaceiro bandido darem lugar a uma imagem-tipo do
cangaceiro que passa a ser um outro objeto de discurso, sustentando práticas
turísticas, artísticas e publicitárias. De início, porém, do cangaço seriam exploradas
apenas as imagens da atrocidade, imagética essa que, se estivermos certos,
encontra uma sistematização própria na obra destes memorialistas.
É possível atribuirmos isso a uma correlação necessária destas escritas
memorialistas com a própria literatura existente sobre o cangaço, e sobretudo, sobre
a biografia de cangaceiros como Jesuíno Brilhante, Antonio Silvino e Virgulino
Ferreira da Silva, o Lampião. Não é propriamente na formação discursiva da
Resistência que se institui uma semântica, uma imagética ou dizibilidade sobre os
cangaceiros, pois sabemos que há toda uma produção sobre o tema que certamente
funciona ao modo de um já-dito que Raimundo Nonato, Raul Fernandes e Soares de
Brito retomam em suas narrativas, de forma explícita ou não. De todo modo, tal
intercorrência

ou

interdiscursividade

assume

contornos

próprios

e

uma

especificidade, sendo as imagens hegemônicas dos bandidos retomadas com
efeitos e função definidas na formação discursiva aqui estudada.
Nestes enunciados memorialistas, mistos de literatura romanesca e pesquisa
documental, o tema cangaço quase sempre é explorado no intuito de caracterizar o
bando como grupo violento, sem escrúpulos, de humanidade inferiorizada, ainda que
por vezes apareçam nessas representações certos códigos de ética ou de conduta
que existiriam entre os cangaceiros do bando de Lampião. Nesse aspecto, em outra
passagem do diário do cel. Gurgel, há o relato de uma cena do cotidiano que o
refém narra com base nas suas impressões,
(M19)

Graças a Deus, continuo a ser muito bem tratado. Até hoje não
ouvi a menor pilhéria de nenhum dos bandidos, apesar de
haver entre eles verdadeiras bestas, tipos hediondos e tarados.
Sabino, sempre que vai “boiar”, faz questão que eu “boie” com
ele – coisa que muito me contraria, devido ao molho de
pimenta forte que ele deita na comida – e quer que eu coma
para ele rir quando o excessivo ardor do tempero me faz
chorar.
Desde que me prenderam foi destacado para me vigiar o
bandido “Pinga-Fogo”, rapaz de 24 anos, alvo, muito simpático,
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maneiroso. Trata-me muito respeitosamente e se mostra
afeiçoado a mim.
(BRITO, 1996, p.63-64).
Este fragmento de discurso deixa aparecer o modo como os cangaceiros
eram normalmente vistos, sobressaindo-se as imagens da barbárie, excetuando-se,
por vezes, outras imagens, como na descrição que vemos acima que o compilador,
Raimundo Soares de Brito, entrelaça com notas de rodapé nas quais dá referências
e outros acréscimos, como forma de cercar os sentidos produzidos no diário e
ressaltar ainda mais a adesão a certo imaginário sobre o cangaço que marca a
produção desses escritos publicados pela Coleção Mossoroense.
Raul Fernandes em seu livro A marcha de Lampião também se inscreve no
mesmo trajeto de tematização das figuras dos bandidos. Nele, gasta várias páginas
com justificativas de toda ordem. Vejamos,
(M20)

Optato Gueiros asseverava que a permanência de cangaceiros
nas caatingas decorria da salubridade da região.
A má nutrição na primeira infância acarreta prejuízos físicos e
mentais irreversíveis - a síndrome Kwashiorkor. Enfermidade
responsável
pelo
número
crescente
de
menores
marginalizados, a caminho da delinquência.
No estudo de criminosos não podemos desprezar as
personalidades psicopatas, criadoras de problemas. Adaptamse mal ao ambiente. Promovem conflitos. Fazem sofrer a
sociedade. Não olham meios para obter determinado fim.
Apresentam baixa tolerância às frustrações. Falta-lhes a crítica
dos próprios atos. Queixam-se da sorte. Declaram-se
incompreendidos. Censuram instituições estabelecidas e, no
fundo, acham que se os outros mudassem, tudo estaria bem.
Às vezes, já na primeira infância, pais e professores referem-se
à criança difícil, insubordinada, insensível às repreensões. O
criminoso psicopata é reincidente e quase sempre faz carreira
ascendente, de ligeiros delitos a crimes mais graves.
[...]
Mas, a insanidade não justifica o fenômeno social. Seria
inconsistente atribuirmos uma só causa ao banditismo. Fatores
convergentes, em tipos predispostos determinaram sua
existência.
É óbvio que o cangaceiro não é elemento do sertão.
Desapareceu subitâneo, inesperado. Governos abriram
precedência à campanha de repressão. Volantes moviam-se
nos Estados. Forças Públicas fixadas no interior trouxeram
segurança ao sertanejo. A seguir - estradas, escolas,
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automóveis, o telégrafo e a justiça asseguraram nova ordem
social.
(FERNANDES, 2007, p.44-45).
A descrição feita por Raul Fernandes parece lançar à análise do cangaço
enquanto fenômeno social por um viés crítico cientificista que é comum a algumas
obras que estudam o cangaço. Como é possível ler no fio do discurso, uma
heterogeneidade de saberes é acionada como forma de justificar o banditismo
praticado pelos cangaceiros algozes de Mossoró. Há certamente inúmeras causas e
injunções sociais ou relações de poder que determinaram esse olhar cientificista na
descrição dos cangaceiros feita à época. Já isso mereceria um estudo à parte, mas
notemos que nesta caracterização, os cangaceiros são comparados a animais, são
marcados pela cor da pele, agem por instintos e são marcados por uma espécie de
determinismo biológico, psicológico e regional, usados para justificar suas práticas e
modos de vida enquanto bandidos.
A caracterização do cangaceiro enquanto mal a combater também regula a
seleção do documentário organizado por Raimundo Nonato no livro Lampião em
Mossoró, do qual selecionamos outra transcrição usada pelo memorialista, desta
vez, um artigo33 escrito por Câmara Cascudo.
(M21)

VIRGULINO LAMPIÃO
Nas demoras nas cidades e vilas falava-se de tudo.
Naturalmente um assunto fatal era o cangaceirismo. Antônio
Germano, em Luiz Gomes, contou-me a prisão do seu pai-decriação, o velho Moreira, arrebatado pela horda sinistra de
Lampião que, no itinerário de Mossoró, agarraria Antônio
Gurgel, recém-vindo da Europa, amigo de minha família.
Lampião reina incontestavelmente na imaginação sertaneja.
Devemos um grande bem ao hediondo bandido. Desmoralizou
o tipo romântico do cangaceiro. Outrora todos os valentões,
chefes de quadrilha, tinham atitudes simpáticas, gestos
cativantes, ações generosas. Poupavam as crianças,
respeitavam os lares, veneravam os velhos, faziam
casamentos, cobravam dívidas que os ricos recusavam
pagamento, rasgavam processos forjados pelo mandonismo
político. Lampião acabou com a tradição de Jesuíno Brilhante,
33

Conforme aponta Nonato (2011), a referência ao artigo: Viajando o Sertão, Luís da Câmara
Cascudo. Natal, imprensa Oficial, 1934.
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Adolfo Meia Noite, Antônio Silvino. É malvado, ladrão,
estuprador,
incendiário,
espalhando
uma
onda
de
perversidade, inútil e de malvadeza congênita onde passa.
Mas, anos passados, ainda Lampião estava na fase inicial e
era supersticioso. Em Caraúbas, narram-me pormenores
interessantes da sua psique. Não entra nas casas onde via o
retrato do padre Cícero Romão Batista, seu padroeiro nas
terras cearenses. Venerava os oratórios. Ficava parado,
descoberto, silencioso, diante dos velhos altares domésticos,
cheios de santos coroados de ouro, torçais de ouro, terços e
rosários de ouro, sem tocar numa só peça. Dinheiro de santo é
sagrado. As famílias aproveitavam este acatamento às
imagens, escondendo, nos oratórios, todos os objetos
preciosos, dinheiro em papel, títulos de propriedades. Lampião
julgava que tudo virara tabu.
Hoje evoluiu. Não espera que os Santos vigiem os patrimônios.
Quebra os santuários e carrega as promessas pagas. A
religião, dizia Lenine, é o ópio do povo. Lampião está imune do
ópio. As consequências só são agradáveis para os que vivem
há cem léguas do facínora.
Quando, em janeiro de 1929, estive na povoação de Gavião
(mudada indesculpavelmente para Divinópolis) soube da
passagem de Lampião em sua marcha sobre Mossoró, repleta
de soldados e paisanos armados e fartamente municiados.
José Marcelino disse-me que o bando atravessara, ao
anoitecer, aquela região, depois de trucidar três rapazes que
tinham tido a ousadia de emboscá-lo. Os cangaceiros viajavam
a cavalo. Uma cavalaria de hunos, descrita por Marcel Brion,
em sua biografia de Átila, estaria magnificamente evocada.
Galopavam cantando, berrando, uivando, disparando fuzis,
guinchando, tocando os mais disparatados instrumentos,
desafiando todos os elementos. Derredor, os animais
despertavam espavoridos. Galos cantavam, jumentos
zurravam, o gado fugia. Neste ambiente de tempestade a
coluna voava, derrubando mato, matando quem encontrava,
alumiando, com os fogos da destruição depredadora, sua
caminhada fantástica.
Mossoró defendeu-se furiosamente. Deixaram que Lampião
entrasse no âmbito da segunda cidade do Estado e tiroteasse
dentro das ruas iluminadas à luz elétrica e povoada de
residências modernas. Indicaram-me no Alto da Conceição,
onde os primeiros cangaceiros surgiam, cantando Mulher
Rendeira. Nunca mais Mossoró esquecerá aquele tremendo 13
de junho de 1927.
No cemitério vi as pequenas covas de Jararaca e Colchete
tombados no ataque. Colchete morreu logo. Jararaca ainda
durou vários dias, ferido de morte, acuado como uma fera entre
caçadores, impassível no sofrimento, imperturbável na
humilhação como fora em sua existência aventurosa e abjeta.
Morreu como vivera – sem medo. Herói-bandido, toda a
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valentia física e a resistência nervosa da raça predadora de
índios e dominadores dos sertões reviviam nele, empoçado de
sangue, vencido e semimorto. Aquela força maravilhosa
dispersara-se, orientada para o crime, improfícua e perniciosa.
O cangaceiro não é elemento do sertão. Não vem da seca, da
justiça local, da mestiçagem, da educação, do uso das armas.
Existe em todos os países e regiões mais diversas. Na inóspita
Mauritânia e na alagada China, nas montanhas da Córsega e
nos plainos de França onde viveu e reinou Mandarim, em S.
Paulo com Dioguinho, em Portugal com José Telhado, nas
cidades tentaculares e nas povoações minúsculas, repontam
esses tipos de inadaptação, somas de todos os fatores,
vértices para onde convergem as grandezas negativas das
terras, tendências, ineducações e impulsos.
(NONATO, 2011, p.145-148)
Novamente, é possível ver nas descrições de Câmara Cascudo o retrato
hegemônico dos cangaceiros e da figura de Lampião. E, ainda mais, pois o artigo de
Cascudo escrito oito anos após a passagem de Lampião pelo Estado já se põe
como reminiscência engajada em perpetuar uma semântica, a ideia da gloriosa
cidade que resistiu às atrocidades lampiônicas. Como se lê, o texto do folclorista e
memorialista natalense é todo ele cheio de intercorrências e interdiscursividades, no
fio do discurso a tematização do cangaço é atravessada pelo religioso, por
atrofiamentos da teoria social e pelo imaginário popular, da literatura sobre o
cangaço, estando escrito em um estilo narrativo muito envolvente e repleto de
imagens próprias de uma narrativa fantástica. Em sua especificidade, este
enunciado cascudiano parece antecipar um efeito de real cada vez mais recorrente
no decurso dessa formação discursiva: a heterogeneidade discursiva.
As materialidades dessa escrita memorialista são marcadas por jogos de
vozes complexo, numa heterogeneidade que fica marcada tanto por retomar outros
discursos, como o religioso, o sociológico ou antropológico, como na própria
estruturação da narrativa, pois estas obras enquanto gêneros do discurso são
igualmente complexas, coadunando estruturas e estilos narrativos diversos, entre os
quais a do texto literário, do jornalístico e do científico. As imagens do cangaço, da
perspectiva de Câmara Cascudo, atualizam todo um imaginário em torno da figura
de Lampião, e o faz engajando-se numa prática de reminiscência que cria o
heroísmo mossoroense na defesa da cidade. Na imagem de Lampião, Cascudo
perfila todos os retratos possíveis à época em torno do cangaceirismo, faz de
Lampião, algoz e despojo simbólico mossoroense, a metonímia por excelência do
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cangaceiro, em sua gênese e transformações. Nega-lhe a justificativa simples de
produto das adversidades sociais e, a contraponto, evoca propositalmente o escritor
natalense a grandeza de Mossoró, em tom assumidamente ufanista. Transcritas, as
palavras de Cascudo ajudam a Raimundo Nonato a sustentar a produção de uma
memória estruturada em torno de polos temáticos, onde se lê ou se vê, de um lado,
a figura dos bandidos, o mal a ser combatido, e de outro, os heroicos resistentes, os
mossoroenses, autoridades ou civis, que lutaram na defesa da cidade.
Na obra de Raul Fernandes, publicada originalmente em 1977, essa
disposição temática de opostos é ainda mais reforçada, produzindo um passado
ideal no qual se sobressaem as figuras tidas como responsáveis pela defesa da
cidade do ataque dos hediondos bandidos. Na escrita de Raul Fernandes
encontramos a nomeação das personagens centrais desse épico mossoroense,
tática enunciativa que deixa aparecer toda uma série de injunções sociais,
econômicas e políticas ligadas à nomeação daqueles que ainda hoje são lembrados
e cultuados como os heróis da Resistência.
Em algumas passagens, Raul Fernandes descreve como foram, liderados
pelo prefeito da cidade, os preparativos para a defesa a partir das primeiras notícias
sobre a pretensão de invasão pelos cangaceiros.
(M22)
(I)
Apesar dos argumentos, o Prefeito não recuava. Enfrentava as
dissensões. Acreditava no compadre, que era “homem de
palavra". Para a formação moral de Rodolfo, isso bastava.
Diariamente, estudava planos de defesa. Aos poucos,
granjeava partidários. Amigos e admiradores afluíam, à boca
da noite, à sua residência, onde os serões se prolongavam,
entremeados do costumeiro cafezinho. Eram os primeiros
ensaios da resistência. Arrolavam armas. Contavam munições.
Gente humilde oferecia-se para montar guarda. Gestos esses,
de solidariedade confortante àquele que batalhava em defesa
da comunidade, cuja segurança lhe haviam confiado.
Empenhava-se, cada vez mais, nos mesmos propósitos.
Descuidava-se dos negócios particulares. Alargava o círculo de
informações sobre o paradeiro do facínora. Pouco a pouco, a
plácida mansão transformava-se em praça de armas. Enquanto
assim procedia, a maioria da população continuava nas lides
habituais, fazendo ouvidos de mercador às suas advertências.
(FERNANDES, 2007, p.38)
(II)
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A meio desta contingência, realiza-se importante reunião de
pessoas da mais alta responsabilidade, na Casa Municipal,
presidida pelo chefe da edilidade. Urgia tomarem uma
providência qualquer. Concluíram pela necessidade de
aumentar o número de soldados. Apelaram ao Governador do
Estado. Havia possibilidade de um ataque inesperado através
da fronteira cearense. Sugeriram que parte das forças
aquarteladas, em Natal, deveria deslocar-se para Mossoró.
[...]
Desiludidos de qualquer providência por parte do Governo
Estadual, os mossoroenses compreenderam que teriam de
contar com os próprios recursos.
Aproveitando o ensejo, o Prefeito convocou nova reunião.
Desta vez, teve casa cheia e calorosa acolhida. Relatou as
últimas notícias sobre a posição dos bandoleiros, já internados
no Ceará. Pôs o auditório ao corrente do pensamento do
Executivo Potiguar, cuja estratégia consistia em mandar forças
militares ao interior longínquo para defenderem suas fronteiras,
impedindo, desse modo, novas incursões.
Usando da palavra, Jaime Guedes propôs uma subscrição no
comércio para adquirir armamento destinado ao mister da
defesa, concorrendo as firmas segundo seus recursos.
(FERNANDES, 2007, p.59-60).
(III)
A maioria das fortificações recém-criadas, não tinha
possibilidade de suportar um ataque de certa envergadura. Na
realidade, Mossoró esteve melhor preparada, em a noite de 12,
do que na tarde seguinte, por ocasião da luta. Os
mossoroenses foram extraordinários. Pessoas de todas as
classes queriam pegar em armas. O reduzido contingente
militar cumpriu bravamente o dever. Não houve deserções.
A resposta altiva do Chefe Municipal ao “Rei do Cangaço”
empolgara a população. O trabalho de Rodolfo Fernandes,
Vicente Sabóia, Júlio Maia, Laurentino de Morais e de vários
civis foi de vital importância para a segurança do burgo.
(FERNANDES, 2007, p.154).
Enquanto materialidade do discurso, os fragmentos acima materializam um
terceiro grupo temático fundamental: os resistentes mossoroenses. Na textualidade,
atualiza-se uma forma de lembrar que organiza sentidos, funda uma tipologia
temática e dá nomes aos vencedores. O autor engaja-se numa interpretação do
acontecimento que hoje já é legitimada e mantida por diversas outras ordens de
saber e poder na cidade, e que coloca em evidência os nomes “das pessoas de
importância”, que organizaram e empreenderam a defesa da cidade contra o intento
dos míticos bandidos. Custa muito crer que os nomes de pessoas ligadas à elite
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política, econômica e religiosa da cidade, promovidas a mentores da Resistência,
seja algo dissociado de uma ordem discursiva cujo caráter político e ideológico
parece ter sustentado a gênese dessa memorialística. Desse modo, mesmo que soe
como precipitado atribuir como causa principal da narrativa da Resistência uma
ideologia rosadista pós década de 1950, o fato dessas escritas em parte serem
viabilizadas enquanto projeto de uma classe dominante que se coloca enquanto
perpetuadora das tradições locais, via Coleção Mossoroense de propriedade da
oligarquia, somando-se a isso a própria estrutura narrativa que centraliza os nomes
dos representantes políticos, econômicos e religiosos, tal associação parece-nos
coerente, dadas as próprias condições de produção e formação de uma memória
discursiva da Resistência. A memória da Resistência passa então a ser a memória
coletiva de uma cidade cujos líderes locais sempre promoveram a segurança, a
liberdade e a vanguarda, ordem simbólica que as novas lideranças não querem ver
silenciada, promovendo-a constantemente, de formas diversas.
Foi na narrativa desses memorialistas que a semântica da Resistência se
tornou mais evidente e, cada vez mais, as imagens, as representações e os objetos
de discurso por eles trabalhados sustentam a duração e a permanência do mito da
Resistência na cultura local. Em (22) é possível ler claramente uma disposição
temática pensada para promover como o grande herói da Resistência a figura de um
político, o então prefeito da cidade, Rodolfo Fernandes, personagem que sempre é
colocado em tensão com outra figura, a do cangaceiro Lampião. Lado a lado, os dois
personagens cada vez mais passariam a simbolizar a personificação do bem e da
boa administração, caso de Rodolfo Fernandes, ou a insígnia do mal e das
adversidades a serem vencidas, vertida na imagem de Lampião.
Diferente da narrativa de compilação documental feita por Raimundo Nonato,
duas décadas antes, o livro de Raul Fernandes é escrito ao estilo de um romance, a
partir de capítulos e subcapítulos que vão estruturando a narrativa da Resistência,
como dissemos acima, a partir de escolhas temáticas e pela definição de
personagens, lugares e ações no decorrer de uma trama ao qual seu autor dá o
nome de A marcha de Lampião. As fontes de jornais da época e depoimentos, a
exemplo do livro de Raimundo Nonato, também são utilizadas para compor a
narrativa de Raul Fernandes, mas de uma forma diferente, não pela justaposição e
reprodução na íntegra, mas a partir de paráfrases e de sínteses que dão mais cor e
brilho aos contornos semânticos da Resistência.
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A função enunciativa exercida pelos memorialistas deve ser compreendida na
correlação desses livros com todo um conjunto de práticas não discursivas e
levando em conta o modo como os autores assumem estilos diferentes, usam
recursos sintáticos e lexicais próprios, o modo como se colocam ou se identificam
com o acontecimento narrado, a exemplo do próprio Raul Fernandes que em certos
trechos se coloca como espécie de narrador personagem.
Um último polo temático parece se distinguir enquanto objeto construído na
narrativa desses escritores. É recorrente nas séries enunciativas estudadas a
tematização do dia do ataque dos bandidos, enquanto ação principal ocorrida no
emblemático 13 de junho, dia de Santo Antônio. Nas obras de Raimundo Nonato e
Raul Fernandes, sobretudo, a tematização do dia em que os cangaceiros entram na
cidade aparece como o ápice no enredo da Resistência. Nesse sentido, a
correspondência entre Lampião e o prefeito da cidade, Rodolfo Fernandes,
remanesce como uma espécie de clímax narrativo, estando amplamente descrita por
estes dois autores em seus livros.
Na escrita de Raul Fernandes, lemos o seguinte:
(M23)
[...]
O astuto Virgolino contraria-se com o novo trajeto. Arrastado
pelo caudal envolvente dos compromissos, conturbado pelas
mudanças contrárias ao plano preestabelecido, deixa
transparecer sua indecisão. No ocaso do jogo incerto, em
terras desconhecidas, possuída estava sua mente de inúmeras
dúvidas. Reclama, então, a Massilon:
– Você me disse que entrava em Mossoró com dez homes. A
cidade tinha poucos soldados e os civis estavam desarmados.
Eram mofinos. Mas o home tá disposto a brigá! Não estou
gostando disso! Nada tá dando certo!
Vem-lhe à tona compromissos íntimos. O lado humano não se
apagara de todo, naquela alma vivida para o mal. E, continua:
– Fiz uma promessa de não atacar cidade, cuja padroeira fosse
Santa Luzia. Se soubesse antes, não teria vindo – não teria
passado nem por perto.
Durante dilatados anos, sofrera do olho direito, em
consequência de ferimento por garrancho de jurema. Além da
perda da visão, sentira dores. Agora curado, perturbava-se em
quebrar o juramento. Hesitava em levar avante a empreitada.
Reclamava tudo. Suas palavras revelavam desânimo.
Massilon censura-o:
– Você perdeu tempo, tomando dinheiro e cavalos dos pobres,
quando acaba não quer atacar a cidade do dinheiro. É sinal de
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fraqueza. Ao invés de pernoitar em São Sebastião, devia ter
prosseguido até Mossoró.
Virgolino não se alterou com a ousadia do comparsa, mesmo
ao chamá-lo de fraco. Profissional impenitente no ofício, não se
inquietava com observações de neófitos. Permaneceu
pensativo.
Jararaca, conturbado pelo álcool, quebra o silêncio:
– Negrada de Pajeú não tem medo de careta!
– Como é Capitão, vamos mesmo? A coisa é grossa! Está
ruim! – Pergunta Sabino, apreensivo e irresoluto.
Lampião possuía qualidades de líder. Sabia animar seus
comandados, no momento preciso. Tomava atitudes rápidas e
empolgantes, capazes de conduzir os mais tíbios a grandes
arrojos. Saiu do mutismo e respondeu:
– Tenente, eu vim foi para atacá Mossoró e quem tivé com
medo, volte! Eu vou brigá e tô disposto.
A carta de Gurgel não intimidara Rodolfo Fernandes. Lampião
entrou em casa de Miguel Santino com Formiga. Retirou do
bolso um pedaço de papel, encimado com seu timbre. Tomou
do lápis e redigiu o bilhete. Julgava, assim, conseguir o intento.
Escreveu com dificuldades, numa péssima caligrafia:
"Cel. Rodolfo
Estando eu até aqui pretendo drº. Já foi um aviso, ahi pº o
Sinhoris, si por acauso rezolver, mi, a mandar será a
importança que aqui nos pede, Eu envito di entrada ahi porem
não vindo esta importança eu entrarei, ate ahi penço qui adeus
querer, eu entro; e vai aver muito estrago por isto si vir o drº eu
não entro, ahi mas nos resposte logo.
Capno Lampião”.
[...]
Rodolfo lê o bilhete para o pessoal em casa. Ali, se
encontravam comerciantes e trabalhadores - gente amiga.
Declara, com firmeza, que não cederia às exigências do
facínora. Não faria concessões. Lutaria. Devido a pouca
munição, recorreria à arma branca, caso fosse necessário. Por
esse motivo não exigiria sacrifícios, nem teria queixas de quem
deixasse a trincheira.
Nesse ínterim, Francisco Calixto de Medeiros rompe o silêncio.
Bate no bornal e grita: – O dinheiro está aqui! Lampião que
venha buscar! Viva Rodolfo Fernandes! Viva o nosso Prefeito!
Viva Mossoró! Todos vivaram uníssonos. Jubilosa aclamação
alastrou-se aos piquetes da defesa. No calor do entusiasmo,
Júlio Fernandes Maia e outros companheiros mandavam
recados desafiantes ao chefe bandoleiro.
Da trincheira da rua, o mensageiro, meio desconfiado, ouvia a
demonstração de valentia. Rodolfo aviuse com Laurentino de
Morais, sediado no prédio do telégrafo e o diretor da rede
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ferroviária, Vicente Sabóia Filho. A gente da trincheira sabendo
que o assalto se daria em breve, ficou alerta. Por falta de meios
de comunicação, os entendimentos se alongavam. Retardaram
a volta de Formiga, por mais de meia hora.
O Edil procura impressioná-lo sobre a fortaleza dos
mossoroenses e o número de pessoas em armas. Por fim,
entrega-lhe a resposta:
" Virgolino. Lampião.
Recebi o seu bilhete e respondo-lhe dizendo que não tenho a
importância que pede e nem também o comércio. O Banco
está fechado, tendo os funcionários se retirado daqui. Estamos
dispostos a acarretar com tudo que o Sr. queira fazer contra
nós. A cidade acha-se, firmemente, inabalável na sua defesa,
confiando na mesma.
a. Rodolfo Fernandes
Prefeito. 13.06.1927”
(FERNANDES, 2007, p.187-192).
Em seu estilo próprio, Raul Fernandes se coloca como uma espécie de
narrador onisciente que tudo sabe e tudo vê, inclusive dá detalhes dos pensamentos
que tivera Lampião, numa contação que tende a buscar o efeito de real
reproduzindo-se uma linguagem cuja sintaxe e morfologia fora dos padrões parece
aí evocada como representativa do falar dos bandidos, sempre retratados
atravessados pela imagem do típico sertanejo, representação atravessada por
certos argumentos de que o cangaceiro fora, entre outras coisas, produto da pouca
educação ou do analfabetismo. A descrição da correspondência travada entre o
prefeito e o líder dos cangaceiros é como uma espécie de síntese do épico combate,
onde as forças opostas se colidem, e a perseverança do bem parece impor-se às
ansiedades e ao nervosismo com os quais o semblante de Lampião é retratado
nesta cena do livro de Raul Fernandes.
Raul Fernandes escreve um romance dos feitos mossoroenses e a sua
escrita pode ser pensada entre o fantástico e a referência a fontes, traço este que
ele legitima ainda mais lembrando-se como parte do narrado, pois conta em nota de
rodapé ter saído da trincheira da casa do seu pai para refugiar-se na cidade vizinha
de Areia Branca, compondo uma narrativa de memória que em certa medida são
suas memórias, memórias do filho do prefeito. Como lemos em (M23), engaja-se
notadamente na produção da figura do seu pai como o maior responsável pela
vitória

