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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo compreender as construções identitárias de Mossoró, nos 

enunciados da literatura de cordel. Tendo como fio condutor o episódio da resistência citadina 

ao bando de Lampião no dia treze de junho de mil novecentos e vinte e sete, a nossa empiria 

constituiu-se dos enunciados presentes em nove cordéis, produzidos entre o espaço-tempo de 

1927 e 2007, ano em que a cidade comemorou oitenta anos do episódio. Ciente de que o tema 

extrapolou os limites dos meios comunicacionais da época e passou a integrar o cotidiano dos 

mossoroenses, produzindo na memória coletiva a imagem de uma cidade da resistência em 

nomes de ruas, nomes de empresas, nas rádios com a “FM resistência”, nos discursos 

políticos, na sede da prefeitura cujo nome é “Palácio da Resistência”, a questão central que 

orienta nossa investigação congrega a discussão em torno das relações dialógicas travadas nos 

enunciados sobre o tema em tela. Nesse viés, a pesquisa elegeu como categorias de análise o 

conceito de vozes sociais e cronotopia, considerando que as diferentes identidades são 

produzidas em função dos posicionamentos tomados pelos sujeitos, bem como, pelos 

contextos de produção. Inscrita na área da Linguística Aplicada (LA) e na linha de pesquisa 

Linguagem e práticas sociais, a pesquisa articula as teorizações provindas da área dos Estudos 

Culturais (sobretudo no que se refere à identidade) com os referenciais teóricos do Círculo 

bakhtiniano (no tocante a concepção sócio-histórica da linguagem e em seu caráter dialógico). 

Os resultados indicam que, apesar de haver uma movência axiológica em torno das 

representações de Mossoró e do episódio de vinte e sete, os enunciados dos cordéis 

convergem para o discurso hegemônico, corroborando com o perfil identitário da resistência 

veiculado ao longo de oito décadas. 

 

Palavras-chave: Linguagem, Discursos de Resistência, Literatura de Cordel, Identidade da 

cidade de Mossoró. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study has as objective to investigate the identity constructions of Mossoró, at the 

statements of the string literature. Having as thread the episode of resistance of the city 

against the group of Lampião at June the thirteenth of nineteen twenty seven, our study built 

itself at the statements present in nine strings, produced between the space-time of 1927 and 

2007, year that Mossoró celebrated eighty years of the episode. Aware that the theme 

extrapolated the limits of the means of communication of the time and it became part of the 

everyday of the people from Mossoró, producing at the collective memory the image of a 

resistance city at the street’s names, at companies’ names, at radios’ names with the “FM 

Resistance”, at the discourses of the politicians, at the city hall which name is “Palace of the 

Resistance”, the central question that guides our investigation congregates the discussion 

around the dialogical relations done at the statements about the theme in vogue. This bias, the 

research elected as categories of analysis the concept of social voices and chronology, 

considering that the different identities are produced according to placements made by the 

subjects, as well as, by the context of production. Admitted at the area of Applied Linguistics 

(AL) and its line language and pratic of social the research articulates the theorizations 

provided from the area of Cultural Studies (especially regarding identity) with the theoretical 

framework of the bakhitinian Circle (regarding the social-historical conception of language 

and in its dialogical character). The results indicate that even existing an axiological 

movement around the representations of Mossoró and of the episode of 1927, the statements 

of the strings converge to a hegemonic discourse, corroborating with the identity profile of 

resistance transported over eighty decades. 

 

Key-Words: Language. Discourse of resistance. String literature. Identity of the city of 

Mossoró. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Cette recherche a pour but investiguer les constructions identitaires de la ville de Mossoró, 

présentes dans les énoncés de la littérature de cordel. Le fil conducteur de l’étude a pour base 

l’épisode de la résistance de la ville de Mossoró au groupe de Lampião, donnée lieu le treize 

juin, mille neuf-cent vingt et sept. Les données empiriques se constituent, donc, des énoncés 

de neuf cahiers de cordel, produits dans la période comprise entre 1927 et 2007, année où la 

ville de Mossoró a fêté quatre-vingt ans de l’épisode. Sachant que le thème a extrapolé les 

limites des moyens de communication de l’époque et s’est intégré au quotidien des habitants 

de la ville, produisant dans la mémoire collective l’image d’une ville de résistance dans le 

nom de rues, noms des entreprises, dans les radios avec la « Radio FM résistance », dans les 

discours politiques, à l’Hôtel de Ville dont le nom est « Palais de la Résistance », la question 

centrale à la recherche se situe dans la discussion autour des relations dialogiques présentes 

dans les énoncés sur le thème. De ce fait, les objectifs de la recherche sont, premièrement, 

investiguer les voix sociales qui résonnent dans le discours du cordel à propos de l’événement 

de dix-neuf-cent vingt-sept, dans la ville de Mossoró ; deuxièmement, nous avons cherché à 

identifier les points de vue assumés sur l’épisode, et, finalement, nous nous sommes 

préoccupés de discuter, à partir des positions présentes dans les énoncés analysés, de quelle 

façon l’identité de la ville est, à plusieurs reprises, signifiée. Dans ce but, les catégories 

d’analyse élues pour la recherche ont été le concept de voix sociale et celui de chronotope 

pour considérer que les différentes identités sont produites en fonction des points de vue des 

sujets ainsi qu’à partir des contextes de production. Inscrite dans le domaine de la 

Linguistique Appliquée (LA), la recherche se bénéficie aussi des théories produites dans le 

domaine des Études Culturels (spécialement en ce qui concerne le concept d’identité) et du 

référentiel théorique de Bakhtine et son Cercle (en ce qui concerne la conception sócio-

historique du langage et son caractère dialogique). Les résultats indiquent que, malgré un 

mouvement axiologique autour des représentations sur Mossoró et sur l’épisode de dix-neuf-

cent vingt-sept, les énoncés des cordels convergent vers le discours hégémonique, renforçant 

le profil identitaire de résistance diffusé au long de huit décennies.  

 

Most-clés: Langage. La littérature de cordel. Discours de la Résistance. Identités de la ville de 

Mossoró. 
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1. PARA INÍCIO DE CONVERSA: CAMINHANDO PELO(S) BOSQUE(S) DA 

PESQUISA 

 

Há duas maneiras de percorrer um bosque. A primeira é experimentar um ou vários 

caminhos (a fim de sair do bosque o mais depressa possível, digamos, ou de chegar 

à casa da avó, do Pequeno Polegar ou de Joãozinho e Maria); a segunda é andar para 

ver como é o bosque e descobrir por que algumas trilhas são acessíveis e outras não 

[...]. 

Umberto Eco (1994) 

 

Inspirando-nos na metáfora do “bosque” criada por Jorge Luis Borges e utilizada por 

Umberto Eco, em Seis passeios pelos bosques da ficção pretendemos, nesse momento, 

desvendar as trilhas acessíveis ao nosso objeto de investigação. Desse modo, buscamos 

discorrer, de um lado, acerca da nossa trajetória como pesquisadora, de outro sobre o percurso 

teórico-metodológico que nos orientará a “percorrer os caminhos que se bifurcam” no 

presente estudo.  

Tendo em vista que falamos de produção do conhecimento científico, de início 

buscamos explicitar o eixo paradigmático adequado ao estudo e quais estratégias 

metodológicas adotar para a investigação. Nesse sentido faz-se necessário refletir sobre a 

natureza da pesquisa e justificar porque de nosso interesse pelo objeto a ser investigado. 

 

1.1 O ENCONTRO COM A LITERATURA DE CORDEL 

 

Literatura de cordel 

É poesia popular 

É história contada em versos 

Em estrofes a rimar 

Escrita em papel comum 

Feitas pra ler ou cantar 

                           Diniz (1976) 

 

Exemplo ou profecia 

De luta ou de gracejo 

De amor ou falsidade 

Se aproveita o ensejo 

Também de uma reportagem 

De cheia, fome, estiagem 

E briga de cangaceiro 

                         José Borges (1976) 
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O nosso encontro com a literatura de cordel
1
 situa-se em 2007 na especialização em 

Leitura e Literatura. O foco de nosso estudo monográfico centrava-se na investigação do 

conceito de agendamento (agenda-setting) 
2
 no interior discursivo dessa literatura.  

Nesse mesmo período, ocorreu nossa aprovação na seleção de mestrado em Estudos da 

Linguagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nessa etapa acadêmica, demos 

continuidade ao estudo desenvolvido no ano de 2007. Numa abordagem mais ampla, 

investigamos as relações interdiscursivas no processo de construção da linguagem em uso nas 

esferas literária e jornalística, a fim de perceber como o gênero notícia é constituído em 

diferentes campos de atividade social. A feitura da dissertação possibilitou-nos ainda uma 

ampliação e um diálogo aprofundado com as discussões anteriormente traçadas, além de 

nortear para o nosso atual objeto.  

Com o fôlego renovado e leituras mais amadurecidas, a nossa tese investiga a 

construção de identidade(s) atribuída(s) à cidade de Mossoró
3
 nos enunciados dos cordéis que 

trazem em seu bojo o episódio da resistência mossoroense ao bando de Lampião em 1927. 

Nesta investigação, defendemos a tese de que a(s) identidade(s) social(is) atribuída(s) à cidade 

se constituem e se ressignificam no decorrer dos anos, a partir do episódio da resistência
4
, o 

qual participa de um conjunto de práticas discursivas
5
 historicamente determinadas, 

funcionando como “mitos fundadores
6
” de uma memória coletiva sobre a cidade.  

                                                 
1
 Em nosso estudo utilizaremos o termo cordel para denominar o corpus da pesquisa. Nesse caso, é importante 

esclarecer a distinção que pesquisadores conceituados como Ruth Terra (1983) realizam a respeito dos folhetos e 

dos romances impressos. Para a autora, os romances ou as “histórias completas” diferenciam-se dos folhetos, 

devido a sua extensão. Isto é, por causa do seu número de páginas. Enquanto, os folhetos apresentam entre oito e 

dezesseis, os romances apresentam de trinta e duas a quarenta e oito páginas. Nesse caso, algumas histórias se 

dividem em vários volumes: os diferentes episódios podem ser reagrupados depois em um só livro – são as 

“histórias completas” (TERRA, 1983, p.33-45). 
2
 Entendemos por agenda-setting a denominação cunhada por McCombs e Shaw, em 1972, que determina os 

processos de seleção e apresentação dos acontecimentos em forma de notícia (gatekeeping), alcançando o 

público e promovendo, assim, uma construção da realidade social (GOMES, 2007, p.71). 
3
 Mossoró, cidade do alto oeste potiguar, localizada quase na fronteira com o estado do Ceará, fica a 278 km de 

Natal, capital do estado. 
4
 Detalharemos o acontecimento no capítulo intitulado, “Notas e documentos para a história de Mossoró”. 

5
 Referimos-nos ao conjunto de episódios e suas narrativas que sustentam até os dias atuais a produção de certas 

identidades para Mossoró. Dentre os quais, destacamos: “o 30 de setembro” de 1883, cuja história traz a cidade 

mossoroense como pioneira na abolição da escravatura; o “Motim das mulheres” (1875), movimento de protesto 

chefiado por Ana Floriano, contra o alistamento militar obrigatório dos jovens para o exército; a narrativa do 

primeiro voto feminino, discurso que traz a luta da professora Celina Guimarães pelo direito das mulheres 

exercerem sua cidadania nas urnas e, finalmente, o episódio de Lampião em Mossoró (1927) o qual traz como 

enredo a resistência da cidade contra o mais famoso grupo de cangaceiros. 
6
 Os chamados “mitos fundadores” remetem a um “momento crucial do passado em que algum gesto, algum 

acontecimento, em geral heroico, épico, monumental, [...] iniciado ou executado por alguma figura 

‘providencial’, inaugura as bases de uma suposta identidade [...]. Pouco importa se os fatos são verdadeiros ou 

não; o que importa é que a narrativa fundadora funciona para dar à identidade a liga sentimental que lhe garante 

certa estabilidade e fixação, sem as quais ela não teria a mesma eficácia” (SILVA, 2009, p. 85). 
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Partindo dessas considerações, compreendemos o texto literário, especialmente, a 

tessitura do cordel como campo de produção simbólica de significados, portador de conteúdos 

ideológicos, valorativos determinados os quais se revelam no momento em que faz ressoar as 

múltiplas vozes sociais. Deste modo, consideramos sua materialidade textual como um 

acontecimento em que, por meio de seus enunciados, constrói pontos de vista, crenças e 

pensamentos que compõem o ambiente social.  

Isso posto, não podemos deixar de perceber que a linguagem literária do cordel é uma 

linguagem densa e permeada de artifícios, que por meio do jogo discursivo traz significações 

atravessadas por outros discursos, extrapolando a superfície do texto. Enfim, é uma linguagem 

que se constitui pelo diálogo com o universo sócio-histórico do objeto narrado. 

Inserimos o nosso objeto de estudo no atual contexto de pesquisa em Linguística 

Aplicada, que faremos remissão daqui por diante, apenas como LA. Em decorrência, 

passamos a perceber o nosso sujeito a partir dos diálogos travados pela LA sócio-histórica 

com teorias que estão perpassando os campos das ciências humanas e sociais.  

Centramos a pesquisa numa perspectiva transgressista que focaliza o estudo da 

linguagem em uso nas diversas esferas sociais. A linguagem como prática discursiva, em seu 

funcionamento e uso, e não como um sistema cristalizado, fechado em si, de mera descrição 

linguística. Em outros termos, concordamos que “para construir conhecimento que seja 

responsivo à vida social, é necessário que se compreenda LA não como disciplina, mas como 

área de estudos, [...] como área híbrida/mestiça ou área de indisciplina” (MOITA LOPES, 

2006, p. 97).  

Atualmente, os termos em que se colocam as discussões sobre a legitimidade dos 

procedimentos de investigação da LA não têm mais como referência única os princípios 

científicos clássicos, representados pelos padrões de investigação praticados pela Linguística 

Geral. O que se defende hoje em LA é sua nova postura ante a pesquisa e a ampliação de sua 

área de atuação. Na realidade, as discussões estão centradas na busca de uma “legitimidade 

que é justamente a de uma prática científica de investigação do diverso, do complexo e do 

instável ou provisório, a exemplo do que ocorre em outras áreas do conhecimento” 

(SIGNORINI e CAVALCANTI, 2004, p. 8). 

Essa redefinição e deslocamento que vêm sendo produzidos nos trajetos 

investigatórios no campo da LA, em consonância com Signorini (2004, p. 101), “tem buscado 

cada vez mais a referência de uma língua real, ou seja, uma língua falada por falantes reais em 

suas práticas reais e específicas”. Em outras palavras, o campo de investigação da LA 
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preocupa-se, na sua forma mais recente, em ampliar os espaços de conhecimento para além 

das salas de aula, dos processos de ensino e aprendizagem.  

Falamos, citando Oliveira (2007, p. 3), da LA como uma área de produção de 

conhecimentos que pretende “assumir como objeto de estudo privilegiado a linguagem verbal 

em uso em práticas sociais que se realizam em contextos institucionais demarcados, nas 

esferas públicas e privadas, em universos discursivos, os mais diversos”.  