contra

Lampião,

encarregando-se

de

nomear

outros

personagens

coadjuvantes, idealiza ações e traça um itinerário que cobre todo o episódio.
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A leitura de Raul Fernandes produz um efeito-leitor à maneira de um
arremate, pois seu livro encarrega de dar os últimos retoques na imagética da
Resistência, enquanto episódio épico. A tipologia temática e semântica levada às
últimas consequências por Raul Fernandes encontra hoje outros contornos em
outras produções, mas mantem-se uma regularidade entre sua escrita, expressão
máxima dessa escrita memorialista e outras enunciabilidades, posto que entre a
repetição e a diferença vemos funcionar uma estrutura narrativa da qual são
retomados as personagens, o espaço, o enredo e as ações que foram idealizações
produzidas por Raul Fernandes e os outros memorialistas em seus livros.
Por último, como forma de ilustrar a representação do ataque dos bandidos à
cidade, mostremos parte do décimo primeiro capítulo da Marcha escrita por Raul
Fernandes, cujo título é: O assalto. Resistência de Mossoró.
Selecionamos alguns trechos.
(M24)

Os cangaceiros saíram, a pé, do lugar "Saco", para assaltar
Mossoró. Tinham dois quilômetros à frente. Sabino comandava
as duas colunas da vanguarda. A primeira, composta de
elementos escolhidos, chefiada por Jararaca, e a segunda por
Massilon. A terceira, na retaguarda, conduzida pelo Capitão
Virgolino, mantinha certa distância das demais. Ao partir, disse
aos reféns que ia visitar Mossoró e jantar com o Prefeito.
[...]
Durante a espera, vinte a trinta minutos antes daqueles
disparos, os homens aquartelados no sobrado da firma F.
Marcelino Holanda, na atual Praça Rodolfo Fernandes,
surpreenderam-se com brados estranhos e inesperados:
– Coragem, rapaziada, a vitória é nossa!
Era o vigário da Igreja Matriz, o Padre Mota, acompanhado do
Cônego Amâncio Ramalho, em visita aos piquetes da cidade.
Animava os mossoroenses. Chegou à casa do Prefeito, quando
colocavam o fardo de algodão que vedava a entrada da
barricada. Na breve conversa, informou o que vira e ficou
ciente da gravidade da situação. É aconselhado a abrigar-se, o
quanto antes. Os defensores tinham ordem de atirar em
qualquer pessoa, na rua, após o alarma.
O Reverendo, confiante na vitória, despediu-se, ofertando uma
lembrança da Santa padroeira:
"Rodolfo, tome esta medalha de Santa Luzia. Lampião não vai
entrar na cidade! Uma força superior me diz que ele será
derrotado!".
[...]
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Eram quatro horas da tarde. Inicia-se o embate. Súbito, luz o
relâmpago riscando o céu baço. Das alturas estruge o trovão.
Estalos menores reboam na lonjura. Pingos grossos de chuva
prenunciavam forte aguaceiro. Mas, as nuvens carregadas
passavam ao largo, céleres, movidas pela viração. O neblinar,
cada vez mais fino, extinguia-se. Sentia-se a fragrância da terra
molhada. Raios luminosos alargavam-se, clareando o espaço.
O fenômeno fora breve. O deflagrar das armas confundia-se
com os ecos da trovoada.
[...]
O assalto prosseguia, quando Lampião chegou. Viu os cabras
atacando. Protegido, no aterro dos dormentes do caminho de
ferro, deu umas descargas e afastou-se. Abriu à esquerda e
rumou ao cemitério. Para alcançá-lo, atravessou grande
tabuleiro arenoso, despovoado, atapetado de matapasto, raras
árvores, algumas moitas de mofumbo, e marmeleiros-dosertão. Penetrou a necrópole. Alpercatas sacrílegas pisaram as
estreitas alamedas de cipreste, profanando a casa dos mortos.
Longe do alcance das balas, esgueirando-se por cima dos
túmulos, Virgolino observava o desfecho da luta, a seus pés. O
cemitério fora da cidade, em suave elevação, nas raízes da
chapada do Apodi, permitia-lhe presenciar o cerco, em
andamento.
[...]
Presto, os cabras desencadearam maciço e breve tiroteio. Os
impactos, nos fardos de algodão, ressoavam como o bater de
bombos, num tantã macabro. Enquanto os lampiônicos
atiravam furiosamente, os antagonistas revidavam com
parcimônia. Balas ricocheteavam nas calçadas, nos postes de
ferro e nas paredes, num sibilar assustador.
Os renegados, num alarido selvagem, entre blasfêmias,
gritavam: - Botem a cabeça de fora, safados! Da trincheira
devolviam os insultos: - Venham covardes! Saiam daí,
bandidos! Venham buscar os quatrocentos contos! Viva
Rodolfo Fernandes!
A fuzilaria estava no auge. Os facínoras esbanjavam munição.
Deixaram grande quantidade de cápsulas detonadas, por fora
do muro da casa da esquina. Nuvens de fumo elevavam-se das
frentes. O odor acre da pólvora inundava o ambiente. A
resistência estava em toda parte.
[...]
Na frente do palacete, a luta prosseguia. Jararaca, o temível
"sicário de Buíque", tinha a parte mais arrojada da ofensiva dominar a cidadela. Depois da tremenda fuzilaria, verificou que
os ânimos dos paisanos não se arrefeciam. Com segurança e
precisão, respondiam ao matraquear das armas. Agressores
embravecidos face à resistência encontrada, ameaçavam
desalojar os defensores a punhal. Soltavam palavrões.
De repente, fez-se quietude enganosa. Os cangaceiros
começaram a perder a calma, ante a obstinação dos sitiados.
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Preparam-se, então, para a última arremetida - a mais audaz e
decisiva. Pretendiam jogar garrafas de gasolina, nos fardos de
algodão, incendiá-los e, em seguida, dominar o reduto. Mas,
para execução do plano, teriam de fazer cerca de trinta metros
a descoberto, sob as vistas do adversário. Na tentativa seriam
alvejados. Novamente, soltaram ameaças aos gritos: – Se
preparem! Vamos brigá a punhau!
– Venham quando quiserem! Também sabemos brigar! –
Respondiam os da trincheira.
O facínora de "corpo fechado" levantou-se para o temerário
lance. Com a cabeça à mostra, olhava para a trincheira,
através das grades ornamentais de madeira, do muro baixo da
casa da esquina. Sem perceber, tornara-se excelente alvo aos
olhos do atirador alcandorado, em posição excepcional de tiro.
Manoel Duarte, que no início da luta, atuara contra Sabino, era
calmo e famoso na pontaria. Não podia desperdiçar as 15
balas do bornal - sua munição. Apontou a arma e fez fogo.
Dessa vez, o resultado foi diferente. Colchete, com o impacto é
lançado a quase dois metros de distância. O projétil fez-lhe
horrível estrago na face, arrebentando-lhe a cabeça. Estava
fora de combate!
No ângulo da Praça Rodolfo Fernandes, soldados abrigados na
boca do esgoto de águas pluviais defendiam a atual Avenida
Alfredo Fernandes. Todas as posições da defesa do Prefeito
lutavam - dos fardos de algodão, do alpendre da casa, do
telhado, na frente e atrás, do muro divisor do quintal, e da torre
da igreja (Capela de São Vicente). Desse local somente
podiam atirar para cima das casas e em alvos distantes. A
espessura da parede e a larga cornija circundante impediam
que atuassem onde se desferia a luta.
Rodolfo Fernandes, de rifle à mão, atendia aos comandados,
nas diversas fases do combate. Em nenhuma ocasião
manifestou fraqueza. Seu decidido proceder imprimia confiança
e elevado moral no espírito dos combatentes.
A coragem dos homens continuava inalterável. Mantinham as
posições. Dispostos ao sacrifício extremo iriam ao entrevero à
arma branca. Jamais se renderiam aos covardes sanguinários.
O duelo tornava-se duro para os lendários bandoleiros.
Compreenderam que seriam exterminados, se persistissem na
empreitada.
O "Rei dos Cangaceiros", do esconderijo, pesava a fibra dos
mossoroenses.
[...]
Desconhecia-se o que se passava nas demais trincheiras, pela
falta de intercomunicações. Nesse ponto, os atacantes levavam
vantagem.
Fracassada a investida, pela retaguarda, à mansão do Prefeito,
a segunda coluna desceu entre a linha do trem e o fundo dos
quintais das casas do quarteirão, para alcançar a boca da
primeira rua. Caso continuasse a caminhada, completaria o
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cerco. A barricada ficaria entre dois fogos. Porém a turma da
Estação a reconheceu, em tempo, começando a atirar.
Massilon, tomado de surpresa, gritou: “- Deixem a linha, senão
vai morrer muita gente!”.
A matula apavorada correu para a esquerda, refugiando-se no
prédio solitário onde funcionava a Sociedade União de Artistas,
na atual avenida Rio Branco, 1405, esquina com Augusto
Severo. Iniciou-se a troca de tiros, numa distância aproximada
de cento e setenta metros. Duelo inútil e vexatório para os
invasores
que,
aturdidos,
passaram
à
defensiva,
entrincheirados, desperdiçando munição.
Ante a dramática ocorrência, Virgolino mandou reforço – Luiz
Pedro e meia dúzia de apaniguados. Alcançaram com
dificuldade, o reduto. Trouxeram certa animação. Alguns
chegaram a cantar o estribilho da toada “Mulher Rendeira”.
Entusiasmo efêmero. Do primeiro andar da Estação, atiradores,
bem situados, infligiam-lhes pesado castigo, orientados pela
bravura de Vicente Sabóia e do Sargento Pedro Silvio.
O Tenente Sabino, esfalfado, chega ao cemitério, à presença
do Capitão e desanda a falar:
“– ... fomos enganados, porque na casa do Prefeito é
impossível entrar. Colchete e Jararaca morreram. Quando fui
verificar a trincheira de fardos de algodão, recebi muitos tiros
que atingiram meu chapéu e a perneira. Vi um sujeito em cima
da casa, fazendo pontaria contra mim. Escapei por milagre...”.
O bisonho Caolho ouvia o melancólico epílogo da ruinosa
tragédia. Os sequazes estavam empenhados num combate
contra oponentes invisíveis. Assombrados, viam espectros por
todos os lados, apontando dos prédios, das igrejas e das ruas.
Mossoró transformara-se numa cidade fantasma. Vez por
outra, dos piquetes, partiam disparos desnorteantes. Lampião
sentia a sorte abeirar-se do nadir. A narrativa do lugar-tenente
dera-lhe cabal consciência da extensão do desastre. Temia ser
envolvido pelos flancos. Julgava perto as volantes paraibanas.
Disse, então, a Sabino “que não havia mais futuro no ataque e
receava uma emboscada”.
Encerrou a amargurada conversa com a ordem final:
– Vá chamar Luiz Pedro, Massilon e os rapaz.
Ao longe, vindo do lado do Cemitério Municipal, em campo
aberto, surgiu um homem fardado de cáqui. Usava perneiras
pretas, iguais as dos soldados e lenço vermelho em volta do
pescoço. Da trincheira alguém gritou, – É um bandido! Atire
nele! Outro porém rematou: “– É o Tenente Laurentino, que
vem engajar-se às nossas fileiras”. Caminhava, acenando,
como se pretendesse incorporar-se ao pessoal da Estação.
O Sargento Pedro Silvio deduziu tratar-se de um bandido e
mandou atirar. Era Sabino Gomes, o mesmo que iludira o
pessoal da trincheira do Prefeito. Vencendo embaraços de toda
ordem, alcançou o reduto da segunda coluna. A nova do
desbarato da ala de Jararaca, gerou pânico. Sabino tirou as
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perneiras, jogando-as fora, para correr melhor. Os demais
desfizeram-se de vários apetrechos, e fugiram, apressados, por
trás da casa, sob os estalos das armas adversárias.
Às cinco da tarde toda a caterva estava verticalmente
derrotada. Terminara o assalto!
(FERNANDES, 2007, p.201-225).
O longo trecho acima situa-nos exatamente nos quadros de referência
deixados à posterioridade por estes memorialistas. Neste, que é um dos últimos
capítulos do livro de Raul Fernandes, fica imortalizada a luta entre os mossoroenses,
resistentes, e o bando de Lampião, mostrado acuado e derrotado, numa espécie de
escrita do lugar do vencedor. Evidentemente que tal lugar enunciativo autoriza e
regula a semântica do acontecimento, o modo como tudo é construído e tornado a
público, com a publicação do livro. Todo esse culto ufanista do passado local,
pensado e gestado pela elite local à época, é levado a cabo por estes intelectuais, e
de uma forma bastante evidente enquanto projeto editorial dessas três obras que
julgamos representarem bem a modalidade enunciativa que aí se materializa.
E, contudo, a escrita memorialista desses autores não pode ser vista apenas
enquanto ferramenta ideológica a serviço de uma classe dominante. Ainda que
certas