Nessa perspectiva, a autora defende a necessidade de produzir conhecimentos que se 

encontram além “dos muros” teóricos dessa área, saberes de natureza inter/transdisciplinar 

que realizam não só o estudo da linguagem em uso nas práticas sociais, dentro de contextos 

específicos, mas também realizam a interface com outras áreas, como assegura Moita Lopes: 

 

Se quisermos saber mais sobre linguagem e a vida social nos dias de hoje, é preciso 

sair do campo da linguagem propriamente dito: ler sociologia, geografia, história, 

antropologia, psicologia cultural e social, etc. A chamada ‘virada’ discursiva tem 

possibilitado a pesquisadores de vários outros campos estudar a linguagem com 

intravisões muito reveladoras para nós. Parece essencial que a LA se aproxime de 

áreas que focalizam o social, o político e a história. Essa é, aliás, uma condição para 

que a LA possa falar à vida contemporânea (MOITA LOPES, 2006, p. 96). 

 

Partindo desse entendimento, o nosso estudo situa-se também na linha de pesquisa 

Linguagem e práticas sociais, em que, fruto do aglutinamento de perspectivas e contextos 

diversos sobressaem estudos cujo ideal refere-se a outro olhar acerca da concepção da língua 

e linguagem em situação real de interação. As pesquisas aqui elencadas resultam de trabalhos 

realizados por estudiosos os quais entendem o discurso como elemento fundador da 

construção do sujeito
7
, “vinculada a uma teoria da atividade humana, [...] em que o discurso 

desempenha a função constitutiva e não meramente representacional” (VOTRE, 2001, p. 9). 

Entretanto, é imperioso e ético, advertimos, de antemão, que as discussões e pesquisas 

trazidas pelo grupo não renegam o espaço escolar, especificamente, a sala de aula, nem tão 

pouco, a problemática do ensino-aprendizagem de língua e linguagem. O que acontece é uma 

mudança de direção, uma vez que não nos fixamos a elementos prescritivos e tradicionais 

muitas vezes inerentes a área, e sim, em práticas discursivas que se ressignificam e se 

reconstroem em meio a um conjunto de práticas sociais determinadas historicamente, 

ampliando, desse modo, o caráter fronteiriço das investigações realizadas pelo grupo, o que 

acaba por revelar seu perfil transdisciplinar.  

                                                 
7
 O termo sujeito é colocado em nossa tese com base na concepção bakhtiniana. 
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Nesse paradigma, Andrade (2004) realiza um estudo em torno das crenças que alunos 

e professores trazem sobre o ensino-aprendizagem de língua inglesa nas escolas regulares. 

Com o foco voltado para a formação de professores de língua portuguesa, Oliveira (2001) 

aborda em seu texto, “O ensino da produção textual: o saber e o fazer das professoras”, o 

ensino e aprendizagem no âmbito da língua escrita na instituição escolar do ponto de vista dos 

docentes. 

Ainda com o foco no conceito de formação docente em sua pesquisa, “Formação 

docente e gêneros discursivos: o dizer, o saber e o fazer” Souza (2011) apresenta uma análise 

em torno da formação inicial dos professores, no que se refere aos seus saberes a respeito de 

gêneros do discurso e seus usos em sala de aula por profissionais, conforme diz a autora, 

“polivalentes da educação básica”. 

Por sua vez, Cavalcante (2011) problematiza a respeito da eficácia das práticas de 

ensino da leitura instauradas no ensino básico. A partir das múltiplas vozes sobre o ensino da 

leitura e seus objetivos no ambiente escolar, a autora preocupa-se em analisar atividades de 

leitura em manuais do professor, destinados ao sexto ano do ensino fundamental. Para tanto, 

ela faz uso das atividades propostas a partir do gênero tirinha. 

Tendo como viés temático a disciplina de Língua Portuguesa no ensino médio 

integrado à educação profissional, Lima (2011) em sua investigação analisa as vozes 

reveladas em posicionamentos de alunos e professores do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN sobre a disciplina na perspectiva desta 

integrada ao mundo do trabalho. 

Lançando seu olhar sobre a atividade de revisão de textos a pesquisa de Oliveira 

(2007) tem como propósito a compreensão do trabalho do revisor. Para tanto, a autora embasa 

suas reflexões no conceito de interação socioverbal do Círculo de Bakhtin, o que implica em 

seu estudo, num olhar mais acurado acerca das concepções de gêneros do discurso, alteridade 

e exotopia. Já Barbosa (2008) traz à baila o discurso de divulgação científica em duas revistas 

de circulação nacional: a Revista do Professor e a Revista Nova Escola, veiculadas de 2004 a 

2006. Nesse viés, a autora analisa nas matérias os discursos reportados, nas suas duas 

principais formas: o discurso direto e o discurso indireto.  

Com o olhar também direcionado para o discurso científico Archanjo (2008) produz 

uma investigação em torno da própria área da Linguística Aplicada (LA). A pesquisadora teve 

como objetivo a compreensão dos significados revelados pelas vozes sobre o campo da LA no 

âmbito dos Congressos Brasileiros de Linguística Aplicada (CBLA).  
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No epicentro dos estudos realizados pelo grupo que se propuseram a investigar o ethos 

e a identidade dos sujeitos, por ora damos destaque as pesquisas de Palhano (2011), Faria 

(2007), Costa (2009) e a nossa, Evangelista (2014).  

Assim sendo, a partir do ethos inventivo vinculado ao poeta Jorge Fernandes de 

Oliveira (1887-1953) com a publicação do livro de poemas, em 1927, Palhano (2011) delineia 

em sua tese um inventário das escolhas estilísticas individuais de Jorge Fernandes e os 

motivos de essas escolhas sinalizarem o ethos inventivo associado ao poeta na produção lírica 

local dos anos vinte do século XX.  

Inserida nas pesquisas que tem como foco a construção de identidades Costa (2009) 

problematiza a construção de identidades migratórias no discurso cancionista nordestino, a 

partir de uma seleção das composições de Luiz Gonzaga (1912- 1989) e parceiros. Ainda sob 

a temática identitária Faria (2007) e Evangelista (2014) vão à busca das identidades do lugar. 

Enquanto Faria (2007) preocupa-se com a construção estilística das identidades 

poéticas da cidade de Natal, mais especificamente, das identidades culturais da cidade a partir 

das representações contidas no discurso de poetas potiguares, Evangelista (2014), tendo como 

fio condutor o episódio da resistência citadina ao bando de Lampião no dia treze de junho de 

mil novecentos e vinte e sete, lança seu olhar para as construções identitárias de Mossoró, nos 

enunciados da literatura de cordel. 

Contemplando parte das pesquisas realizadas pelo grupo observamos que por 

caminhos diversos, com diferentes objetivos e olhares plurais, os avanços e amadurecimento 

alcançados no que se refere à outra, ou até mesmo, a uma nova visão que vem se 

configurando ao longo dos anos, acerca dos estudos da língua e da linguagem em uso, em 

contexto de interação das práticas discursivas. 

Nesse paradigma, em nossa tese elegemos a literatura de cordel enquanto prática 

discursiva de uma dada esfera local como empiria para investigação do nosso objeto de 

estudo, considerando seus discursos como “o lugar de produção e circulação de 

conhecimentos” (AMORIM, 2002, p.1). Entendemos ainda que as práticas discursivas 

manifestadas pelas vozes inscritas nos enunciados cordelistas apresentam-se como práticas 

sociais, as quais discursivamente significam, refletem e refratam um dado acontecimento 

social. 

Nesse sentido, bem como no bosque, trilhamos direcionamentos múltiplos que 

dialogam, se cruzam e interagem, articulando aportes teóricos e metodológicos que nos 

possibilitam compreender e interpretar nossa empiria. 
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Encontramos na conciliação dos estudos do Círculo bakhtiniano (1920; 1929; 1928; 

1934-35; 1963; 1965; 2010) com autores vinculados aos estudos culturais, com ênfase para 

Stuart Hall (2006; 2009) e Zigmunt Bauman (2001; 2003; 2005), os apontamentos teórico-

metodológicos necessários na condução às respostas para a nossa produção do conhecimento, 

principalmente, por tratar-se de uma investigação que possui a materialidade verbal, melhor 

dizendo, “o texto enquanto dado primário, [...], pois onde não há texto não há objeto de 

pesquisa e pensamento” (BAKHTIN, 2010, p.307).  