condições

históricas

impuseram

e

regularam

a

produção

dessa

memorialística, ainda assim não podemos cair em determinismos. Para além do fato
de estarem engajados com a produção de uma memória coletiva, devemos olhar
para as escritas desses três autores e para os efeitos que elas produziram no
imaginário e na cultura local, contribuindo para legitimar uma interpretabilidade sobre
o passado local que ainda hoje organiza uma série de outras práticas pela cidade.
Para além do efeito de naturalizar certos sentidos e fundar uma verdade que seria a
própria verdade sobre a cidade, o seu povo e seu passado, estas escritas merecem
ser estudadas justamente por aquilo que produzem e possibilitam discursivamente,
pois como estamos mostrando, uma dispersão enunciativa tornou-se possível depois
desse impulso memorialista formalizado nestas obras, funcionamento este que
encontrou outras formas de circular e outras formas de recepção.
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4. DIZIBILIDADES E VISIBILIDADES
4.1 Lugares da memória

O percurso analítico aqui empreendido lidou com dois movimentos
específicos: as condições de produção e as possibilidades de formação do discurso.
Em outros termos, o que entendemos como uma memória discursiva da Resistência
possui um funcionamento discursivo da ordem do histórico e do semiológico, e por
essa razão estudá-la implicou numa descrição tanto das primeiras formas de
institucionalização dessa memorialística quanto das formas de sua atualização que
se tornaram possíveis no decorrer do tempo.
Em termos de uma arqueogenealogia, a formação discursiva é um recorte
teórico-metodológico a partir do qual o analista apreende o discurso em meio a uma
dispersão, entre o repetido e o diferente, entre a paráfrase e a polissemia.
Propusemos acima que esta prática memorialista define melhor seu objeto e seus
temas a partir da escrita de alguns intelectuais locais, não perdendo de vista todo
um domínio associado do qual estas escritas fazem parte, pois a compreensão
dessa prática discursiva memorialista requer olharmos para a correlação daquelas
escritas com outras enunciabilidades da época em que foram produzidas e/ou com
as produções mais atuais. E no segundo caso, por outras razões, além das já
apresentadas, como o fato de uma semântica ou ideia da Resistência passar a
aparecer de forma mais direta ou por meio de outros arranjos ou gêneros discursivos
em enunciados atuais que operam uma espécie de retextualização daquilo que, por
exemplo, as escritas de Raul Fernandes e Raimundo Nonato sedimentaram entre as
décadas de 1950 e 1970.
Outra razão para apontar como necessária a descrição de materialidades
discursivas mais atuais, como as que mostramos no primeiro capítulo e as que se
seguem, está no fato de tais enunciados materializarem nesse processo de
retextualização justamente o decurso dessa narrativa, as formas de uma
descontinuidade, por meio de várias práticas que operam movimentos de retomada,
ampliação e transformação de uma memória coletiva cujo projeto intelectual, político
e ideológico parece ter ficado inicialmente a cargo da produção dos alguns
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intelectuais locais, mas cuja permanência e duração implicou no aparecimento de
novas formas de expressão.
Atualmente, uma das formas de funcionamento dessa narrativa é o que
podemos categorizar como um discurso urbano, um discurso pela cidade, cujas
formas ou materialidades são as inscrições dessa memória por meio de pinturas,
grafites ou iconografias em alguns pontos da cidade, tais como praças ou
estabelecimentos, além de lugares cuja função ou legitimidade é ainda maior, casos
do Museu Histórico Lauro da Escóssia e do Memorial da Resistência.
Entre essas inscrições pela cidade, algumas chamam mais atenção, pelo
próprio jogo de memória que produzem.
(M25)

A materialidade acima encontra-se no centro da cidade e seu suporte é o
muro de um casarão antigo localizado na avenida Alberto Maranhão, ladeado pela
igreja de São Vicente de Paula e pelo Palácio da Resistência, prédio que fora a
antiga residência do prefeito Rodolfo Fernandes à época do assalto. A pintura incide
sobre uma rede de sentidos estabelecida no imaginário local e o faz por meio de
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mecanismos e estratégias enunciativas específicas, pois o artista trabalha a
imagética e a temática da Resistência ao seu modo, numa forma particular de
engajamento. Enquanto arte ou pintura contemporânea, vemos ai um misto de
composição figurativa e abstrata, pois apesar da liberdade de formas e de cores
estar presente, o artista imprime em sua enunciabilidade um trajeto temático e
iconográfico consolidado, atualizando uma estrutura tópica legitimada por meio de
metonímias que representam o cangaço e o resistente povo mossoroense.
A pintura alcança efeitos de real específicos, pois trabalha assumidamente a
linguagem da representação. Nisso, dispõe no enunciado arranjos semiológicos
visuais, capturando o olhar-leitor por meio dos signos imagéticos, numa leitura mais
rápida e mais sistemática para quem passa pela avenida ou pelas ruas do entorno.
O mural a tinta conduz a leitura para uma espécie de síntese na qual a narrativa da
Resistência é dada a ler a partir de personagens ou ícones centrais: o cangaceiro
Lampião e a figura do prefeito Rodolfo Fernandes, pondo o artista no vértice entre
eles a imagem da Igreja São Vicente, tida nesta formação discursiva como um dos
lugares que mais simbolizam a defesa da cidade no ano de 1927. Desse modo, a
narrativa da Resistência se atualiza por meio da escritura urbana, das pinturas, de
mosaicos ou dos grafismos perfilados em alguns pontos da cidade e que insistem
numa memorialística por meio de uma estratégia de discurso outra: a predominância
da linguagem visual. Nestes termos, a cidade com suas ruas, avenidas, prédios,
praças, estabelecimentos e demais lugares públicos passa a ser uma instância de
interpretação, formulação e reformulação de sentidos, lócus de linguagens
sincréticas onde cada vez mais o visual sobrepõe o verbal. Em A cultura no plural,
lemos De Certeau (1995) categorizando a cidade como a instância ou lugar por
excelência onde o imaginário se dá a ler e se materializa, de diversas formas, lugar
onde as mitologias são sustentadas. Assim, a cidade é palco ou suporte das
idealizações, dos mitos e de todos os aspectos do vivido que só existem no agora
enquanto ficções, narrativas de certas ausências. Nos termos do autor,
As mitologias revelam aquilo em que não se ousa mais acreditar e
que por isso se busca “em imagem”, e muitas vezes aquilo que
somente a ficção oferece. Elas enganam simultaneamente a fome e
a ação. Elas traem ao mesmo tempo uma recusa a perder e uma
recusa a agir. Desse modo, muitas das palavras e imagens narram
uma perda e uma impotência, isto é, exatamente o contrário daquilo
que elas prodigalizam. (DE CERTEAU, 1995, p.44).
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Situando as ideias de Michel De Certeau diríamos que a mitologia da
Resistência funciona por meio de imagens e palavras, sons e performances para
manter no imaginário ou na cultura local algo que só existe enquanto fabricação
discursiva, algo que perderia seu efeito-verdade se não fosse objeto de uma política
da reminiscência, numa ordem discursiva do memorável que se verifica na cidade de
Mossoró desde a década de 1950, memorialística que pinta com cores do fenomenal
e do épico um acontecimento que se estenderia ao esquecimento, como todos os
outros, não tematizados pela ordem do discurso.
De forma específica, a materialidade em (M25) inscreve-se no urbano como
modalidade de fazer ver e fazer lembrar. Nela, há um funcionamento discursivo em
que nada parece ser aleatório e tudo faz sentido, desde a escolha do suporte físico,
das cores, os contornos expressivos dos personagens representados, e o próprio
jogo com a iconografia religiosa e junina. No mural, a igreja e as tradicionais
bandeirolas aludem a um fazer lembrar posto em evidência todo mês de junho na
cidade, período no qual a vitória sobre Lampião é celebrada durante todo o mês,
coincidindo com os festejos do Mossoró Cidade Junina e com o Chuva de bala no
país de Mossoró, encenado no adro da própria igreja São Vicente.
Enquanto modalidade discursiva, a escritura urbana também pode ser
apreendida, retomando Orlandi (2008), a partir dos processos de formulação e
textualização dos sentidos. Para a autora, “trata-se de compreender como os
discursos se textualizam neste espaço de interpretação particular que é a cidade”
(ORLANDI, 2008, p.193). Nestes termos, o discurso urbano é uma discursividade
dispersa pela cidade, marcada por um processo de formulação singular no qual
pesam o seu modo de aparição pública e as formas de sua manifestação concreta.
No livro Para uma enciclopédia da cidade, que reuniu trabalhos produzidos no
interior do Laboratório de Estudos Urbanos, Orlandi (2003) defendia uma definição
de urbano baseada na distinção entre ordem e organização. Para a autora, a ordem
seria a instância do real da cidade, real enquanto discurso, enquanto existência
espacial dos sentidos e que materializa significações, ficando o urbano como uma
modalidade de organização da cidade, uma ordem de constituição discursiva
específica definida por certos arranjos de formulação e circulação dos sentidos.
Assim, o urbano seria um modo singular de circulação de um discurso sobre a
cidade, um dizer-se urbano, certa ordem do visível e do dizível pela cidade,
significando-a. Em Mossoró, a exemplo de inúmeras outras cidades, projeta-se um
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discurso sobre o desenvolvimento urbano, sobre suas particularidades, suas
potencialidades e sobre o crescimento34 urbano, no qual a narrativa da Resistência
parece ser uma sutura semântica entre o passado, o presente e o futuro, mito que
estrutura diversos ideais, lugares, personagens e representações que tendem a
sustentar uma espécie de sinonímia atemporal na qual aquilo que Mossoró é ou será
deverá sempre se relacionar com aquilo que Mossoró foi.
Diversos são os sujeitos que se engajam em escrever a cidade pela cidade,
pintando, grafitando, esculpindo ou construindo referenciais de memória que além
de pôr em movimento a ideia da Resistência subscrevem-na como pedra
fundamental de um discurso sobre a cidade. Trata-se de como a cidade deve ser
vista ou deixa-se ver, num processo no qual alguns sujeitos também se significam,
posicionando-se e dizendo a cidade por meio de uma paisagem urbana marcada ou
definida por uma memória em torno daquilo que propomos como objetos ou temas
do discurso da resistência mossoroense.
(M26)

Um tour pela cidade revela inúmeros movimentos de memória que, a exemplo
da imagem acima, a fachada de um tradicional restaurante local, tenta colar a ideia
de cidade à ideia de regionalismo ou cultura típica nordestina, efeito este que é
34

Em geral, a prefeitura local exibe estes enunciados em torno de uma Mossoró desenvolvida a partir
de cartazes ou Outdoors, inclusive, divulgando pela cidade, em escolas, hospitais e outros lugares,
exemplares de revistas como a Veja e a Isto É, que publicaram matérias sobre o desenvolvimento
urbano em Mossoró, situação esta que pode ser pensada como arranjo ou tática de saber-poder,
dentro dessa política de visibilidade da cidade.
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atravessado pela memória do cangaço, extensão da narrativa da Resistência,
representada nas estátuas do casal de cangaceiros. Nesse caso, o urbano
mossoroense se constitui em uma espacialidade regional que é produzida em torno
do pertencimento a uma imagética nordestina, da qual fazem parte o cangaço e sua
estética. Nesse processo, vemos a atualização de um discurso regionalista, tal como
o descreveu Albuquerque Jr. (2011), mostrando a historicidade, as formas de
repetição e as descontinuidades em relação aos ditos e às imagens que produziram
a ideia de Nordeste e do “tipicamente nordestino”, na cultura e no folclore nacionais.
O nordeste, conforme nos diz Durval Muniz, é uma elaboração espacial discursiva,
um recorte feito de textos, imagens, enunciados, cores e sons em que temas como o
religioso, o coronelismo, o cangaço, a seca e as representações de certos tipos
humanos vão pouco a pouco ganhando forma no imaginário nacional, instituídos por
estratégias discursivas e formas de expressão que produzem efeitos específicos.
Conforme Albuquerque Jr. (2011), a ideia de Nordeste teve início num regionalismo
tradicional que produziu a partir da década de 1920 os quadros de desolação, seca
e miséria que até hoje pesam numa semântica do tipicamente nordestino, mas é
preciso notar movimentos e descontinuidades nessa prática discursiva, pois no
decurso outros acúmulos imagético-discursivos se instituíram, outras regularidades
foram possíveis, formando o que hoje se vê e se diz como Nordeste35. Como é
possível notar pela cidade de Mossoró, os temas próprios de uma formação de
discurso sobre o Nordeste parecem compor uma tradição que passa a funcionar
como herança simbólica.
Em uma das passagens de A invenção do Nordeste, lemos o autor
caracterizando as formas de visibilidade e dizibilidade que se impõem como o
tradicional:
O discurso tradicional toma a história como o lugar da produção da
memória, como discurso da reminiscência e do reconhecimento. Ele
faz dela um meio de os sujeitos do presente se reconhecerem nos
35

Em seu livro, Albuquerque Jr. (2011) aponta que o Nordeste, de início, nasce na produção e nas
formas de expressão de um regionalismo paulista, um regionalismo superior em seu lugar de
enunciação ou ponto de vista, regionalismo que se fez inventando contrapontos, espécies de os
“outros nacionais”, e neste caso, o Nordeste foi inventado como o outro de São Paulo, seu avesso.
Interessante notar que a escrita dos memorialistas lidos parece sustentar esse regionalismo no qual
Mossoró, enquanto espaço nordestino, em grande parte era representado a partir das velhas imagens
e ditos desse regionalismo tradicionalista, como lugar de clima hostil, entre as calamidades da seca e
da enchente, de gente religiosa e com líderes políticos que comandavam à maneira dos coronéis dos
romances da década de 1930, com mãos de ferro.
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fatos do passado, de reconhecerem uma região já presente no
passado, precisando apenas ser anunciada. Ela faz da história o
processo de afirmação de uma identidade, da continuidade e da
tradição, e toma o lugar de sujeitos reveladores desta verdade
eterna, mas encoberta. (ALBUQUERQUE JR., 2011, p.93).