Entendê-lo sob essa ótica, significa conceber que a linguagem revelada nos cordéis 

através dos enunciados textuais constitui-se na intensa rede das relações dialógicas. O que 

significa que “o texto só tem vida contatando com outro texto (contexto). Só no ponto desse 

contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e prospectivamente, iniciando dado 

texto no diálogo” (BAKHTIN, 2010, p.401). 

Ao adotar tais orientações, nossa pesquisa assume uma natureza qualitativa, de base 

interpretativista, examinando ainda sua dimensão dialógica, no sentido explorado por Bakhtin 

(2010, p.319), ao dizer que “a investigação se torna interrogação e conversa, isto é, diálogo. 

[...] Quando estudamos o homem, procuramos e encontramos signos em toda parte e nos 

empenhamos em interpretar o seu significado”.  

Ancoramos também nossas reflexões, a respeito da natureza do objeto investigado, em 

Minayo (1995, p.21-22), a título de melhor esclarecimento sobre o enquadramento desta 

pesquisa como qualitativa. Para a autora: 

 

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

No modelo interpretativista, é necessário considerar a importância desempenhada pela 

busca da construção da intersubjetividade na construção do conhecimento, não partilhados 

necessariamente, através da interação entre o pesquisador e seu objeto. Moita Lopes (1994, p. 

331) entende que “o significado não é o resultado da intenção individual, mas de 

inteligibilidade interindividual”, ou seja, o significado é construído socialmente.  

Para Bakhtin, (2003), por exemplo, a compreensão do pesquisador passa a ser 

inevitavelmente de ordem dialógica, pois ele se torna parte do objeto, mesmo que seja de 

modo específico, em função da pesquisa e da interpretação. Partindo desse ponto de vista, a 

relação entre pesquisador e pesquisado é uma relação responsiva entre sujeitos. O que convém 
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lembrar que “nessa perspectiva, considerar seu objeto de pesquisa como sujeito, com ele 

dialogar não significa manter com seus posicionamentos apreciações valorativas sempre 

positivas” (OLIVEIRA, 2012, p. 265-284). Ainda nas palavras da autora, “o pesquisador não 

é um observador objetivo, politicamente neutro. Seu posicionamento é o de um observador 

humano da condição humana”. 

Em relação ao caráter dialógico, entendemos, também, que os enunciados não são 

homogêneos, neutros, mas constituídos e atravessados por vozes do social assumindo uma 

permanente postura responsiva, atravessada pela ética alteritária. Os discursos e seus 

posicionamentos sempre se remetem a discursos antecedentes, assim como estão suscetíveis a 

réplicas. Em conformidade com Bakhtin, o texto escrito sua teia discursiva
8
 “responde a 

alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objetivas potenciais (...)” (BAKHTIN, 

1992, p.123).  

Nesse sentido, ouvir as vozes que o texto oferece implica em não calar a voz do outro, 

o que coloca em evidência, como estratégia metodológica para e na pesquisa, a importância 

do estudo sobre a alteridade, sobre o olhar do outro, avançando para uma ética que 

compreende o “direito de dizer e de ser ouvido, em uma relação que pode transitar entre os 

polos da conexão ou da desconexão, mas nunca de desigualdade ou de desconhecimento” 

(OLIVEIRA, 2007, p.3). 

Assim, nessa interação entre sujeitos cujos discursos sonorizam, parafraseando 

Bakhtin, o ecoar das múltiplas vozes sociais o qual permite transparecer as posições de 

sujeito, e, portanto, as suas singularidades, propomos uma interpretação, ou melhor, uma 

compreensão, para usar um termo bakhtiniano, da palavra enunciada, pois entendemos que: 

 

A compreensão dos enunciados integrais e das relações dialógicas entre eles é de 

índole inevitavelmente dialógica (inclusive a compreensão do pesquisador das 

ciências humanas); o entendedor (inclusive o pesquisador) se torna participante do 

diálogo ainda que seja em um nível especial (em função da interpretação e da 

pesquisa). (BAKHTIN, 2010, p.332). 

 

Sob essa ótica, o enunciado como partícipe do “convívio dialógico, por sua própria 

natureza” traz em si o conceito de alteridade, uma vez que ele é sempre orientado, “e requer 

uma compreensão responsiva que inclui em si o juízo de valor” (BAKHTIN, 2010, p. 332).  

Tendo ciência de que toda compreensão é prenhe de resposta, para fazer uso de outro 

termo bakhtiniano, é válido afirmar que não estamos em busca daquilo que os textos dos 

cordéis a serem analisados apresentam de forma regular; não é objeto de nossa investigação 

                                                 
8
 Grifo nosso. 
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“o conjunto de ideias como algo neutro e idêntico a si mesmo” (BAKHTIN, 2010, p. 199). 

Buscamos “a realização do tema em muitas e diferentes vozes, a multiplicidade essencial e, 

por assim dizer, inalienável de vozes e sua diversidade” (BAKHTIN, 2010, p. 199).   

Estamos preocupados com as singularidades (os sentidos) indicadas pelas vozes que 

perpassam e constituem os enunciados discursivos dos cordéis. Vozes que, conforme o autor, 

estão presentes no objeto antes mesmo dele se tornar objeto de investigação. Nossa pesquisa 

propõe um estudo da noção de vozes sociais para a análise com o intuito de “identificar os 

impasses e a riqueza do pensamento e do saber que são postos em cena no texto (AMORIM, 

2002, p. 16-17)”.  

Neste trajeto, preocupamo-nos em ouvir os falares enunciados sobre a cidade de 

Mossoró acerca de sua relação com o cangaço. Considerando-se que a palavra é sempre 

orientada para o outro e que somente existe relação dialógica quando há o ressoar de duas 

consciências, buscamos compreender que vozes se fazem presentes na produção discursiva 

dos cordéis? Respondem a quem? Com quem dialogam? 

Nessa condição, embora a forma artística do cordel possua uma estética materialmente 

organizada no que se refere ao todo composicional e material da obra, entendemo-la, “a partir 

do interior do objeto estético puro, como forma arquitetônica, axiologicamente voltada para o 

conteúdo” (BAKHTIN, 2010, p.57-59), enxergamo-la enquanto relação axiológica do autor 

que a envolve, a forma, a arremata, ou seja, trabalhamos com o pressuposto de que não há 

discurso/linguagem pura, totalmente ilesa da marca do outro a quem eu me refiro, com quem 

dialogo, um outro, que segundo Amorim (2002), é ele próprio um ser falante/respondente.  

Resumindo, percebemos os cordéis enquanto atos de fala que ecoam vozes sociais, 

produzindo discursos sobre inúmeros acontecimentos do mundo real. Assim sendo, 

intentamos compreender os discursos enunciados e como eles se revestem da linguagem para 

promover uma comunicação dialógica.  

Justificamos a pertinência da análise enunciativa da resistência de Mossoró ao bando 

de Lampião, no ano de 1927, por se tratar de um evento de relevância histórica, notadamente 

para a cidade de Mossoró, sob diversos aspectos, ainda hoje relembrado como um 

acontecimento de enorme repercussão local, a ponto de introduzir novos elementos no 

imaginário coletivo, a exemplo, da canonização do cangaceiro Jararaca.  

Por ser também, uma temática atemporal, de extrema visibilidade e legitimação social 

de um determinado grupo de pessoas, em que o discurso é recordado e recontado por 

narrações que, ao longo do tempo, incorporou-se ao lugar e a seus moradores recebendo 

novos contornos e novas ressignificações como, o espetáculo “Chuva de bala no país de 
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Mossoró”, construindo a identidade do “País de Mossoró”, como “terra da resistência”, a 

única a repelir o bando do cangaceiro mais temido do Nordeste, Virgulino Ferreira da Silva, o 

Lampião.  