Na escrita memorialista os temas do regionalismo tradicional estão presentes,
corroboram na produção do espaço mossoroense. Como foi possível ler, a escrita do
que se tem por “história oficial” mossoroense, história em grande medida refém da
memória em torno das elites e dos grupos político-econômicos locais, representava
a cidade como espaço pensando numa imagética nordestina que as palavras de
Fernandes (2007) traduziram a partir da dualidade seca-inundação, em retratos nos
quais Mossoró aparecia como lugar de clima hostil e numa paisagem desfavorável à
prática do cangaço. Hoje, é possível perceber outros retratos, outras paisagens.
Pela cidade, ainda é possível perceber o funcionamento do discurso da tradição,
mas também uma semântica do regional se materializa de outra forma, fazendo com
que o clima, a vegetação, os aspectos típicos, as pessoas, não sejam descritos com
as mesmas cores “dos retratos da seca” e nem da psicologia do homem do sertão,
misto de fé e bravura, mas nos tons e nas formas de uma regionalidade nordestina
que se produz como algo positivo, como bem cultural e manancial identitário.
Assim como em outras cidades, o “tipicamente nordestino” em Mossoró virou
sinônimo de atrativo, uma valia turística que deve ser vista não mais apenas como
artifício retórico de uma narrativa que dava por impensável a invasão do bando de
Lampião, e sim, diferentemente, como algo que deve atrair o estrangeiro, o de fora.
Assim, vão ser possíveis hoje outras recorrências no modo de visibilidade do
cangaceiro, em enunciabilidades e visibilidades que dividem espaço com os retratos
ou as representações do cangaceiro bandido, mal social, e vamos ver e ler pela
cidade os cangaceiros em poses de bons moços ou em deslocamentos que
impliquem ver a iconografia do cangaço não como representação da agressão e da
invasão das cidades nordestinas, e sim como espécie de resquício cultural, souvenir
que faz lembrar uma forma de pertencimento vendida ao custo de outras práticas,
formas de sociabilidades e estéticas contemporâneas.
O discurso possui um poder criativo, produz e regula sentidos, por meio dele
instituições se organizam, estratégias se estabelecem, práticas são distribuídas e
diversos sujeitos se engajam. É preciso ler o Discurso da Resistência nesse seu
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efeito de positividade, pois seu funcionamento inventa uma tradição local e isso
produz diversos efeitos pela cidade. Mesmo nos movimentos do sentido, no decurso
do tempo, a formalização da tradição é, como coloca Albuquerque Jr. (2011, p.93),
uma forma de deter a história, uma forma de luta contra a finitude, e nestes termos,
“é justamente a memória a única garantia contra a morte, contra a finitude”.
Entre os significados da tradição e as derivas de uma cidade cuja cultura
também reconhece os ditames da globalização, a produção discursiva deste
pertencimento ao regional é uma estratégia cada vez mais trabalhada na cidade de
Mossoró, e em outros municípios do RN ou de estados vizinhos, e para nós constitui
um dos efeitos atuais dessa memorialística que tornou épica e culturalmente
hegemônica uma narrativa da frustrada passagem de Lampião e seu bando pela
cidade, no início do século vinte. Além disso, essa apropriação atual da imagética do
cangaço enquanto resquício ou funcionamento do discurso da Resistência ajuda-nos
a entender as transformações pelas quais passaram as representações dos
cangaceiros, desde das imagens de bandido, pervertido e preocupação social, até
outras mais recentes, onde é possível ver a figura-tipo do cangaceiro enquanto
espécie de bibelô turístico, posando de bom moço ou marionete, tema para peças
de decoração ou de souvenires comprados em vários pontos da cidade, ou ainda
como garoto propaganda de empresas com filiais na cidade.
Nas derivas desse discurso urbano outros lugares de memória se erguem
pela cidade produzindo efeitos, como é o caso do Memorial da Resistência de
Mossoró, inaugurado em 2008.
(M27)

146

Em seu projeto, o MRM consolida uma política da reminiscência e a explora
em termos de um turismo histórico-cultural. Acima, vemos em detalhe o painel
central que compõe a fachada do primeiro prédio ou módulo desse lugar de memória
que expõe o tema do cangaço e a memória da Resistência. Em outra oportunidade,
realizamos uma análise do memorial buscando identificá-lo como lugar de memória,
elaboração cuja arquitetura “é uma projeção de documentos históricos escritos e
imagéticos que são apresentados ao público como material da memória desse feito
histórico dos mossoroenses.” (TAVARES & SILVA, 2009, p.23). Nisso, podemos ver
em (M27) um jogo de luz no qual um painel enorme impõe-se como documento
inscrito na cidade. A paisagem da cidade transforma-se, e o que era antes uma
ferrovia em ruínas é substituída por uma construção arquitetônica localizada na
extensão da Avenida Rio Branco, toda ela reformada pela prefeitura local para
comportar praças de eventos, um miniparque infantil, uma pista para prática de
Skate, um teatro e uma praça de alimentação, completando um projeto de
urbanização que recebe o nome de corredor cultural, parte das estratégias do poder
local de fazer de Mossoró a Capital Cultural do Rio Grande do Norte.
Um monumento, no sentido arquitetônico é erguido, fazendo-se erigir também
uma monumentalização do passado da cidade. A memória é transformada em
história, pela repetição e pelos efeitos de real que produzem uma série de
montagens que são dispostas pelos módulos do MRM. O painel em grande escala
recebe as luzes de toda a avenida, síntese ideal de uma mecânica memorialista cujo
objetivo é legitimar uma interpretabilidade sobre o passado, compondo uma
memória que sirva e que se mantenha como uma referência diacrônica e sincrônica.
Há na montagem da materialidade reproduzida acima uma espécie de justaposição
de fotografias de épocas diferentes explorando os temas da Resistência, a partir das
personagens e dos lugares que simbolizaram a defesa da cidade. É o caso das
fotografias mais atuais da igreja de São Vicente, que sempre figura como lugarícone nessa narrativa, e a do Palácio da Resistência que, outrora, como dissemos,
fora a antiga casa do Prefeito na época do assalto e juntos, os dois lugares ai
representados vem assumindo nas derivas dessa narrativa a condição de principais
trincheiras montadas à época de 1927 para a defesa contra Lampião.
Vale notar que a justaposição dessas imagens segue uma ordem discursiva,
um jogo semântico no qual vencedores e vencidos se hierarquizam em dois planos
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composicionais: na parte superior os resistentes perfilados tem ao fundo as imagens
das antigas trincheiras em suas formas contemporâneas; na parte de baixo, a
imagem dos cangaceiros se impõe tendo como plano de fundo uma paisagem
representativa da imagética do sertão nordestino. Nessa montagem, a imagem do
prefeito Rodolfo Fernandes é projetada com acentuada desproporção em relação as
demais, não por acaso e, posta do lado, está a imagem de homens comuns,
representando os civis que participaram da defesa da cidade. A montagem traz um
recorte de uma fotografia tirada em Limoeiro/CE dias após a passagem do bando
por Mossoró36, reelaborada neste painel como forma de se contrapor, enquanto
representação dos bandidos que atacaram a cidade, à imagem do prefeito, sempre
representado como o grande mentor e herói da Resistência. O painel cumpre uma
função de explorar na linguagem imagética própria da nossa cultura midiatizada
esse dualismo temático necessário à sustentação dessa prática memorialista.
Em sua divisão arquitetônica, o memorial possui três andares e suas divisões
ou secções exploram temas ou objetos discursivos específicos da Resistência e do
cangaço, a partir de vários painéis ou montagens fotográficas. Abaixo, reproduzimos
outras imagens do memorial, mostrando diversos pontos por onde o visitante tem a
possibilidade de entrar em contato como uma progressão temática que informa e
produz saberes sobre a cidade, sobre os mossoroenses que participaram da defesa,
sobre a batalha e sobre os cangaceiros de Lampião.
(M28)

36

Essa fotografia é largamente reproduzida na escrita dos memorialistas citados neste trabalho e
uma cópia encontra-se no Museu Histórico Lauro da Escóssia.
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(M29)

(M30)

(M31)
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O visitante tem a possibilidade de realizar uma espécie de itinerário pelo
passado da cidade e, em especial, pela memória da Resistência, refazendo os
passos, as perspectivas e as percepções daqueles que se envolveram direta ou
indiretamente com a passagem do cangaço pela cidade. Compostos de um
sincretismo verbal-imagético, estes painéis não são apenas reproduções ou sínteses
da narrativa dos memorialistas ou dos documentos da época. E, ainda que seja
possível ler entre os corredores passagens inteiras transcritas ou parafraseadas das
narrativas dos memorialistas ou das próprias reportagens de jornais da época, bem
como a reprodução de fotos que se conservaram, a condição de enunciado desses
painéis é singular, outra.
A retomada da palavra e da imagética que realizam assume outra função, a
começar por estarem em outra cena enunciativa e numa linguagem mais acessível,
da síntese e do visual, e sobretudo, porque a memória que retorna cumpre nestas
inscrições o papel de fazer com que as gerações mais novas entrem em contato
com essa narrativa e se deixem também por ela colonizar, que dela se sintam parte
de alguma forma, que possam a partir dos quadros de referência ali materializados
dotar de sentido o presente a partir dos significados do passado. Tal como Falcão
(2011) ponderou em sua pesquisa, o Memorial da Resistência reforça a tática do
poder público local de produzir lugares de celebração do passado mossoroense,
passado glorioso que como vimos, confunde-se em grande medida com a própria
trajetória de glórias empreendidas nos feitos dos membros da elite local que
governaram e governam a cidade. O visitante, ao passar por entre os painéis do
memorial vai entrando em contato com um trajeto de leitura que contempla os
mesmos grandes temas que estruturam essa narrativa desde o início, pois os
painéis tematizam a cidade, os resistentes, os cangaceiros e a batalha entre
mossoroenses e o bando de Lampião, e nisso, como notou Falcão (2011, p.117), os
painéis constroem “um passado cujos documentos (jornais e fotografias) existentes
não foram utilizados como fontes capazes de questioná-lo, mas como forma de
reuni-los e apresenta-los como verdade, o real”. Não há, nesse sentido, um deslize
do sentido, não se produzem metáforas para descontinuar o hegemônico, e sim, o
que vemos são elaborações que buscam legitimá-lo ainda mais.
Tijolo por tijolo, em cada imagem e em cada legenda, o visitante entra em
contato com uma determinada visibilidade do passado, ela própria repleta de
silêncios e interditos, e ali naquele lugar de memória, uma inscrição semiológica
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refrata o passado e produz sentidos. Nos painéis há um efeito didático, fácil torna-se
a leitura do grande feito mossoroense a partir de uma espécie de progressão textual
que se dá pela materialidade da língua e das imagens e no modo como os signos se
cruzam e se fundem inscrevendo a história mossoroense. Entre os corredores do
memorial, os temas da Resistência são enfatizados, resumidos, esquadrinhados,
numa espécie de trajeto temático que visa promover a cidade, seus habitantes e
seus líderes por meio da contação da vitória sobre Lampião valendo-se sobretudo
da linguagem visual. O efeito que se busca no memorial é uma espécie de viagem
no tempo na qual temos acesso a formas, contornos, cores e rostos para muitas das
histórias que se conta na cidade envolvendo o acontecimento.
Remetemos uma vez mais ao trabalho de Falcão (2011), quando o autor nos
chama a atenção para o fato de que o Memorial surge dentro de uma estratégia
política de impulsionar em Mossoró uma espécie de turismo de eventos a partir de
mecanismos que promovessem a circulação da memória sobre a Resistência, e o
fizesse em meio ao espaço público da cidade. Neste ponto, parece-nos oportuna a
transcrição das próprias palavras do autor.
Localizado na Avenida Rio Branco: trecho entre a Rua Alfredo
Fernandes e a Avenida Frei Miguelino, o Memorial da Resistência é
um espaço voltado à apresentação da cidade e de sua vida cotidiana
na década de 1920. Seus painéis dão ênfase ao crescimento
econômico, à estruturação urbana da cidade, à vida religiosa e à
produção de uma imagem de cidade ordeira e voltada ao trabalho.
Esses aspectos citadinos são mostrados em espaços organizados
para tal, onde se evidencia uma lógica no posicionamento dos
painéis e nas formas de apresentação da narrativa sobre a
Resistência.
O memorial da Resistência possui uma estrutura física que agrega
prédios posicionados linearmente, que dão aos mecanismos
utilizados para apresentar a cidade a resistência ao bando de
Lampião uma sequência dos acontecimentos que levam o
observador a pensar a invasão e a resistência como algo
extraordinário que foi cristalizado nos banners e nos usos dos
documentos expostos nos painéis. (FALCÃO, 2011, p.111).

Ainda sobre os painéis que compõem o MRM um detalhe chama a atenção do
leitor-visitante. Tal como é possível ver nas materialidades (M30) e (M31), o modo
de organização física linear do prédio e o modo de exposição dos banners produzem
um efeito específico no Memorial. Pensado enquanto monumento em memória aos
resistentes, o prédio parece dar mais visibilidade aos cangaceiros do que aos
mossoroenses que enfrentaram o bando de Lampião na luta armada.