Vale salientar que o tema extrapolou os limites dos meios comunicacionais de 1927 e 

passou a integrar o cotidiano dos mossoroenses em nomes de rua, nomes de empresas, nas 

rádios com a “FM resistência”, nos discursos políticos, na sede da prefeitura cujo nome é 

“Palácio da Resistência”. Enfim, na memória coletiva de Mossoró, pois sempre há na cidade 

uma evocação da resistência. 

Em decorrência desses apontamentos, nossa questão central discute a respeito das 

relações dialógicas travadas nos enunciados sobre o discurso da resistência da cidade de 

Mossoró ao bando de Lampião, no ano de 1927. Essa questão maior desdobra-se em: 

 

 Que vozes sociais emergem dos enunciados dos cordéis em torno do episódio? 

 Como a temática da resistência surge no texto cordelístico? 

 Como as vozes presentes nos enunciados contribuem para a construção da(s) 

identidade(s) da cidade de Mossoró? 

 

Tais indagações constituem o arcabouço de nossa pesquisa e sua problematização 

encaminha-se para o objetivo geral, qual seja o de compreender e interpretar os sentidos e 

valores que atravessam os discursos constituintes do corpus da pesquisa, auxiliando na 

atribuição de identidades da cidade de Mossoró. Em essência, é válido ressaltar que não 

procuramos desvendar a verdade histórica do acontecimento e, sim, interpretar como se 

constrói(em), ou melhor, como é/são significada(s)/enunciada(s) discursivamente a(s) 

identidade(s) de Mossoró nos enunciados cordelísticos, em relação aos dizeres que flutuam 

acerca do episódio da resistência ao bando de Lampião em 1927.  

Em busca de respostas às nossas questões, como objetivos específicos visamos: 

 

 Compreender as vozes sociais que ecoam no discurso cordelístico sobre o 

acontecimento de vinte e sete na cidade de Mossoró; 

 Identificar posicionamentos assumidos sobre o episódio; 

 Discutir, a partir das posições presentes nos enunciados analisados, como é 

ressignificada a identidade da cidade. 
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Elencamos, para esta pesquisa, o conjunto de nove cordéis escritos no período de 

tempo compreendido entre junho de 1927 (mês e ano do acontecimento) e junho de 2007. A 

escolha por esse período justifica-se pela efervescência cultural da produção artística 

mossoroense em razão da comemoração dos oitenta anos da resistência. Desse modo, os 

cordéis, seguindo uma organização metodológica, encontram-se dispostos em três grandes 

grupos: os datados da época do acontecimento (1927), os produzidos no entremeio desses 

períodos e os realizados em comemoração aos oitenta anos do fato (2007).  A condução 

metodológica encontra-se mais detalhada no tópico a seguir. 

 

1.2 DISCUSSÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

Estando nosso estudo situado no âmbito das Ciências Humanas, estabelecemos uma 

ancoragem tangeciadora entre a concepção dialógica da linguagem adotada nesta tese e o 

direcionamento metodológico a ser percorrido. Em sendo assim, alertamos que o 

conhecimento científico aqui produzido vai à contramão do entendimento da concepção 

científica adotada até a segunda metade do século XX.  

Nesta perspectiva, nossa investigação adentra o viés contemporâneo da produção 

científica. Isto é, o nosso herói – a construção de identidade(s) atribuída(s) à cidade de 

Mossoró nos enunciados dos cordéis que trazem em seu bojo o episódio da resistência 

mossoroense ao bando de Lampião em 1927 – não é um fenômeno natural, pronto e acabado, 

ele não está dado, não é um objeto mudo, destituído da ação do homem. Ele é oriundo, 

exatamente, da compreensão humana, de seus valores, os quais apontam para uma realidade 

social a ser examinada. 

É sob essa angulação que Bakhtin (2010) nos fornece orientações metodológicas que 

comporão a compreensão do sujeito a ser investigado, situando-o numa perspectiva sócio-

histórica, portadora, conforme evidenciam Alves-Mazzoti e Gewandsznajder (1998, p.130) de 

intenções, significado e finalidades, excetuando a suposta objetividade neutral das ciências 

naturais.  

Especificamente, no que tange à metodologia, nas análises a serem realizadas, os 

enunciados serão focalizados sob a ótica das vozes sociais, dos posicionamentos assumidos, 

implicando no princípio do outro, da alteridade, compondo também a perspectiva analítica 

como presentifica-se em nosso exame o princípio da cronotopicidade bakhtiniana, uma vez 

que os cordéis foram escritos em momentos distintos e, por isso, em contextos sócio-

históricos diversos, possivelmente, produzindo discursividades múltiplas. 
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Para tanto, efetuamos um levantamento das produções cordelísticas que falassem 

sobre a cidade de Mossoró relacionando-a com temática da resistência (total ou parcialmente) 

e embora tenhamos realizado um recorte temporal extenso para a geração dos dados da 

pesquisa, deparamo-nos com o primeiro obstáculo, a impossibilidade de entrar em contato 

com o maior número possível de cordéis compreendido nesse período, em consequência de 

não existirem mais ou ainda por se encontrarem em outros estados. 

Tendo em vista a impossibilidade de entrar em contato com algumas das fontes 

originais (cordéis de 1927 e de 1977), o acesso a elas se deu através da consulta as obras de 

Nonato (2005; 2012), Fernandes (2005) e Silva (2005). A outra parte do material (cordéis 

mais contemporâneos) encontramos em feiras-livres e nos acervos particulares de Geraldo 

Maia do Nascimento, membro da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço (SBEC) e do 

cordelista José Saldanha (in memorian). 

Haja vista que trabalharemos com textos escritos que compõem os enunciados sobre o 

episódio da resistência materializados em versos nas narrativas dos cordéis, dizemos que 

nossa pesquisa assume um caráter documental, ou no dizer de Gil (1999, p.66), de “fonte de 

papel”. Reconhecemos também, que além de apresentar um cunho documental, ela está 

inserida no campo das pesquisas bibliográficas, porque, conforme já dito, o acesso a alguns 

cordéis somente foi possível através de livros que tratam do assunto. 

Com o propósito de viabilizar as análises, tornou-se imperioso o estabelecimento de 

critérios para delimitar o corpus. A princípio, traçamos como critério a escolha dos textos que 

tivessem como foco a temática da resistência em si de modo integral, não mais de forma 

superficial. Em seguida, tivemos como parâmetro os ciclos ou as temáticas que se enquadram 

os cordéis. Nessa perspectiva, elegemos somente os de cunho histórico-circunstancial. 

Todavia, para apreciar o objeto desta pesquisa, fizeram-se necessários um terceiro e um 

quarto critérios, o tempo, conforme já explicitamos, e os títulos que nomeiam os cordéis.  

Em relação aos títulos percebemos que sua composição apresenta elementos, ou 

melhor, palavras-chave que apontam para uma construção axiologicamente enunciativa, a 

qual irá condensar e, não ocasionalmente, orientará o teor discursivo, conforme o foco de 

interesse e do ângulo que o enunciador almeja que seu coenunciador “enxergue” o objeto 

discursivizado. Direcionando, desse modo, para defesa de determinado ponto de vista. Em 

resumo, através dos títulos, prevemos o tom enunciativo. 

Seguindo esses critérios, desde logo, para o período de 1927, selecionamos dois 

cordéis: “Aproximação de Lampião a Mossoró”, escrito por José Lima de Oliveira e “A 

derrota de Lampião em Mossoró”, autoria de José Otávio Pereira Lima. Do espaço temporal 
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intermediário encontram-se presentes os seguintes textos: “Vitória de Mossoró no ano de 

vinte e sete” de Luiz Campos, escrito em 1977; “Lampião em Mossoró em 1927” de José 

Saldanha, publicado em 2004 e “O ataque de Mossoró ao bando de Lampião”, escrito por 

Antonio Francisco, em 2006.  