151

A justificativa para isso poderia estar na abundância de documentos
preservados sobre os cangaceiros, dada a centralidade que o cangaço possui no
imaginário cultural nacional, em detrimento do pouco material salvo referente às
pessoas comuns que participaram da defesa. Com a exceção dos líderes políticos e
religiosos à época na cidade, são escassas as informações sobre os civis ou
policiais que defenderam a cidade, também são raras imagens destes resistentes,
limitando-se quase sempre a fotografias 3x4, reunidas num painel menor, que fica
num ponto afastado dos demais banners, ao contrário das imagens dos cangaceiros.
Estas, por sua vez, foram reproduzidas em escala maior e perfiladas em um lugar
central do memorial, com mais visibilidade e destaque. Para além do fato da relativa
escassez de documentação sobre os resistentes, a maior visibilidade dada aos
cangaceiros de Lampião, inclusive são vários os cangaceiros que não faziam parte
do grupo em 1927, mas que tiveram suas imagens reproduzidas no MRM37, denota
o peso de certas relações de saber e poder na atualização, reverberação e
silenciamento de certas memórias. Parece razoável pensar que mesmo sendo um
projeto em celebração à memória dos resistentes, que a maior visibilidade dada ao
tema cangaço parece responder a uma lógica econômica ligada a essa espécie de
turismo de eventos, tão comum em várias cidades da região Nordeste que exploram
o tema do cangaço com finalidade econômica.
O Memorial da Resistência se configura como lugar de memória que traduz a
atualidade do funcionamento dessa formação discursiva. Enquanto tática de
memória, o MRM se oferece à leitura justamente porque tais lugares de refúgio da
memória se tornam instigantes numa atualidade onde as dessacralizações se
aceleram e os temas da tradição se esfacelam. Nas palavras de Nora (1993, p.07),
os lugares de memória são meios de memória imprescindíveis: “O sentimento de
continuidade torna-se residual aos locais”. O tempo dos lugares é, conforme aponta
o autor, o tempo em que se deseja tradições que não existem mais, pois acima de
tudo, os lugares de memória são restos, uma forma específica de comemoração
num tempo em que a história se acelera por meio das desritualizações. Os lugares
de memória surgem e se perpetuam do sentimento de que não havendo memória
37

O próprio Falcão (2011) em seu estudo mostra que cangaceiros como Corisco e a própria Maria
Bonita, cujas fotografias compõem as telas do último módulo do MRM não faziam parte do grupo de
Lampião, pois ingressaram no grupo em momento posterior à passagem de Lampião pelo RN,
interpretação que corrobora a ideia de que o MRM cumpre finalidades múltiplas e algo que comprova
como essa narrativa vem organizando práticas heterogêneas pela cidade.
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espontânea seja necessária a criação de arquivos, a organização das celebrações, a
perseverança de datas, aniversários e marcos simbólicos. Como diz Nora (1993), os
lugares de memória são a defesa daquilo que o tempo ameaça fazer ruir, a defesa
daquilo que a história ousa deformar, transformar: “momentos de história arrancados
do movimento da história”. (NORA, 1993, p.13).
Ainda que Pierre Nora não tenha restringido a ideia de lugar apenas a
espaços públicos e privados, físicos, só agora a explicitamos, para descrever o MRM
enquanto inscrição urbana, uma memória totêmica, que produz seus efeitos
enquanto parte de uma formação discursiva. Em outras palavras, o MRM enquanto
meio de memória, é uma forma atual no decurso de uma discursividade que desde a
década de 1950 vem se reinventando, encontrando novas formas de expressão,
outros meios ou lugares de memória, pois como afirmou Nora (1993, p.15),
nenhuma outra época acumulou tal como a nossa, tão religiosamente, tantos
“vestígios, testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do que foi,
como se esse dossiê cada vez mais prolífero devesse se tornar prova em não se
sabe qual tribunal da história”.
Contudo, a instituição de espaços com a função de lugares de memória em
Mossoró começa bem antes, já na década de 1950, com o surgimento da Biblioteca
Municipal e do Museu da cidade, e na sequência, com o Boletim bibliográfico que
mais tarde viria a ser a Coleção Mossoroense, tudo isso, após os rosados
assumirem o poder público em Mossoró, no ano de 1948, com Dix-Sept Rosado
(FELIPE, 2011; SILVA, 2004). Hoje, o Museu Municipal Lauro da Escóssia dá
continuidade a uma prática memorialista de culto ao passado mossoroense, na qual
o acontecimento da Resistência é visivelmente mais enfatizado do que outros
aspectos da cidade. Nesse sentido, como problematizou Falcão (2011), o museu
mossoroense se evidencia como um espaço de exposição e construção de olhares
sobre o passado local, lugar no qual uma identidade cultural é organizada,
selecionada, exposta, comunicada e interpretada. Em seu estudo, este historiador
traça as correlações e contextualizações que fazem do Museu Municipal Lauro da
Escóssia um dos principais lugares de memória na cidade, pois reúne, organiza e
expõe um acervo que nos possibilita reconhecê-lo como “um lugar de fabricação e
reprodução da memória da resistência ao bando de Lampião e da trajetória de
Jararaca em Mossoró”. (FALCÃO, 2011, p.82). E diante disso, é preciso considerar
que para o analista do discurso, como assim o faz Orlandi (2014), o museu é uma
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instituição social e, enquanto prática de discurso, faz parte dos processos
contemporâneos de produção do arquivo. Ainda segundo a autora, o museu é uma
prática de significação, e como tal, significa por meio de uma estratégia de
estabilização de certos trajetos de sentido na memória discursiva.
No museu mossoroense, uma maior centralidade dada ao tema da
Resistência poderia ser explicada, conforme o estudo de Falcão (2011), levando-se
em conta que, na década de 1970, a direção do museu ficou ao cargo de Lauro da
Escóssia, importante testemunha ocular do episódio de 1927 e jornalista do O
Mossoroense, realizando a cobertura da passagem de Lampião pela cidade.
Assumindo a direção do museu, Lauro fez migrar todo o acervo do jornal para o
museu, com o objetivo de ampliar a documentação referente à Resistência.
Ainda sobre a dimensão de prática de discurso, o museu, nas palavras de
Roque (2012), é uma forma de expressão que visa comunicar e produzir significados
a partir dos objetos que expõe, e o faz, distribuindo estes objetos a partir de
abordagens temáticas e mecanismos semióticos diversificados que contextualizam
os objetos endereçando sentidos. É esta estratégia observada no museu
mossoroense, logo na entrada é notória a centralidade da temática da Resistência.
(M32)

O primeiro contato do visitante com o interior do museu se dá por meio desta
disposição iconoclasta e imagética, na qual se projetam ao olhar o cruzamento de
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uma estátua de um cangaceiro e a fotografia do prefeito, o Cel. Rodolfo Fernandes,
tendo ao fundo a planta da cidade de Mossoró, disposição que traduz numa
especificidade semiológica a ideia de estar o prefeito à frente da cidade.
Evidentemente, tal disposição de objetos e imagens logo na entrada cria um efeitoleitor, um efeito de centralidade temática produzido a partir de um jogo entre a
memória e o esquecimento, só possível nessa formação discursiva, visando com
isso fundar uma ordem do expor, algo que nas palavras de Roque (2012, p.218)
possibilita “a justificação do museu, não só como emissor de um discurso, mas
também como mediador, ou conector, entre a obra exposta e o público receptor”.
O modo como está exposta a temática do cangaço e da Resistência no
interior do museu produz uma espécie de itinerário semântico. Percebe-se ao longo
da exposição permanente sobre a Resistência a função do museu enquanto meio de
dinamizar ou fazer movimentar a memória, pois é possível ler nessa escrita do
passado mossoroense também uma reescrita da própria mitologia do cangaço, cada
vez mais inclinada ao exótico, espécie de metonímia ou expressão de regionalidade,
rivalizando com as expressões de terror, bandidagem, perversidade e crueldade,
que se manifestavam nos enunciados de outrora.
(M33)

Entre os corredores do museu reservados a expor certos objetos que
significam a Resistência, os administradores do museu fazem perfilar uma série de
pinturas que tentam representar certas cenas ou aspectos da narrativa, como a
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imagem de Lampião, a igreja de São Vicente e uma representação da morte de um
dos cangaceiros, provavelmente o colchete, na tela que se vê mais à esquerda do
leitor ainda em (M33), compondo um trajeto temático que vai pouco a pouco se
coadunando com o tema do cangaço, cada vez mais em evidência na cidade.
Tornado algo próprio da cidade, o cangaço é tematizado em diversas estéticas
discursivas como aspecto cultural a ser monumentalizado, algo que particulariza e
que dota de sentidos a cidade de Mossoró.
(M34)

A prática discursiva do museu é estruturada a partir do que Roque (2012)
chamou de guião expositivo, no qual se organiza um trajeto narrativo composto de
linguagens sincréticas, tornando mais informativa e atravessada por relações de
saber a visita às dependências do museu. No Lauro da Escóssia, os objetos da
Resistência são perfilados a partir de certas escolhas temáticas e de certos arranjos
semânticos, e nisso, diferentes relações se estabelecem entre os objetos que são
expostos e a memória da Resistência.
Interessante se faz notar que, nesse percurso expositivo,
A musealização é uma conjuntura de perdas e ganhos, entre
memórias que se dissipam e conexões que se adquirem. Começa
por um processo de transferência que afasta o objeto do contexto
original e provoca a cessão do uso, sendo, ambos, os fatores que lhe
conferiam uma lógica intrínseca. Os procedimentos museológicos de
aquisição, escolha e ordenação das peças no espaço expositivo
provocam a perda de uma parte das suas evocações, sobretudo das
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que tinham um conteúdo conotativo. O sentido primordial do objeto
fica truncado na sua essência. (ROQUE, 2012, p.218).

Esse aspecto apontado acima é de fundamental importância para a prática de
análise do discurso, pois aponta a necessidade de considerar as práticas
significantes do museu na historicidade que lhes são próprias. Em outras palavras,
trata-se de pensar em certos movimentos de memória e criação de sentidos que não
se realizam na mera leitura da repetição, e sim por meio de uma análise que
apreenda os objetos expostos no museu numa dinâmica da diferença, ou como
considerou Orlandi (2014), no deslize e na deriva do sentido, na historicidade.
Conforme mostra Orlandi (2014), o museu significa a memória pelo esquecimento, e
não por um simples retorno no repetível. Enquanto conjunto significante, os objetos
expostos no museu são organizados e perfilados sob uma ordem do discurso do
agora, passam por técnicas de controle do dizível e do visível dada certas
estratégias no presente. Assim, o museu elabora uma unidade semiológica ao reunir
na dispersão diferentes objetos reconfigurando lhes a semântica, por meio de uma
tática que demarca sentidos a partir de um distanciamento entre o contexto
cronológico, social, cultural, social ou científico de onde os objetos existiam e a cena
expositiva, praticada pelo museu. Para Roque (2012), isso representaria um
direcionamento do olhar do visitante, uma forma produzir uma prevalência da
sensorialidade visual e da emoção estética, na qual o visitante apenas observa e
não interpreta, espécie de recontextualização elaborada pelo museu cuja função
seria “conferir um sentido a esse conjunto de objetos singulares e torná-los
inteligíveis a um público heterogêneo, sem que isso implique a recriação exaustiva e
minuciosa dos seus ambientes primitivos.” (ROQUE, 2012, 219).
Ao seguirmos pelo interior do Museu Lauro da Escóssia, percebemos o modo
como a instituição recontextualiza certos objetos e os expõe como forma de produzir
um efeito de real sobre a cultura e a memória local. As fotografias a seguir são de
uma das galerias do museu, intitulada Estética do cangaço, na qual o visitante tem a
possibilidade de observar certos adornos, objetos, utensílios, formas artísticas e
certas curiosidades da vida dos cangaceiros, como forma de correlacionar tal modo
de vida como se fosse um aspecto inerente à cidade, seu próprio, dinamizando
ainda mais uma narrativa na qual o próprio mito do cangaço sustenta e é sustentado
por práticas diversas na cidade.
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(M35)

(M36)
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(M37)

Nesta parte da exposição, uma imagética do cangaço se sobrepõe, tal como
verificamos no MRM, validando nossa posição sobre o modo como o próprio mito do
cangaço sustenta uma narrativa e uma prática memorialista na cidade, com efeitos
culturais, econômicos, sociais e políticos diversos. O tema do cangaço é cultuado,
visibilizado, exposto e comentado nesta galeria, e os objetos ali perfilados tornam-se
documentos dessa monumentalização do cangaço e da ideia correlata da
Resistência, enquanto aspectos simbólicos centrais para a cidade de Mossoró.
Neste aspecto, pois, é preciso perceber o peso que a história exerce na memória,
pois o cangaço ai o está, sobretudo, para além de sua semântica intrínseca e
primeira, posto que são expostos objetos, textos e imagens representativos de
figuras como Lampião, Jararaca, Corisco, entre outros, não como signos de uma
bandidagem e da crueldade que causaram outrora tais figuras, e sim, fazendo com
que tais objetos ou representações sejam significantes de outra coisa, uma espécie
de pertencimento a uma estética ou cultura regional que o museu busca expor como
forma de significar a cidade de Mossoró. Como é possível ver nas materialidades
acima, a exposição oferece diversas chaves de leitura38 que buscam direcionar

38

No interior da galeria, tal como vemos em (M36) e (M37), há certas legendas, notas informativas
que buscam dinamizar o sincretismo de linguagens e guiar o visitante pelo trajeto temático
empreendido pela instituição, como forma de validade certos efeitos de sentido sobre o pertencimento
da cidade a esta estética do cangaço. Em (M36), lemos: “A fotografia, ao chegar ao sertão na
primeira década do século atual, faz as delícias do cangaço. Dessa forma de existência criminal que
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certas informações de acordo com os interesses do museu, para que o visitante
possa contemplar a estética do cangaço enquanto obra de arte e significante do belo
e da cultura sertaneja, e não como artefato relacionado à vida de crimes e
perversidades que os relatos e outros documentos históricos atestam sobre o modo
de ser dos cangaceiros. Parece-nos que é neste sentido que Orlandi (2014) justifica
que a prática discursiva do museu investe sobre a memória a partir de
esquecimentos, e não simplesmente por uma apropriação de já ditos, impondo
gestos de leitura que significam a partir desses esquecimentos, como mostra essa
galeria que dá visibilidade ao cangaço silenciando certos sentidos sobre o cangaço.
Contudo, como nos diz Orlandi (2014, p.03), este movimento de memória é o próprio
do discurso, é um inevitável do funcionamento semiótico, pois “o próprio
deslizamento metafórico é parte do processo de historicização dos sentidos”. Nisso,
o museu se constitui enquanto lugar de uma memória oficial, uma prática que
significa procedendo com certos gestos de interpretação. Aliás, o metafórico e o
deslize, o devir, é o próprio da linguagem, e nisso Orlandi (2014, p.06) é mais uma
vez brilhante: “em análise do discurso aprendemos que retomar não é repetir”.
Descrevemos arqueogenelogicamente a prática museológica levando em conta que
o trabalho de memória realizado pelo museu é um trabalho discursivo que se
estrutura pelo esquecimento. O museu cria realidades e sentidos na movência,
reescrevendo representações e fazendo esquecer pelo silêncio certos sentidos já
constituídos, sentidos já existentes, efeitos do já dito e esquecido em nós.
Assim conclui a autora:
O Museu, como prática de significação, envolvendo o sujeito em sua
materialidade, corpo e sentido, é a prática do esquecimento que se
movimenta, na significação, pelo desejo. Em outras palavras, é no
esquecimento, com o desejo, que se movimentam os sentidos do

há de ser vista antes de tudo – convém insistir – como geradora de uma subcultura dentro da cultura
sertaneja e que parece ter sido criada para caber numa fotografia, tamanhos os cuidados dos
cangaceiros com a estética, com a imponência, com a riqueza e com o fascínio do traje guerreiro de
que se serviam. Nisso, talvez apenas o cavaleiro medieval europeu ou o samurai oriental possa
rivalizar com o nosso capitão de cangaço...”. Já em (M37) as informações são estas: “A estética
corrente na zona rural, chegada até nós por meio da Península Ibérica, predomina nesses atavios,
que expressam, assim, da frieza geométrica das faixas gregas ao esoterismo oriental dos Signos-deSalomão e das estrelas de oito pontas, com passagem pela tradição mais recente da flor-de-lis,
sugestão de poder tomada de empréstimo à realiza anciã de Avis, ou à casa de França, e
disseminada naquele mundo ainda bruto, sem esquecer as florestas – rosáceas e margaridas - , as
planetárias e esferas as mais variadas, tudo com o vestígio quinhentista e seiscentista do que o
sertão recebeu e como que mumificou, ao abandono de séculos”. (Frederico Pernambucano de
Mello).
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Museu, e não no já-dito, lembrado e arquivado, já significado.
(ORLANDI, 2014, p.07).