Por fim, no espaço temporal referente aos oitenta anos do acontecimento, exploramos 

os versos de José Augusto com o cordel “A defesa de Lampião”; “80 anos de história do 

combate a Lampião” de Concriz; “Mossoró comemora 80 anos de resistência ao bando de 

Lampião” de Ademar Pedro Alves e por fim, o cordel “Mossoró na resistência ao grupo de 

Lampião” de Aldaci de França. 

Do ponto de vista metodológico, mais especificamente no que tange à apreciação dos 

enunciados, privilegiamos o modelo escrito, uma vez que trabalhamos com textos 

documentais verbalmente impressos. Dessa maneira, efetuamos um levantamento dos 

elementos presentes nos cordéis que constituem sentidos e valorações específicas que 

auxiliam no processo de construção de possíveis identidades atribuídas à cidade de Mossoró 

nos eventos enunciativos como: a religiosidade, personagens, aspectos naturais e os espaços-

tempos discursivos. Julgamos ser pertinente tal levantamento, pois entendemos que os 

enunciados analisados não se constituem de forma isolada, mas em um todo material que 

acentua e sinaliza posicionamentos axiológicos do enunciador.  

Quanto à temporalidade, observamos que apesar de o núcleo discursivo está inserido 

na contemporaneidade, o índice de tempo volta-se para o passado, configurando-se num 

tempo móvel, que o passado histórico não se destina a mera lembrança, mas a um tempo 

memorialístico que ressignifica o passado, situando-o na esfera histórico-contemporânea, 

revelando manifestações discursivas plurais, no sentido apontado por Bakhtin (2010, p.98), 

“em cada momento de sua existência histórica, a linguagem é grandemente pluridiscursiva 

[...] Enfim, em cada momento dado coexistem línguas diversas, épocas e períodos da vida 

sócio-ideológica”. 

Em assim sendo, o aspecto temporal traz um entendimento, uma significação acerca de 

nosso objeto que não se dá de imediato, independente do contexto social, mas na 

“coexistência de contradições sócio-ideológicas entre o presente e o passado, entre diferentes 

épocas, entre diversos grupos sócio-ideológicos, etc [...]. Estes ’falares‘ do plurilinguismo 

entrecruzam-se de maneira multiforme, formando novos ’falares‘ socialmente típicos” 

(BAKHTIN, 2010, p. 98). Desse modo, os sentidos revelados devem partir do pressuposto das 

percepções, dos valores, dos sentimentos e da compreensão das vozes dos sujeitos presentes 

nesta pesquisa. 
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Finalmente, para orientar nossa discussão e no intuito de evidenciar os caminhos 

percorridos pelo presente estudo, optamos por dividir nossa tese em quatro capítulos, além da 

introdução e das considerações finais. 

A introdução a qual nomeamos de Para início de conversa: caminhando pelo(s) 

bosque(s) da pesquisa, traz a definição do nosso objeto de estudo e sua justificativa, bem 

como os objetivos, as questões de pesquisa e a apresentação do referencial teórico-

metodológico em que ancoramos nossa investigação.  

No segundo capítulo, Linguagem, identidade e memória discursiva: aportes 

teóricos, como o próprio título denuncia, aprofundamos nossas discussões no tocante ao 

pensamento teórico que subsidia a tese, assim como apontaremos as categorias basilares de 

nossa análise: o conceito de vozes sociais e do cronotopo bakhtiniano. Ainda neste capítulo, 

evidenciaremos o estado da arte. 

No terceiro capítulo, Literatura de cordel: contextualizando o corpus da pesquisa, 

apresentamos como se configuram os cordéis e suas temáticas mais comuns, direcionando-as 

para o cangaço.  

O quarto capítulo, Notas e documentos para a história de Mossoró tem como foco a 

apresentação da cidade mossoroense, como também a contextualização do episódio de vinte e 

sete na voz de estudiosos renomados, que de algum modo, contribuíram para certa 

visibilidade e compreensão do nosso objeto de pesquisa.  

O quinto, Mossoró, terra da resistência? A construção da (s) identidade(s) 

enunciada (s) dedicamos às análises dos enunciados cordelísticos. Todavia, antes de nos 

atermos a análise propriamente dita, empreenderemos uma apreciação das tonalidades 

axiológicas surgidas, com base em elementos como: religiosidade, personagens, natureza, 

tempo e espaço, que, possivelmente, auxiliarão na configuração das possíveis identidades 

construídas para Mossoró. 

Em seguida, com um ar de acabamento (provisório) tecemos nossas considerações 

finais, em que realizaremos uma avaliação dos resultados alcançados, além de nos preocupar 

em responder às questões de pesquisa propostas nesse estudo, como também, suscitar novas 

provocações. 
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2. LINGUAGEM, IDENTIDADE E MEMÓRIA DISCURSIVA: APORTES 

TEÓRICOS. 

 

Neste capítulo, situamos o leitor quanto aos suportes teóricos que orientam nossa 

pesquisa. Inicialmente, discorremos sobre a concepção bakhtiniana dialógica da linguagem, 

explorando mais especificamente, os conceitos de vozes sociais e cronotopia que norteiam 

nossas análises. Na sequência, discutimos sobre a noção de identidade com base nos estudos 

culturais, tendo em vista que nos interessa a compreensão do processo de construção 

identitária da cidade mossoroense. Em seguida, tecemos algumas considerações sobre a 

memória, enquanto elemento constitutivo das identidades das cidades. Por último, realizamos 

um breve estado da arte para situar a nossa pesquisa no contexto dos estudos sobre 

construções identitárias.  

 

2.1 A NATUREZA DIALÓGICA DA LINGUAGEM 

 

Em se tratando o nosso estudo, de uma investigação inserida no campo da LA 

contemporânea que, conforme discutido, encontra seu objeto para além da sala de aula, 

direcionando as discussões para “virada discursiva” (MOITA LOPES, 2006, p. 96) ao assumir 

uma natureza híbrida/mestiça. Polinizando a produção do conhecimento em contextos 

múltiplos, ancoramos nossa pesquisa em uma concepção de linguagem que vincula a arte à 

vida ou discurso e vida, visto que, partilhamos da ideia de que todo conhecimento “é político 

e vem de algum lugar. Politizar o ato de pesquisar e pensar alternativas para vida social é 

parte intrínseca dos novos modos de teorizar e fazer a Linguística Aplicada” (MOITA 

LOPES, 2006).  

Partindo desse eixo paradigmático, pensamos a linguagem através do princípio 

norteador que costura todo o pensamento do Círculo
9
, o dialogismo (1920-24, 1929, 1963, 

1975,1979, 1981) em oposição ao subjetivismo idealista/ individualista de Humbold, Vossler, 

Croce, entre outros representantes, e ao objetivismo abstrato, que tem em Ferdinand de 

Saussure o seu mais expressivo representante, (Courtenay, Scerba, Bally e Sechehaye). 

Enquanto tais correntes de pensamento, respectivamente, percebiam a língua como um 

sistema objetivo e homogêneo, voltado exclusivamente para o psiquismo individual e para sua 

                                                 
9
 A denominação Círculo de Bakhtin “foi atribuída a posteriori por estudiosos de seus trabalhos para identificar 

o conjunto da obra. O círculo era constituído por um grupo de intelectuais de diversas formações, interesses 

intelectuais e atuações profissionais que se reuniu durante dez anos e teve como foco o signo a linguagem com 

base numa concepção dialógica” (FARACO, 2009, p.12-13). 
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natureza estruturalista, consolidada exclusivamente no sistema abstrato das formas 

linguísticas, os bakhtinianos concebiam a linguagem como prática discursiva histórica e social 

situada em contextos específicos de uso. 

As discussões orientam-se para uma visão de linguagem como um modo de estar e de 

agir no mundo, em que a realidade é refratada. Dito de outro modo, as significações vão sendo 

materializadas na “dinâmica da história e estão marcadas pela diversidade de experiências dos 

grupos humanos, com suas inúmeras contradições e confrontos de valorações e interesses 

sociais” (FARACO, 2009, p. 51).  

Essa perspectiva culmina no entendimento de que o seu funcionamento possui uma 

natureza intrinsecamente dialógica. Para o Círculo, as relações dialógicas não se resumem ao 

modelo simplista dicionarizado da “fala alternada entre pessoas, da conversação” 

(FERREIRA, 2001, p.234), mas se encontram situadas na esfera discursiva, nas vozes 

implicitamente presentes no enunciado, inclusive nos enunciados proferidos na conversação, 

fato que envolve “responsividade e, por conseguinte, juízo de valor” (BAKHTIN, 2010, p. 

328), em que vislumbramos pontos de vista específicos sobre a realidade circundante.  

Neste processo, as vozes são “relações de sentido entre toda espécie de enunciados na 

comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2003, p. 323). Elas são respostas ativas que ora 

aderem, ora refutam aquilo que foi dito, como também, antecipam outras entonações: adesões, 

críticas, recusas, evidenciando um elo ininterrupto na cadeia discursiva. 

Isso se assenta no fato de que a realidade nos chega mediada pela linguagem. Neste 

âmbito, as reflexões bakhtinianas recaem sobre o entendimento axiológico da linguagem, 

inserindo a palavra num patamar envolto “pelo sentimento de uma atividade volitiva” 

(BAKHTIN, 2010, p. 65), diferenciando-se do sentido literal, das abstrações gramaticais. 

Desse modo, o nosso discurso, conforme Fiorin (2006, p. 167), “não se relaciona diretamente 

com as coisas, mas com outros discursos, que semiotizam o mundo”.  

Grosso modo, nessa direção, um objeto qualquer por mim referido, já se encontra 

constituído de palavras e valorações alheias. O sentido é, portanto, construído nas interações 

com o outro, “na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos” (BAKHTIN, 2003, p. 311), 

no emaranhado de vozes que se atravessam ininterruptamente, provocando novas axiologias. 

A linguagem é, portanto, interação, diálogo entre as línguas sociais ou vozes sociais. 

O encontro dessas vozes está longe de ter como significado a simples presença de uma 

pluralidade de vozes em discurso, ele, na realidade, decorre do entendimento de que para 

Bakhtin as relações dialógicas são, antes, relações de sentido entre enunciados. São relações 

entre posicionamentos diversos. Dito de outro modo, o enunciado e seu sentido concretizam-
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se no que Bakhtin (2010) denominou de plurilinguismo dialogizado ou heteroglossia 

dialogizada, isto é no “encontro sociocultural dessas vozes” (FARACO, 2009, 58). Assim 

sendo, o discurso sempre vai está ancorado em outros discursos, sempre vai está “repleto da 

voz do outro” (BAKHTIN, 1997, p. 203). 

O plurilinguismo dialogizado possui “índices sociais de valor” (FARACO, 2009, 

p.55), no qual o diálogo surge a partir do tensionamento existente entre as vozes sociais. Não 

se configurando somente em aceitação, em acordo, e sim, em fragmentação, descentramento, 

isto é, na movimentação conflitante das forças centrípetas (homogeneizantes) e centrífugas 

(dispersivas), metaforizadas por Bakhtin.  

Enunciar, com base nesse entendimento, significa entrar em contato discursivo com 

tonalidades de verdades múltiplas. Pensar o enunciado e, consequentemente, o sujeito e a 

linguagem por essa ótica, pressupõe pensar em relações de alteridade. Quando falamos em 

alteridade, nos referimos, grosso modo, ao encontro do “eu” com o “outro”, ou como propõe 

Amorim (2004), do “descobrir-se outro ou do descobrir o outro em mim” (BAKHTIN, 2010, 

p.79).  

No escopo dos estudos alteritários, vários autores dedicaram-se a essa questão. Deste 

modo, a temática vem sendo entendida desde Levinas, para quem a alteridade constitui o 

“eu”, passando pela teoria da mediação semiótica vygostskyana, até a contemporaneidade 

com as discussões partilhadas por Skliar e Duschatzky (2001), os quais asseveram que o 

entendimento do “outro” é construído de três perspectivas diferentes.  

A primeira diz respeito a sua construção como fonte de todo o mal, o que culmina em 

traços negativos, em satanização desse outro; a segunda, o percebe como um representante 

cultural, a partir de crenças e valores homogeneizantes, e finalmente, a terceira, entende esse 

outro como alguém a tolerar, pressupondo uma dimensão ética. 

Sobre tais dimensões alteritárias, Oliveira (2008, p. 1938) nos alerta para o surgimento 

do sentimento xenofóbico, quando se trata da demonização do outro; como também se refere 

ao “risco que corremos de fixar os sujeitos em única ancoragem identitária, condenando-os a 

ser o que são” (OLIVEIRA, 2008, p. 1938) e, finalmente, ao fadamento da indiferença, que 

estamos dispostos a assumir se compreendermos a alteridade apenas como tolerância. 

Ainda, no campo dos estudos da linguagem, revisitamos a compreensão bakhtiniana, 

embora saibamos que Authier Revuz (1990, 1998, 2004) também tenha investigado o tema, 

através do conceito de heterogeneidade discursiva. O pensamento de Bakhtin relaciona a 

alteridade a partir da noção de bivocalidade cujo discurso e seu objeto encontram-se em meio 

a “discursos alheios”, revelando, pelo menos, duas posições, a do “eu” e a do “não-eu”.  
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Segundo Geraldi (2010), “internalizamos dos discursos que participamos expressões e 

compreensões pré-construídas, num processo contínuo de tornar intraindividual o que é 

interindividual” (GERALDI, 2010, p. 126). 

Em outras palavras, é a partir do meio social, repleto de tensões interativas, portanto, 

repleto da presença do outro, que o “eu” é constituído, pensamento o qual repele o 

posicionamento do “eu” como fruto exclusivo da consciência individual. Desse modo, 

alteridade e identidade estão intrinsecamente concatenadas. Sendo esta última um constante 

devir, encontrando-se em um ininterrupto processo de construção, resultante do acabamento 

que o outro oferece.  

Indo nessa direção, alertamos que o reconhecimento do outro no “eu” não significa a 

inexistência do ser, uma vez que o “eu” possui traços subjetivos, ele assume responsabilidade 

no momento que enuncia ao optar por esta ou aquela palavra, ele é responsivo ao efetuar 

valorações. Nessa perspectiva, sendo o sujeito constituído e constituidor de outros sujeitos, ou 

seja, sendo ele heterogêneo, seu discurso também o é, e o dialogismo, conforme Bakhtin 

(2010), constituído por várias vozes, é a condição necessária para a existência de todo 

discurso.  

 

2.1.1 À porta do Cronotopo bakhtiniano 

 

No arcabouço teórico do Círculo bakhtiniano deparamo-nos com múltiplos conceitos 

como: “carnavalização, exotopia, gêneros do discurso, dialogismo, esfera, enunciado, autoria, 

estilo, discurso (outrem), grotesco, cronotopo”, entre outros, que revelam, por meio de sua 

relação com o texto, com a palavra axiologicamente valorada, os diferentes caminhos 

percorridos por esses estudiosos para compreensão do homem, em sua condição humana, 

social, viva e pulsante. Com base nesse entendimento, concentramos nossa atenção na noção 

de cronotopia, a qual se encontra diluída dialogicamente em “A Cultura popular na Idade 

Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais (2008)”, “Questões de literatura e 

de estética: a teoria do romance (2010)” e “Estética da Criação Verbal (2010)”.  