Portanto, existem relações de sentido que são criadas numa espécie de
metalinguagem que sustenta a prática do museu enquanto prática documental,
fazendo-se da Resistência uma exposição que significa significando a cidade, seu
povo e seu passado.
Outros lugares pela cidade materializam essa memória, fazendo-nos perceber
que a memória não resiste intacta ao tempo.
Vejamos:
(M38)

(M39)
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É imprescindível anotar que a memória sofre acúmulos, atravessamentos,
deslocamentos e redefinições. Nestes termos teoriza Nora (1993), salientando que a
contemporaneidade marcou a passagem de uma reflexão que buscava a história na
continuidade de uma memória para a constatação de que a memória se projeta na
descontinuidade de uma história. Para o autor, a memória é uma fabulação ou
mistificação do passado só possível nas derivas do tempo e nos deslizes do sentido,
já que “a alucinação artificial do passado só é precisamente concebível num regime
de descontinuidade”. (NORA, 1993, p.19). Tal aspecto se apreende nas
materialidades (M38) e (M39), reproduções de dois grafites localizados na avenida
Rio Branco, num espaço destinado à prática de skate. Neles, é possível notar como
os sujeitos se significam a significar a cidade, ao produzir sentidos projetando uma
enunciabilidade que desestabiliza sentidos e retextualiza os temas da Resistência.
Como é possível ver em (M38), a inscrição retoma uma imagética presente nesta
formação discursiva, a imagem de uma igreja que neste contexto representa a igreja
de São Vicente, mas a conjuga com outras simbologias. Nesse aspecto, pelo menos
dois significantes chamam a atenção neste grafite: a coruja e a caveira,
normalmente relacionados com outra simbologia, a da morte.
Nossa memória se ativa ao lembrarmos das iconografias tradicionais de
esqueletos e dos túmulos que em nossa cultura representam a morte, da mesma
forma que certos animais noturnos, como abutres, serpentes, corvos e corujas, que
se alimentam de cadáveres e comumente aparecem em representações da morte
como algo assustador. Além disso, entre seus significados, a morte representa ou o
fim de um ciclo, podendo nisso negativamente estar relacionada a elementos como
a escuridão e a noite, ou também a ideia de recomeço, não como o fim em si, mas
como uma transformação ou mudança, o início de um novo ciclo.
O grafiteiro parece buscar desestabilizar sentidos, significando ao avesso, e
na ruptura com o hegemônico associa as representações da morte a uma imagética
da Resistência, fazendo retornar diferentemente certos símbolos e representações
comuns pela cidade, como forma de propor novos sentidos. Tal efeito se concretiza
no outro grafite (M39), localizado ao lado, no qual se vê um personagem usando
camiseta, bermuda e tênis, trajes geralmente usados pelos praticantes de skate, e
que usa também o típico chapéu de pontas adornado, tal como os cangaceiros
usavam. Somado a estes indícios, e ao fato de projetar-se na parede posterior outra
caveira, está o seguinte enunciado verbal: “O gigante acordou para contar outra
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história...”. Novos cenários, outros estímulos, novas histórias. Parece ser este o
efeito de sentido que provoca estas duas materialidades, numa celebração da morte
de uma celebração, como querendo insinuar: o cangaceiro está morto, viremos a
página, contemos outra história.
Em todo caso, imperiosa inscreve-se nestas materialidades a movência dos
sentidos, a exemplo também da materialidade abaixo, que ficava na mesma praça.
(M40)

A descrição aqui não poderia ser outra que não fosse a da constatação de
que a atualidade do funcionamento dessa narrativa da Resistência revela outros
aspectos, outras formas de acumular enunciados. Neste outro grafite, há um
sincretismo de significantes, onde as representações de um casal de cangaceiros,
alusão supostamente a Lampião e a Maria Bonita, aparecem atualizadas ou
recontextualizadas num cenário entre a repetição e a diferença, entre a paráfrase e
a polissemia, destacando-se o inusitado. Como se não bastasse a lua compondo um
cenário de sertão que geralmente tem como metonímias o sol, a seca e a vegetação
típica, caso do cacto que se mantém, o grafiteiro traça outras rupturas em relação à
forma hegemônica dessa narrativa quando representa Lampião com um violão na
mão e Maria Bonita segurando o que parece ser um skate, elementos que significam
bastante como inerentes aqueles que frequentam a praça.
A expressão da transgressão parece marcar decisivamente o gênero ou
forma de expressão grafitismo. Orlandi (2004), diz que o grafiteiro é um sujeito que
se significa ao significar o social, alguém que não desfruta de espaços hegemônicos
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de expressão, como a publicidade, e que enuncia de outro lugar, e se inscrevem e
expressam sua arte em outros suportes, geralmente em pontos periféricos na
cidade, efetuando nisso uma enunciabilidade metafórica, um deslize da letra e da
imagem. De uma forma geral, como mostra Gitahy (1999), o grafite é uma expressão
própria às cidades contemporâneas, ainda que seja possível traçarmos um paralelo
longínquo com expressões semiológicas antigas, como as próprias pinturas
rupestres. Enquanto expressão de arte própria ao cotidiano das cidades, o grafite é
uma forma de significar encontrada por artistas para expressar suas ideologias, o
que vivem e o que sentem. Comumente, os grafites e as próprias pichações colocam
em discurso reivindicações por uma sociedade mais justa.
Para Silveira (2006), o grafite constitui motivação e mote para o entendimento
das linguagens e das culturas urbanas na atualidade. Além disso, torna-se o grafite,
nos termos deste autor, um campo fértil para pensar as práticas artísticas,
comunicacionais e as próprias sociabilidades que marcam os modos de vida nas
grandes cidades do Brasil. No grafite, há uma heterogeneidade de formas, cores,
textualidades e temáticas, um verdadeiro hibridismo de significantes com uma
acentuada predominância da linguagem visual sobre as demais, numa composição
que vem marcando a paisagem de muitas cidades, tornando possível, como lembra
ainda Silveira (2006), ler a cidade e a heterogeneidade de formações discursivas
que a constitui a partir da própria diversidade destas inscrições urbanas.
Do nosso ponto de vista, o grafitismo se materializa como um contra discurso,
como propõe Orlandi (2004, p.110), um discurso que se reconhece como discurso
de arte, diferente da pichação, tida apenas como “sinais estranhos” ou “sujeira” para
quem não os sabe interpretar. Para o analista do discurso, há de semelhante entre o
grafitismo e a pichação “uma elaboração do ‘sinal’ (do signo, da letra, do traço, do
grafismo) na relação desse sujeito com ‘seu’ mundo, com ‘sua’ comunidade, face ao
modo como a sociedade (que não o considera) o significa”. Nesse sentido, o
grafiteiro e o pichador significam a si mesmos e ao seu lugar social por meio dos
seus gestos de inscrição urbana.
O grafite representa deslocamentos na própria forma de comunicação, e
como propõe Orlandi (2004, p.112-113),
Há sem dúvida, na necessidade de comunicação social, pragmática,
para fins imediatos de existência, uma divisão cruel e que ignora os
sujeitos que estão postos para fora de certos padrões. Há práticas
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que se estampam, outras que se escondem. Nessa dimensão da
prática
significativa,
essas
manifestações
produzem
um
deslocamento: não se trata de considerar as representações que se
supõem partilhadas, mas ao contrário, de atravessá-las para dizer
algo da experiência, eu diria, particular, desses sujeitos (grafiteiros e
pichadores), marcar de que maneira toma-se parte na definiçãoredefinição de sua prática, nesse caso, enquanto autores de uma
escrita, de uma forma singular da letra, das letras, vínculo simbólico
com o social, com a cidade, com os que vivem nela.

Nesse sentido, os grafites encontrados na Skate Park devem ser vistos como
expressões artísticas que, insinuando-se diferentemente numa ordem do discurso
hegemônica na cidade, significam-na de forma diferente, fazendo deslizar uma
memória da Resistência. E no entanto, como formas de expressão “ao lado de” uma
memória que grita quase uniforme em outros pontos da cidade, que organiza
saberes e estrutura correlações de força, tornando cada vez mais possível e
desejada a vivacidade do morto, os grafismos analisados sofreram o peso de uma
ordem de discurso que sempre está a selecionar, controlar e a determinar o que
pode e deve ser dito. Hoje, para aqueles que passam por aquela praça desportiva
da Avenida Rio Branco, apenas o branco pode ser visto nas paredes que antes eram
suporte dos grafites analisados.

4.2 Literatura de cordel

A literatura de cordel, em sua especificidade e singularidade próprias, é um
lugar importante na dispersão do discurso da Resistência e uma das formas atuais
que possibilitam a permanência dessa discursividade na cidade, até pelo fácil
acesso a esta forma de literatura, sendo os cordéis facilmente encontrados em
bancas de jornal ou revista, livrarias e amplamente divulgados na cidade, algo que
possibilita uma duração da temática e a naturalização do acontecimento.
A literatura de cordel já era corrente à época da passagem de Lampião pelo
estado, em 192739, inclusive, os trabalhos de Raimundo Nonato, em específico, e a
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Alguns estudos sobre a literatura de cordel procuram balizas históricas que datam o surgimento
desse gênero, tal como o conhecemos hoje, entre o final do século 19 e início do século 20, ou seja,
período em que segundo Abreu (1999), foi possível reconhecer certas características formais e
temáticas recorrentes na produção de folhetos de cordel. Em um ensaio, Curran (1991) marca o final
do século 19 como início de uma literatura de cordel realmente brasileira, cujas origens remotas
podem ser correlacionadas a tradição literária europeia, oral e escrita, tradição esta que encontrou no
nordeste brasileiro uma recontextualização de formas e temas, tradição que persiste até hoje.
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própria narrativa de Raul Fernandes dão conta do modo como o romanceiro popular
tematizou o episódio naquele contexto. O que justifica nossa análise é pensar o
cordel como enunciado discursivo em uma formação discursiva, lê-lo enquanto
materialidade discursiva e nisso descrever seu funcionamento enquanto parte de
uma prática memorialística, levando sim em conta as particularidades estéticas e o
próprio lugar enunciativo do chamado poeta popular. E mais, justifica na descrição
dessa modalidade enunciativa numa dispersão histórica e semiológica, algo que os
memorialistas não fizeram, pois estes reservam aos cordéis, apenas, uma mera
transcrição textual como espécie de função de prova de uma suposta verdade
trazida nos livros por eles produzidos, entre as décadas de 1950 e 1970.
(M41)
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(M42)

Hoje, a produção de cordéis com a temática da Resistência ainda é
expressiva, estando a própria prefeitura do município promovendo concursos
literários periodicamente, como é possível ler na capa de alguns dos folhetos de
cordel reunidos e reproduzidos acima. Um primeiro aspecto de regular que podemos
apontar, já em (M41) e (M42), é o fato de os cordéis com temática da Resistência
trazerem nas capas uma maior centralidade do tema do cangaço. Nas capas acima,
a relação entre o linguístico e o imagético produz um contraste, e serve de indício
dessa maior visibilidade, a começar pelos títulos: Os bravos mossoroenses, 80 anos
de história do combate a Lampião, A resistência de Mossoró ao bando de Lampião
há 13 de junho de 1927, ou ainda Vitória de Mossoró no ano de vinte e sete, A saga
de um prefeito e o bando de Lampião. E, entretanto, a linguagem visual que compõe
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as referidas capaz opera um outro trajeto de sentidos, pois o que se vê nas capas
dos folhetins é uma maior visibilidade dada à iconografia do cangaço.
Nas ilustrações e reproduções de imagens que compõem as capas
reproduzidas em (M41) e (M42) o que se vê é a reprodução desproporcional da
imagética do cangaço, levando em conta que o tema é expressamente Mossoró e
seus resistentes, tema que figura de forma nítida, apenas na reprodução da foto do
prefeito da época sobreposta à imagem de civis que defenderam a cidade e da
representação da igreja, não se vendo mais outros elementos que nas capas
justifiquem seus títulos, ajustados ao que parecem, para se adequarem à temática
proposta ou a um determinado efeito-leitor. Numa delas, é possível ver uma
ilustração

cujo

cenário

agrega

diversas

representações,

a

começar

pela

representação gráfica de um grupo de cangaceiros no qual um deles aponta para o
que parece ser a faixada de uma igreja, identificada neste contexto narrativo como a
Igreja de São Vicente, palco para a luta entre cangaceiros e mossoroenses.
Ademais, a ilustração imerge nas velhas representações do sertão nordestino ao
trazer para o cenário o solo rachado e a vegetação de cactos. A referida ilustração
vem assinada por Frankllin Serrão para o cordel de autoria de Concriz, terceiro lugar
na categoria literatura de cordel de um concurso organizado pela prefeitura
municipal de Mossoró em 2007, época que, como dissemos, houve uma série de
eventos organizados na cidade para celebrar os 80 anos da Resistência.
A maior visibilidade dada ao tema do cangaço nas capas de certos
exemplares de cordel com a temática da Resistência deve ser compreendida a partir
da própria cena enunciativa da qual é um efeito. Atualmente, é nítido o esforço de
certos grupos locais em colocar Mossoró no itinerário turístico e econômico das
cidades que mantém viva uma imagética ou simbologia do cangaço.
Como vimos, são várias as práticas da mídia, da arquitetura ou das artes que
materializam uma memória do cangaço, e nem sempre esse retorno da memória
lampiônica e do cangaceirismo está atado diretamente à narrativa da Resistência,
ainda que já tenhamos apontado esse movimento de discurso como algo possível
enquanto resquício de uma discursividade em torno do acontecimento de 1927.
Acresce que, nesse aspecto, a leitura na íntegra da narrativa em versos que estes
cordéis realizam mantém essa visibilidade ao tema do cangaço, mas os outros
temas-base aparecem, mantendo-se, de um modo ou de outro, a estrutura típica
dessa discursividade da Resistência.
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O que sabemos é que a vida dos lendários bandoleiros sempre foi muito
cultuada nos folhetos de cordel.
Quando os primeiros poetas de bancada começam a escrever a
movimentada história do Nordeste, eles se interessam primeiramente
pelas “revoluções” e o cangaço. [...] De fato, a violência que
determina as relações pessoais, sociais, políticas e econômicas do
Nordeste da Primeira República, ressurge nos folhetos e pode servir
de fio condutor para uma leitura da sociedade. O cangaço é um dos
temas clássicos do cordel, e a história dos valentões é conhecida em
grande parte graças aos primeiros poetas. (CAVIGNAC, 2006,
p.146).

Tal é o peso que o tema do cangaço possui na cultura construída enquanto
própria do nordeste que a produção de cordéis com a temática da Resistência,
mesmo atualmente, acaba se confundindo com uma narrativa centrada na figura dos
bandoleiros, encontrando-se, diversas vezes, passagens inteiras em que os
cordelistas citam nomes, feições e aspectos da vida ou das práticas de vários
cangaceiros do bando de Lampião. Desse modo, mantém-se na produção desses
cordéis uma valorização do cangaço que em parte sustenta a narrativa da
Resistência, razão pela qual foi possível reconhecer o cangaço como um dos temas
estruturantes nessa formação discursiva.
A literatura de cordel se singulariza sobretudo por sua relação com as formas
da tradição, tendo lugar importante na manutenção, ampliação ou redefinição de
certas memórias e mitologias em nossa cultura. Para Cavignac (2006), não basta
reconhecer que a literatura de cordel seja uma das formas de expressão mais fortes
da cultura nordestina, é preciso lançar sobre esse gênero uma visão mais global do
fenômeno que possa descrever essa forma de narrativa em suas condições de
produção, atentando-se para o contexto social, histórico ou cultural onde tais formas
de recitação da tradição surgem. Desse modo, devemos buscar entender como a
literatura de cordel participa da construção de certas tradições em nossa cultura,
visada que implica “dar conta da vida dos folhetos fora das mãos dos poetas, reatar
o elo que une os textos a seu contexto e, enfim, propor uma descrição satisfatória da
cultura através do estudo comparado de sua produção narrativa oral e escrita”.
(CAVIGNAC, 2006, p.19-20).
Em um ensaio sobre as transformações da literatura de cordel no Brasil,
desde o final do século dezenove até a atualidade, Curran (1991) nos esclarece do
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lugar de importância do cordel na cultura popular nacional. Ainda que devamos,
segundo o autor, reconhecer como própria da região nordeste uma literatura de
cordel marcadamente brasileira de escolhas temáticas e estrutura composicional
próprias, tal forma de expressão possui mais de cem anos de existência e vitalidade
encontrando voz e lugar em diversas regiões do país, constatações estas “que
fazem do cordel um importante aspecto da vida cultural popular do Brasil”.
(CURRAN, 1991, 572). Para Curran (1991), o cordel possui tal longevidade e
exuberância porque é uma forma de literatura que agrada pelos temas que aborda e
pela forma como o faz, informando e divertindo ou por vezes de forma crítica, com
uma linguagem de certa ingenuidade, mas repleta de imagens, expressões do
cotidiano e um poder de imaginação poética que agrada aos leitores, estando muitas
vezes o cordelista se posicionando como uma espécie de porta voz da população
para dilemas ou questões do seu tempo.
Ao sintetizar mais de duas décadas de estudos sobre a literatura de cordel no
Brasil, Curran (1991, p.572) conclui que o cordel, embora hoje tenha um público
reduzido e diferente de outrora, ainda serve a muitos motivos.
Em sua totalidade a poesia de cordel é uma das literaturas populares
de mais sucesso e vitalidade no mundo. Contém um corpus
significante da poesia narrativa tradicional vinda de Portugal (e
Espanha), documenta como nenhum outro fenômeno as crenças,
gostos e preocupações de muitos brasileiros, diverte ao mesmo
povo, e, finalmente, informa e interpreta os grandes acontecimentos
da vida local, nacional e até internacional.

A leitura do modo singular como o cordel atualiza a tradição oral e escrita
deve, segundo propõe D’Olivo (2010), observar três aspectos: o estereótipo (sob a
forma de pré-construído), o ritmo (rima e métrica) e o lúdico (o divertimento),
aspectos que, para a pesquisadora, constituem a base do funcionamento dessa
modalidade enunciativa. Para a autora, descrever o cordel enquanto modalidade
discursiva pressupõe apreender a poética como instância própria da língua e
trabalhar estes três aspectos em consonância na descrição dessa materialidade.
Desse modo, a análise discursiva do cordel deve trabalhar nos entremeios do
significante e do significado, abordando os diferentes estereótipos tematizados no
cordel, a exemplo, das figuras do político, do padre, da mulher, do sertanejo, entre
outros, estereótipos construídos social e historicamente a partir de certas relações
de saber e poder a maneira de pré-construídos na memória. Para D’Olivo (2010), o
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estereótipo funciona como uma representação social estabilizada socialmente, uma
construção na e pela linguagem. Para a autora, o ritmo e a dimensão do lúdico
marcam a especificidade da interpretação do mundo materializada nos folhetins,
pois a abordagem de certos temas ou personagens sociais cristalizados na tradição
oral ou escrita é feita muitas vezes em tom de brincadeira ou humor, de maneira
lúdica, pois, efeito este que é reforçado na estrutura narrativa a partir do ritmo,
através da rima e da métrica bem demarcadas nos versos normalmente compostos
em sete sílabas poéticas e em estrofes de seis ou sete versos.
Pertinente, nesse sentido, é a ideia de que o ritmo organiza o discurso poético
e produz sentidos na materialidade do cordel. Em sua dissertação, a relação entre
ritmo e sentido é assim sintetizada pela autora,
Nos folhetos, o ritmo se dá pela presença da rima e da métrica e
funciona no discurso do cordel produzindo, através das repetições
ritmadas, uma brincadeira em forma de jogo de linguagem, o que
imprime, juntamente com a estereotipia, um efeito de ludicidade à
moral presente nos dizeres dos cordéis, permitindo que estes
circulem de uma maneira mais naturalizada, com menos resistência
por parte dos interlocutores. (D’OLIVO, 2010, p.11).

Essa recorrência do ritmo no jogo de palavras e expressões se faz presente
na atualização da tradição oral e, sobretudo escrita, alusiva à célebre
correspondência entre Lampião e o prefeito na véspera do ataque de 13 de junho de
1927, e produz efeitos lúdicos na composição destes versos.
(M43)
I
E foi dali que Gurgel (A)
Um refém do bandoleiro (B)
Pegou caneta e papel (C)
E um pequeno tinteiro (B)
E escreveu uma carta (D)
A mando do cangaceiro. (B)
Dizendo assim: “Seu Rodolfo (A)
Mande esta quantidade (B)
A de quatrocentos contos (C)
De réis da comunidade (B)
Que eu Lampião irei (D)
Sem machucar a cidade.” (B)
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Quando o prefeito abriu (A)
A carta e viu o valor (B)
Subiu seu peito e desceu (C)
Seu rosto mudou de cor (B)
E mandou logo a resposta (D)
Pelo mesmo portador. (B)
Dizendo assim: “Lampião (A)
Se você quiser brincar (B)
De cangaceiro comigo (C)
É só você vir contar (B)
O dinheiro que o povo (D)
De Mossoró quer lhe dar.” (B)
Quando Virgulino leu (A)
A resposta do prefeito, (B)
Disse tremendo do pé (C)
Até o bico do peito: (B)
- Vamo entrar na cidade (D)
E levar tudo de eito. (B)
(Um prefeito bom de briga e o bando de Lampião. Autoria de
Antonio Francisco. P.08-09)
II

Lampião pensou bastante (A)
Num plano mais positivo (B)
E assim mandou um bilhete (C)
Ao chefe do executivo (B)
Exigindo uma quantia (D)
Mas o monstro não sabia (D)
Que ia ser negativo (B)
Era quatrocentos contos (A)
De réis a máxima quantia (B)
E se Rodolfo mandasse (C)
O que o bandido exigia (B)
De lá mesmo ele voltava (D)
Então Mossoró ficava (D)
Na mesma paz que vivia. (B)
Assim chegou o bilhete (A)
Até ás mãos do prefeito (B)
Que quando leu não gostou (C)
Do que dizia o sujeito (B)
Não aceitando a proposta (D)
Lhe enviou a resposta (D)
Mais ou menos desse jeito. (B)
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Seu Virgulino Ferreira, (A)
Se está a precisar (B)
Destes quatrocentos contos (C)
Posso até lhe arranjar (B)
Mas não mande portador (D)
Que só entrego ao senhor (D)
Se acaso vier buscar. (B)
Lampião lendo a resposta (A)
Bastante se indignou (B)
Chamou o grupo dizendo: (C)
- vamos que eu também vou (B)
Mostrar que não sou covarde (D)
E ás três da tarde (D)
Lá em Bom Jesus chegou. (B)
(Vitória de Mossoró no ano de vinte e sete. Autoria de Luiz
Campos. P.04-05)
Os trechos acima evidenciam o modo particular como os cordelistas
atualizam, sob a forma da paráfrase, um culto à resistência mossoroense já bastante
em evidência na cidade. E, no entanto, esse retorno da tradição realizado pelos
cordelistas produz efeitos e não se trata, a rigor, de uma mera repetição dessa
tradicional narrativa sobre o passado local. Ao compor seus versos, o poeta vai
assumir um lugar nessa ordem do discurso memorialista, lugar privilegiado, segundo
esclarece Cavignac (2006), no qual o cordelista transita por diferentes posições
sociais e expressa diferentes tradições orais e escritas. Ao leitor de cordel importam
as informações e as histórias que compõem a narrativa do folheto e, em geral, a
identificação desse leitor com o narrado é provocada quando os folhetos colocam
em ação personagens conhecidas, por meio da “linguagem corrente e utilizando
certas locuções regionais que dão um aspecto realista à história, mesmo se supondo
que essa história tenha sido inventada por inteiro”. (CAVIGNAC, 2006, p.22-23)
Este efeito de realismo, que Barthes (2004) ao seu modo chamou de
verossimilhança ou efeito de real, é acentuado nas passagens de (M43) por meio da
presença de diálogos entre o prefeito e o cangaceiro. Neles, vemos a clássica
correspondência entre os dois personagens principais dessa trama sendo
retextualizada por meio de expressões regionais e formas lúdicas, ritmadas ora no
esquema ABCBDB, que imprimiu Antonio Francisco no jogo de palavras “brincar,
contar, dar”, ora no esquema ABCBDDB, materializado por exemplo na sequência
de palavras “precisar, arranjar, portador, senhor, buscar”, arranjo poético feito por
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Luiz Campos para recitar uma das ações mais tematizadas nessa narrativa dos
resistentes de Mossoró. Nisso, o cordel funciona de forma lúdica, não apena no
sentido de produzir o riso, mas porque também possibilita uma leitura de
entretenimento por meio de uma linguagem acessível e contextualizada às formas
de expressão mais atuais, ajustadas de forma ritmada ao longo das estrofes de seis
ou sete veros, atualizando a tradição e enriquecendo-a, por meio novos mecanismos
discursivos de tematização. E, na literatura de cordel, “se há criação de uma história
´paralela´ escrita pelos poetas, estes se tornam bricoleurs de tradição e participam
da sua reinterpretação”. (CAVIGNAC, 2006, p.23).
De uma forma geral, a leitura dos cordéis selecionados mostrou um jogo de
paráfrase e polissemia como algo recorrente. As mesmas escolhas temáticas que se
evidenciam na formalização dessa memória da Resistência se mantém na
enunciabilidade do poeta de cordel. Por vezes, uma maior centralidade é dada a um
ou outro tema, dependendo dos objetivos ou efeitos que o autor busca alcançar no
leitor, ou de como a narrativa por ele produzida se engaja por empatia ou
deslocamento em relação à memorialística hegemônica da Resistência.
Encontramos nos cordéis uma recorrência na tematização dos cangaceiros,
enquanto inimigos a combater, e dos mossoroenses, que aparecem nos versos dos
folhetins representados como resistentes, bravos, heroicos e vitoriosos na luta
contra o mal, o crime e a desordem, predicados atados à estereotipia do cangaço.
Para análise desse duplo temático cangaceiros versus mossoroenses,
trazemos um trecho do cordel A resistência de Mossoró ao bando de Lampião há 13
de junho de 1927, de autoria de Cícero Laurentino da Silva.
(M44)
O lutador mergulhão
Foi cabra do Pagéu
Aonde tinha forró
Dançava maracatú
E para fazer bagunça
Convidava capuxú.
[...]
Menino de Ouro forte
De tremenda ligeireza
Perverso igual a ninguém
Muita coragem e destreza
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Foi bandido no Nordeste
Causando mágoa e tristeza.
[...]
Pinga fogo na ruindade
Já passava do limite
Lhe pouseram este apelido
Está escrito acredite
Quando estava de folga
Produzia dinamite.
Colchete nunca tirava
Suas armas da cintura
Com sua brutalidade
Não conhecia escritura
Com bala, chumbo e punhal
Fazia sua cultura.
[...]
Sabino Leite afamado
E Virginio certamente
Esses pra fazer desordem
Corriam logo na frente
Brutos e estupradores
Do coração de serpente.
Bronzeado o derradeiro
E pra formar o batalhão
Falta Maria Bonita
E o herói Lampião
O assombro do nordeste
E o terror do sertão.
[...]
Lampião tentou entrar
No Rio Grande do Norte
Pensando amedrontar todos
Com esse seu grupo forte
E ao chegar em Mossoró
Não morreu por muita sorte.
Os versos acima foram escritos no esquema de rimas ABCBDB, com estrofes
de seis versos cada. Atentar para essa dimensão formal ajuda-nos a entender no
funcionamento da narrativa a disposição temática e o modo como o poeta vai
nomeando os bandidos seguindo a estrutura de métrica e de rimas, retextualizando
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as imagens do terror e da violência canonizadas nas formas de representação dos
cangaceiros, aliando a isso elementos do regional e da atualidade, sugerindo um
efeito leitor a maneira de uma aproximação do narrado com o contexto de leitura dos
interlocutores do poeta. Conforme esclarece D’Olivo (2010), o cordelista compõe sua
narrativa dentro de um espaço significante pré-estabelecido e, desse modo, a rima,
a métrica e a abordagem lúdica da tradição são como regras de sua prática
discursiva, algo que possui implicações decisivas em sua narrativa, pois suas
escolhas temáticas e lexicais, sua forma de interpretação e nomeação, e
certamente, os efeitos que vai produzir na formação discursiva, tudo isso, está
atrelado a essa estrutura composicional.
Se, por um lado, há uma espécie de a priori formal em relação ao próprio
gênero literário do qual o poeta não pode fugir, por outro, é no modo particular com
que o cordelista se insere nessas determinações que se relevam os aspectos que
singularizam a literatura de cordel. Os efeitos dessa tematização dos cangaceiros no
funcionamento da linguagem do cordel são melhor apreendidos em correlação com
outras práticas na cidade, com todo um domínio associado que é retomado pelo
poeta com seus jogos de linguagem específicos. Por exemplo, nos jogos de palavras
“Aonde tinha forró/ Dançava maracatú”, expressão usada para retratar um dos
cangaceiros, o Mergulhão, como insinuando a figura de alguém que estivesse à
margem, ao avesso, que fizesse as coisas ao contrário, que fizesse errado, “na
bagunça”, metáfora encontrada para representar a bandidagem. Ou, nas palavras
“cintura” e “escritura” cuidadosamente escolhidas para rimar com “cultura”, com as
quais o poeta caracteriza Colchete, como alguém que não conhecia outro modo de
vida que não fosse o das armas e o da brutalidade.
É na correlação com a tematização dos resistentes de Mossoró que se
evidencia a representação dos cangaceiros e o modo como nesse movimento
discursivo os sentidos são produzidos. Para ilustrar isso, reproduzimos alguns
trechos do cordel de Toinho di Zezé, intitulado Mossoró resistência heroica.
(M45)
O bando se preparava
Para Mossoró atacar
Coronel Rodolfo avisado
Mandava as armas juntar
Homens bravos e valentes
Ele mesmo foi convocar.
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[...]
Coronel Rodolfo Fernandes
Prefeito dessa cidade
Homem fino destemido
Digno e de capacidade
Também seus assessores
Tinha igual qualidade.
O bando se aproximava
Já no riacho do açude
Ao lado do Bom Jesus
Lampião toma atitude
Enviou outro bilhete
Exaltando sua virtude.
O prefeito não responde
Já magoado e febril
Equipado para a batalha
Deu de garra seu fuzil
Com o coração palpitando
Batendo a mais de mil
Os heróis entrincheirados
Tudo bem organizado
Uns na casa do Prefeito
Outros no telégrafo ao lado
Em Tertuliano Fernandes
Tinha um grupo preparado.
Eram nove as trincheiras
Todas próximas da Capela
Outros em pontos diversos
Cuidando da cidadela
Querendo honrar o nome
Do povo que mora nela
Na trincheira do Prefeito
Juntaram bons combatentes
Chefiada pelo mesmo
Tinha soldados e tenentes
E ainda populares
De coração e sangue quente.
As tematizações acima são melhor descritas se postas em correlação, pois o
efeito da representação dos mossoroenses está sempre em consonância com a dos
cangaceiros, em toda essa formação discursiva. Em tom despojado e numa
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linguagem simples, os versos possibilitam a duração de certas tematizações no
decurso dessa narrativa da resistência. Enquanto os cangaceiros são descritos por
meio de jogos de linguagem do tipo “Pinga Fogo na ruindade/ Já passava do limite/
Lhe pouseram este apelido/Está escrito acredite/Quando estava de folga/Fabricava
dinamite”, ou “E o herói Lampião/O assombro do nordeste/E o terror do sertão”, os
mossoroenses são descritos por meio de modalizações do tipo “Homens bravos e
valentes”, “os heróis entrincheirados” ou combatentes “De coragem e sangue
quente”, produzindo um polo temático ao modo de uma antonímia.
É bem evidente que a narrativa do cordel não constrói discursivamente o
acontecimento ao modo de uma escrita memorialista com pretensões documentais e
valor de verdade. Os efeitos no real que produzem os cordéis são outros, pois são
outros os objetivos de uma linguagem que informa mas que, acima de tudo, busca
divertir, quase nunca ficando ausente os tons da ironia ou da crítica nos retratos da
tradição discursiva pintados nos versos dos cordelistas.
Na literatura de cordel constitutiva do corpus também encontramos certos
efeitos de discurso à maneira de deslocamentos temáticos e semânticos, como é
possível notar nos versos escritos por Concriz,
(M46)
Rodolfo Fernandes era
O Prefeito da cidade,
Nesse tempo Mossoró
Tinha paz, tranquilidade,
Rios Limpos, praças simples,
Despidas de vaidade.
[...]
Mossoró findou botando
Lampião daqui pra fora,
Saíram todos dizendo:
Oh que Prefeito caipora.
Nesse lugar o capeta
Perdeu até a espora.
Saíram todos correndo
Sem seu Lampião aceso.
Colchete ficou sem vida
Jararaca findou preso,
Sorte para quem saiu
Desse tiroteio ileso.
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Sabino disse chorando
Foi essa a maior derrota.
Da carreira que eu dei
Perdi até uma bota,
Ainda estou me tremendo
Que só motor de Toyota.
Sabino também chorou
Quando se achou perdido,
Porque cochete morreu
E Jararaca ferido,
O bando não era mais
Tão bravo e fortalecido,
Até menino de ouro
Deixou o bando e correu
Se escondeu em Timbaúba,
Aonde papai viveu.
Morreu em Caruaru
Na terra aonde nasceu.
Lampião disse também
Eu escapei por um fio.
Mossoró ainda falta
Vencer outro desafio,
Não permitir que os esgotos
Cuspam na boca do Rio.
Nos quais verificamos uma crítica social elaborada sutilmente pelo autor por
meio de um efeito de deslizamento da memória. Em (M46), já na primeira estrofe, o
poeta esboça ludicamente no plano da temporalidade uma crítica, pois ao passo que
demarca no passado uma cidade que “tinha” paz, tranquilidade, rios limpos e praças
simples, joga com o conhecimento de mundo sobre a atualidade, pois os
interlocutores que residem na cidade sabem da poluição do rio Mossoró e estão
cientes das acusações e críticas feitas ao poder público quanto à construção de
diversas praças no centro e em lugares importantes da cidade, onde muitos
desejariam que fossem feitos outros investimentos públicos. Como é possível ler,
este efeito de sentido é arrematado nos últimos versos do folhetim, valendo-se o
cordelista da linguagem figurada para informar ou lembrar aos mossoroenses da
polêmica da poluição do rio Mossoró.
Os versos de Concriz produzem ainda uma espécie de desconstrução da
estereotipia ligada ao cangaceiro. Diferente da maioria dos exemplares lidos, a
narrativa de Concriz representa os cangaceiros como pessoas medrosas, brincando
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com o próprio termo “lampião, como em “Saíram todos correndo/Sem seu Lampião
aceso”, ou fazendo alusão à fragilidade ou covardia dos bandidos em “Sabino disse
chorando/Foi essa a maior derrota/Da carreira que eu dei/Perdi até uma bota/Ainda
estou me tremendo/Que só motor de Toyota”. Nestes termos, é nítida a forma lúdica
e divertida com que o poeta usa as potencialidades da língua para produzir efeitos
específicos e insinuar-se diferentemente numa ordem do discurso.
Em sua forma de escrita singular, enquanto prática de discurso, o cordel
também é uma escrita do presente. Isso porque alguns cordéis retextualizam a
memória em outros regimes de enunciabilidade e a partir de elementos contextuais
da atualidade da cidade de Mossoró ou mesmo da cultura regional. Por fim, vejamos
como isso se dá no cordel O ataque de Mossoró ao bando de Lampião, de autoria
de Antonio Francisco.
(M47)

A materialidade acima, em seu modo de funcionar semiológica e
historicamente, já redefine a estereotipia do cangaço ao reinterpreta-la em novos
quadros de referência na cidade de Mossoró. E isso se dá no próprio sincretismo
das linguagens verbal e não verbal, a começar pela ilustração central que traz a
representação típica do cangaceiro, com suas feições e estética características, mas
em uma situação adversa, “levando uma carreira de um moto taxi”, elemento típico
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do atual trânsito do município mossoroense, representação que se repete em uma
das estrofes do folheto:
(M48)
Lampião ficou sozinho,
Como um garrote perdido.
Com a vergonha batendo
No seu peito dolorido,
E dezoito moto-taxis,
Zuando no pé-do-ouvido.
A inversão que se inscreve na imagem é reforçada pelo título, por meio da
expressividade poética na sintaxe da língua, pois o sintagma nominal O ataque de
Mossoró inverte outro que, por sua vez, é central nessa discursividade: O ataque de
Lampião. Essa mudança no núcleo do sintagma altera também a ideia de agente
que aparece no título e inscreve no fio do discurso a historicidade do presente,
trazendo um novo posicionamento em torno do acontecimento, deslocando os já
ditos e recontextualizando os elementos da narrativa da invasão do rei do cangaço
na cidade, no ano de 1927, da forma como outras posições a sustentam, casos da
memorialística e do próprio discurso político local.
Assim, do ponto de vista discursivo, a determinação do núcleo do sintagma
funciona como um mecanismo linguístico que na historicidade desse enunciado
opera um movimento de ampliação e transformação da memorialística da
Resistência, num efeito de polissemia que reforça a glorificação da cidade em
relação aos bandidos. Tal descontinuidade é reforçada na ilustração da capa que
mostra o cangaceiro em sua representação típica (chapéu, vestimenta, rifle, bornal e
alpargatas típicos) sendo ameaçado pela figura do motoqueiro. Em (M48) essa
imagem também é trabalhada de forma lúdica nessa estrofe em que Lampião
aparece perdido e envergonhado no centro da cidade, tendo que lidar com o barulho
dos moto-taxistas típicos do local. Notemos que há uma tensão entre o repetível e a
ruptura determinado a raridade desse enunciado em relação aos outros nessa
formação discursiva, pois tanto na capa como na estrofe selecionada, o
deslocamento se dá pelo traço anedótico, pois a figura do motoqueiro só significa e
causa humor nessa textualidade se relacionada à atualidade mossoroense e à
própria narrativa da resistência mossoroense. E, da perspectiva da analítica
discursiva, consideramos o cordel como modalidade enunciativa e como gênero
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operador de memória, aspecto ilustrado no folheto escrito por Antonio Francisco,
enunciado que se insinua diferentemente em um espaço de memória, misto de
realidade e ficção que deixam entrever que a memória não é um frasco sem exterior
(PÊCHEUX, 1999).
Contado como uma narrativa no presente, o cordel de Antonio Francisco
retextualiza

a

memória

hegemônica

da

Resistência,

e

propõe

tematizar

diferentemente a cidade, os bandidos, o povo local e a própria luta entre
mossoroenses e cangaceiros. No início, o cordel mostra Lampião no inferno,
participando de um concurso musical no qual recebe como prêmio um passe para
viajar a qualquer lugar. Lampião escolhe voltar para o Nordeste, “seu xodó”, e dar
“um novo susto na cidade de Mossoró”. Aconselhado pelos demais cangaceiros a
não ousar tal empreitada, Lampião insiste e vai encontrar uma Mossoró diferente,
mais modernizada. É este o efeito produzido nas seguintes estrofes:
(M49)
Lampião disse: - Maria,
Eu vou nem que seja só.
Nem que eu perca o outro olho,
Apanhe de fazer dó.
Só vou voltar quando eu
Me vingar de Mossoró.
Quem quiser ficar que fique
Perdido nesse vergel.
Eu vou entrar pelo bairro
Do Alto de São Manoel.
E descer matando gente,
Até sair no quartel.
E entraram na cidade
À uma da madrugada.
Nessa hora o Carna-ilha
Deu a primeira pancada.
Botando todo o cangaço
No ritmo da batucada.
Narrada na especificidade da linguagem do cordel, esse retorno de Lampião a
Mossoró reforça sentidos sobre a cidade de Mossoró. Mesmo que por outros efeitos,
ainda que centrada no humorístico e em jogos de linguagem que fazem rir e brincam
com as escolhas temáticas recorrentes sobre o passado mossoroense, a narrativa
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materializada no cordel em questão joga com a mesma vontade de verdade:
representar Lampião derrotado e enxotado da cidade.
Este efeito é reforçado nas últimas estrofes do cordel, quando o cangaceiro
Lampião aparece em meio a novos cenários e práticas em Mossoró, como as do
carnaval fora de época, e destronado das velhas representações de bandido
destemido, valente e calculista que outras escritas lhe imputaram.
(M50)
Chorou na Praça do CID,
Com saudades de Maria.
A última vez que ele a viu,
Maria Bonita ia,
Cantando ‘Che bom, bom, bom’
Numa banda da Bahia.
Passou na Rádio Rural,
Tomou uma no Oitão.
Comprou um cordel a Zé
E saiu riscando o chão.
Com três moleques de rua,
Limpando o seu chinelão.
Quando o dia ia morrendo,
Todo coberto de pó,
Passou no Jucurí,
E disse a Zé Mororó,
Que estava muito enjoado,
Aborrecido e cansado,
De correr de Mossoró.
Hoje o Lampião está
Bem distante do sertão.
Lampião está distante
Mas a violência não.
Vamos parar de brincar,
Fazer força e acabar,
Quem acaba de expulsar
O bando de Lampião.
Acreditamos que estes deslocamentos e transformações são possíveis no
próprio modo de ser do discurso. A discursividade é contextual, própria do devir, da
transformação, do vir a ser outro. É diferença na repetição.
Ainda em relação à literatura de cordel, a descrição evidenciou que “a
determinação do gênero também faz parte do regime de enunciabilidade.”
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(GREGOLIN, 2009, P.56), e que o funcionamento da discursividade do cordel se dá
pela verossimilhança que produz efeitos de real na narrativa (BARTHES, 2004), e
não um espelhamento, posto que é crucial dissociar “o que é uma representação e o
que ela representa”. (FOUCAULT, 2012, p.248). Assim, pensamos nos efeitos de
real produzidos pelos cordéis trabalhados como efeitos de sentido e que a
descontinuidade no modo como o cordel movimenta a memória discursiva,
sobretudo com ritmo e ludicidade, é um mecanismo de retextualização próprio ao
funcionamento discursivo da memória, pois todo enunciado é sempre a tensão entre
um já construído (outras representações, práticas discursivas e não-discursivas) e a
forma de atualização dessa memória no fio ou na estrutura do discurso.
Para finalizar, podemos apontar que o lugar da literatura de cordel na
dispersão e contradições que marcam a formação discursiva é o lugar dos
enunciados cujas astúcias evidenciam o mecanismo de repetição e diferença,
paráfrase e polissemia que marcam o funcionamento atual da discursividade da
Resistência, enunciados que trazem deslocamentos e transformações, mas que não
deixam de tentar autenticar diferentes efeitos de real e certas verdades sobre o
episódio da passagem do cangaço na cidade de Mossoró.
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5. MOSAICO DA RESISTÊNCIA
Escrever considerações finais para uma análise pressupõe antes de mais
nada que a realização do percurso analítico tenha podido responder à questão de
pesquisa formulada e correspondido aos objetivos propostos e ao modo específico
com que delimitamos e estudamos nosso objeto de pesquisa. Nesse sentido,
acreditamos ter alcançado nossos propósitos.
Ao final do percurso analítico do discurso da Resistência acreditamos ter
compreendido não a essência de uma discursividade, pois não flertamos com tal
possibilidade, mas supondo trabalhar sob inteligibilidades possíveis, conseguimos
compreender aspectos do funcionamento dessa memorialística. De um ponto de
vista teórico definido em termos de uma arqueogenealogia do discurso, operação de
interpretar e descrever histórica e semiologicamente enunciados, foi possível
apreender um efeito de unidade nesse discurso. Tal efeito de unidade pôde ser
apreendido na dispersão dos enunciados estudados, na heterogeneidade das
posições enunciativas em torno do acontecimento, nos diversos gêneros,
mecanismos e efeitos de sentido, tal como se evidenciaram no conjunto das práticas
discursivas e não discursivas dessa formação discursiva. E que fique claro, são
estes enunciados que produziram a Resistência, não como um fato no passado que
estivesse já lá como uma essência a ser recuperada, mas como um acontecimento
que é da ordem do discurso, nele e por ele construído, uma verdade discursiva
produzida por jogos de linguagem, de um real que é construído como discurso.
A escrita da pesquisa tentou mostrar este efeito de um todo ao longo dos
capítulos, organizados para trabalhar sempre na tensão entre teoria e analítica, num
batimento que não pode ser dissociado. Nesse percurso analítico, mostramos a
passagem de uma discursividade ligada à ideia de invasão de Lampião e da
comoção pública causada, materializada na imprensa, depoimentos e registros da
época de 1927, para uma narrativa fortemente engajada em produzir uma semântica
da Resistência, construindo o episódio de forma épica e glorificando a cidade e os
mossoroenses na vitória contra os bandidos. Como mostramos, este deslocamento
se marca na escrita memorialista de alguns intelectuais locais, pessoas ligadas à
elite da cidade e que se engajam visivelmente em consolidar as ideias de Terra da
Resistência e dos resistentes mossoroenses, produzindo textos fundamentais para a
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formação desse discurso. Nos livros de Raimundo Nonato, Raul Fernandes e Soares
de Brito, selecionados como ilustrativos do funcionamento dessa modalidade
enunciativa, encontramos uma escrita memorialista ligada a diversas injunções
políticas e sociais que torna possível uma espécie de definição temática que
permanece até hoje sustentando outras práticas e outras enunciabilidades com a
temática da Resistência, na cidade de Mossoró. Em certa medida, arriscamos
apontar que a dispersão enunciativa com a temática da resistência que é dizível e
visível em diversos outros gêneros e modalizações, a exemplo da mídia, das artes
urbanas, da literatura de cordel, do teatro e de uma estetização urbana, tornou-se
algo possível a partir das escolhas temáticas, dos objetos de discurso e das
disposições narrativo-semânticas propostas na escrita desses autores.
O discurso da resistência mossoroense ao bando de Lampião funciona à
maneira de um mosaico, compondo-se de diferentes partes, textualidades, formas e
cores, fragmentos de discurso que imprimem formas de interpretar e construir
diferentemente o acontecimento de 1927. E nesse retrato da memória mossoroense
cuja montagem se dá na heterogeneidade, nossa analítica buscou evidenciar
sobretudo as regularidades do funcionamento histórico e semiológico dessa
discursividade que desde a década de 1950 não cessa de produzir efeitos de
verdade sobre o passado da cidade, sobre o seu povo e sobre a passagem de
Lampião pela cidade, tornada visível, dizível e lembrada, em quase toda as formas
dessa narrativa, como uma vitória épica e gloriosa, feito memorável que jamais
poderá ser coberto pelo silenciamento.
O lugar de analista do discurso assumido nos impôs uma série de
pressupostos e desafios na leitura das materialidades discursivas constitutivas do
corpus de análise. Esperamos ter mostrado, nesse aspecto, que a descrição e a
interpretação apresentadas nesta escrita da pesquisa buscaram desnaturalizar a
Resistência, entendê-la na atualidade a partir de um trabalho arqueogenealógico
sobre as formas de expressão e das correlações que ao longo das últimas décadas
tornaram-na possível como uma verdade histórica.
Reforçamos que a Resistência é uma ficção, um acontecimento de discurso,
uma construção de diferentes práticas de interpretação do passado da cidade que
inscrevem na cultura local certas dizibilidades e visibilidades que vão formalizando
um modo de dizer, ver e lembrar a passagem do cangaceiro Lampião e seu bando
pelo RN, no ano de 1927. Uma prática de reminiscência que procura forjar de modo
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ufanista uma memória coletiva capaz de agenciar diversas práticas e se impor
enquanto quadro de referência para indivíduos e instituições. Nesse sentido, ao
desmontarmos as peças desse mosaico, para entendermos como cada uma
funciona em sua raridade ou singularidade, ficou em evidência o engajamento com
uma memorialística ufanista, assumido por diversas instituições, grupos e indivíduos
ao longo dos anos. E, em parte, esse engajamento serviu de baliza para
selecionarmos aquilo que analisaríamos e mostraríamos como enunciados
representativos desse funcionamento discursivo. Ainda sobre isso, pensamos que as
formas de engajamento com a memória da Resistência funcionam à maneira de uma
retextualização, na qual cada peça possui seu lugar e seu movimento, em que
repetições e diferenças foram notadas no modo singular como cada enunciado se
instaurava e produzia sentidos.
Encontrar inteligibilidade sobre como essa discursividade funciona e produz
efeitos em práticas heterogêneas na cidade implicou assumir que as diversas formas
de textualizar e interpretar a Resistência mantinham correlações entre si e com
outras práticas e discursos alhures. A análise atentou para o fato de que a
discursividade da Resistência é constituída de séries enunciativas, séries de séries,
analisadas tanto em sua especificidade como nas correlações mantidas com outras
modalidades enunciativas. Foi desta forma que analisamos a memorialística na obra
dos escritores entre as décadas de 1950 e 1970 tentando mostrar aspectos dessa
modalidade, inclusive, caracterizando-a como escrita memorialista e não como
escrita historiográfica, algo que apontou a necessidade de cortejarmos outras
leituras e referenciais fora do campo da linguística. E, contudo, a descrição dessa
escrita de memória só se tornou relevante na correlação com os outros enunciados
dessa formação discursiva (como os enunciados na mídia e da literatura de cordel,
por exemplo) e mesmo de outras formações discursivas. Descrevemos isso no modo
como a narrativa sobre o cangaço retorna na escrita de Raul Fernandes, e dos
outros, nas caracterizações e representações que fizeram do cangaceiro, ora como
bandido cruel, ora como indivíduo religioso, ou como um produto do meio social,
vítima da injustiça social ou, ainda, como ser afetado pela biologia ou pela geografia,
interpretações presentes em outros estudos clássicos sobre o cangaceirismo.
Dizendo com outras palavras, descrevemos duas formas de regularidade entre os
enunciados estudados: as correlações internas a partir do modo como os
enunciados que tematizam a Resistência ligavam-se uns aos outros, e as

187

correlações externas, no sentido de descrevermos a correlação dos enunciados
dessa formação discursiva com outras práticas discursivas e outros domínios de
memória, evidenciando a relação dessa discursividade com outras práticas, como o
discurso religioso, o discurso midiático, as práticas turísticas, urbanísticas e a própria
memória do cangaço. Em específico, pareceu-nos bastante nítido o peso que a
memória em torno do cangaço e sobretudo do mito de Lampião organizam essa
narrativa, sobrepondo-se, algumas vezes, fazendo que certas práticas na cidade
passem a cultuar o tema do cangaceirismo mesmo alegando trabalhar os sentidos
da Resistência, que ficam em segundo plano. Evidenciamos isso, por exemplo, no
Memorial da Resistência Mossoroense e no próprio Museu da cidade, onde há uma
forte centralidade da memória em torno de Lampião e do cangaço.
Descrever os efeitos de sentido neste mosaico composto de séries de séries
em dispersão, possibilitou apreender os pontos de contato, as retomadas, as
ampliações e as transformações pelas quais passaram os enunciados dessa
formação discursiva durante as últimas décadas. Como vimos, diversos e múltiplos
efeitos são produzidos por essa narrativa da Resistência e, se foi possível apreender
uma certa recorrência temática e uma certa estabilidade no modo como se é
lembrada a Resistência, exaltando-se a cidade e o seu povo, fazendo do episódio de
1927 uma espécie de épico mossoroense, também ocorreu de encontrarmos
interpretabilidades que de uma forma ou de outra reescrevem essa narrativa ou a
ampliam, no próprio movimento do discurso. E assim, apontamos que a memória da
Resistência, apreendida em seu funcionamento discursivo, está sempre em devir,
em movimento, em transformação, pois ela também não está imune à história.
Ao longo das análises mostramos diferentes formas de se dizer e mostrar a
cidade de Mossoró, grande parte das vezes, por meio de uma tática enunciativa que
ligava os sentidos da Mossoró contemporânea aquela Mossoró do início do século
vinte, época na qual a luta contra Lampião ocorreu. Temporalidades e
espacialidades se fundem no discurso para fazer com que os significados do
passado emanem e estruturem os sentidos com os quais a cidade é representada
nos dias atuais, em outras práticas de discurso. De uma cidade representada a
maneira do discurso regionalista como espacialidade de clima hostil e geografia
adversa, passando pelas descrições da cidade em seus primeiros momentos de
expansão urbana e desenvolvimento econômico, representação encontrada nos
escritos memorialistas, passou-se a outras formas de representar a cidade, em
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outros regimes de enunciação que reforçam a ideia de cidade da Resistência, mas
que ampliam e redefinem a própria significação da ideia de resistência, deslocandoa pra outros contextos, dizeres e visibilidades em que a cidade aparece ainda bem
dirigida ou governada para resistir a outros dilemas da contemporaneidade, como foi
possível ler nas primeiras materialidades do corpus, transcrições de pequenos textos
assinados por uma ex-prefeita da cidade. Recontextualização ocorrida na própria
tematização dos mossoroenses, desde a descrição dos heroicos líderes da cidade e
dos populares, em grande parte anônimos, que teriam lutado com bravura contra os
facínoras de Lampião em 1927, até a ideia do resistente atual, que surge nas
práticas mais atuais que expandem essa semântica e promovem uma identidade
cultural local a ser assumida pelos mossoroenses de hoje. Na geografia e história
desse discurso, ser resistente às adversidades parece ser uma condição que o
tempo não deixou de imputar aos mossoroenses.
Repetições e descontinuidades também foram percebidas na forma como
outra temática central dessa narrativa, a do cangaço, foi sendo trabalhada ao longo
dos anos e das práticas. Nesse sentido, mostramos muitas das transformações
pelas quais passou a representação do cangaceiro na dispersão dos enunciados
que puderam ser agrupados como pertencentes a uma formação do discurso da
resistência mossoroense ao bando de Lampião. De bandido maldito a figura turística
bem vinda, vimos as várias interpretações do cangaceiro em diferentes enunciados
dessa formação discursiva, e vários são os resquícios ou restos semânticos que o
mito do cangaço e a imagem de Lampião deixam na cidade.
Resta-nos, por efeito de fim, afirmar que a desmontagem desse mosaico da
Resistência possibilitou entendermos os arranjos discursivos e as injunções sociais,
políticas e culturais que vem possibilitando ao longo das décadas a permanência e a
centralidade da temática da Resistência na cidade de Mossoró. E mais,
compreender que esse discurso produz inúmeros efeitos na cidade, tomando fortes
proporções na cultura, na sociabilidade e mesmo na economia mossoroense,
tornando possível que instituições, grupos e indivíduos se organizarem e se
estruturarem em torno de uma mesma prática discursiva.
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