A discussão sobre cronotopia é pensada de início nos estudos das ciências naturais, em 

especial, na teoria da relatividade de Albert Einstein. Para o físico o tempo é um evento 

medido a partir de um referencial espacial, ou seja, a ocorrência de diferentes eventos atribui-

se diferentes temporalidades situadas em contextos espaciais diversificados. Desse modo, 

Einstein (1999) postula que “[...] a cada evento é atribuído um valor de tempo, que em 

princípio pode ser observado” (EINSTEIN, 1999, p. 26-27).  
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Para Bakhtin (2010), a noção de cronotopicidade, advinda das ciências exatas, exprime 

a indissolubilidade do “espaço-tempo” em que os “índices de tempo transparecem no espaço, 

e o espaço reveste-se de sentido e é medido com o tempo” (BAKHTIN, p.211). Isto é, há uma 

compressão das relações temporais e espaciais. Assim sendo, “em literatura o processo de 

assimilação do tempo, do espaço, e do indivíduo histórico que se revela neles, tem fluído 

complexa e intermitentemente” (BAKHTIN, p. 211). 

Em seus escritos Bakhtin (2010) aborda os índices de espaço e tempo nos diversos 

gêneros do romance europeu, iniciando com o chamado romance clássico (sofista) 

caracterizado pelo autor como um “romance de aventuras”, e culminado com o cronotopo dos 

acontecimentos coletivos de Rabelais. É válido salientar, o privilégio que o índice temporal 

possui em relação ao espacial nos estudos bakhtinianos, pois segundo o autor, “em literatura o 

princípio condutor é o tempo” Bakhtin (2010, p. 212). 

Ainda seguindo o pensamento do autor, o “romance de aventuras” é destituído de 

quaisquer aspectos sociais, estando ausentes quaisquer costumes, bem como, quaisquer 

aspectos cíclicos naturais, remetendo-se, portanto, ao acaso. Isso rompe com o quadro 

evolutivo normal dos acontecimentos, cujos elementos do gênero voltam-se para um universo 

temporal mítico e inalterado como nos lembra Bakhtin (2010, 217-220): 

 

[...] a ação do romance grego, todas as aventuras e os acontecimentos que o 

completam, não se incluem nas séries históricas, de costumes, biográficas [...]. As 

aventuras encontram-se fora de tais séries e fora das conformidades e das dimensões 

humanas inerentes a essas séries. Nesse tempo nada se modifica: o mundo 

permanece tal qual era [...]. Todos os momentos do tempo infinito de aventuras são 

governados por uma força: o acaso. [...] é o tempo da intrusão das forças irracionais 

na vida humana, intrusão do destino [“tuké”], dos deuses, dos demônios, dos magos 

feiticeiros [...].  

 

Já no contexto de Rabelais instaura-se um novo cronotopo, uma dimensão espaço-

temporal diferenciada. Não há mais uma ausência dos elementos históricos e dos costumes ou 

de qualquer vestígio de época. Há, na obra, uma ampliação dessas dimensões. Nela 

encontramos uma “ligação particular do homem e de todas as suas ações e peripécias com o 

mundo espaço-temporal” (Bakhtin, 2010. p. 282).  

Há uma harmonia do sujeito com o universo histórico e cultural, o que implica em 

novas formas de perceber as relações humanas. O sujeito agora é social e os índices de espaço 

e tempo são compartilhados, são coletivos. O cronotopo apresenta-se histórico, medido pelos 

acontecimentos do cotidiano coletivo, conforme pronuncia Bakhtin: 
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A vida humana e a natureza são percebidas nas mesmas categorias [...]. As formas 

básicas do tempo produtivo e fecundo remontam ao estágio agrícola primitivo do 

desenvolvimento da sociedade humana [...]. Este é o tempo do crescimento 

produtivo. É o tempo da vida vegetativa, da floração, da fecundidade, da maturação, 

da multiplicação dos frutos, da proliferação. Tudo que nele existe, existe somente 

para o coletivo. A vida cotidiana e o consumo não estão separados do processo de 

trabalho e produção (BAKHTIN, 2010, p. 317-318). 

 

Ao conceber o horizonte cronotópico pelo viés histórico e cultural observamos que 

Bakhtin dá destaque ao caráter dialógico, as valorações, as relações alteritárias que estão 

inseridas nesse espaço-tempo. Nesse sentido, Alves afirma que: 

 

O cronotopo não pode ser retirado das relações dialógicas e do axiológico sob o 

risco de se tornar tão somente uma referência a um determinado espaço e um tempo 

específico, concebido como exteriores ao indivíduo, não constituinte e constitutivo 

de sujeito histórico em sua eventicidade [...] podemos afirmar que o homem se 

constitui como heterocronotópico, uma vez que diferentes imagens de si são 

reveladas nos diferentes cronotopos. [...] Na perspectiva dialógica bakhtiniana, o 

sujeito constrói temporalidades e espacialidades em relação a elas e por elas 

(ALVES, 2012, p.313-314). 

 

A esse respeito, afirmamos que o sujeito, devido a seu inacabamento, encontra-se em 

um intermitente processo de constituição determinado pela “situação social mais imediata” 

(BAKHTIN, 2010, p. 116). Isto é, sendo o sujeito resultado das interações sociais e 

influenciado pelas trocas alteritárias, julgamos a cronotopicidade como um evento valorado, 

como um acontecimento em que “o sujeito constrói temporalidades e espacialidades e se 

constrói constitutivamente em relação a elas e por elas” (ALVES, 2012, p. 314), compondo o 

ato de fala.  

Partindo do entendimento que o posicionamento é espacio e temporalmente situado, 

portanto, é cronotópico e axiológico, interessa-nos ler o tempo e o espaço, não da esfera 

literária romanesca, e sim da literatura de cordel. Sendo assim, embora o cordel esteja inserido 

no campo da literatura que durante certo tempo fora considerada marginal, realçamos que os 

cronotopos os quais organizam as vozes situadas nessa esfera, incidem sobre uma atmosfera 

social, uma vez que o gênero em estudo possibilita que enxerguemos as práticas discursivas 

envolvidas na sua dimensão valorativa cujos “[...] acontecimentos do enredo se concretizam, 

ganham corpo e enchem-se de sangue” (BAKHTIN, 2010, p. 355).  

O que nos remete a significações diversas e mostra-nos o modo como cada sujeito, 

inserido em uma determinada época e em um determinado lugar atribui sentidos ao objeto do 

dizer em relação ao tempo-espaço concebidos. Referindo-se, pois, às práticas de linguagem 

figurativas de um contexto social e cultural, as quais se estruturam em torno dos gêneros do 
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discurso. Bakhtin (2010, p. 212) ao mencionar as condições de enunciação inseridas em 

cronotopos diversos sinaliza que: 

 

O cronotopo tem um significado fundamental para os gêneros na literatura. Pode-se 

dizer francamente que o gênero e as variedades de gênero são determinadas 

justamente pelo cronotopo, sendo que em literatura o princípio condutor do 

cronotopo é o tempo. O cronotopo como categoria conteudístico-formal determina 

[em medida significativa] também a imagem do indivíduo na literatura, essa imagem 

sempre é fundamentalmente cronotópica. 

 

Assim sendo, considerando o pensamento do autor no tocante a natureza dialógica da 

linguagem com todas as suas implicações (interações, inacabamento, relações alteritárias, 

vozes axiológicas, responsividade, evento, entre outros), asseveramos que cada nova atividade 

atravessada por ressignificações de espaço-tempo, reacentuam-se a partir de um gênero 

específico com seus componentes estruturais, estilísticos, valorativos e cronotópicos.  

De outro modo, julgamos a cronotopicidade significativa para o olhar lançado sobre o 

objeto de estudo desta tese, tendo em vista que o índice espaço-temporal, conforme Bakhtin: 

 

[...] fornece um terreno substancial à imagem-demonstração dos acontecimentos em 

que
10

 as novas representações na literatura muito frequentes são criadas por meio da 

reacentuação das velhas, por meio da sua tradução de um registro de acento para o 

outro, por exemplo, de um plano cômico para o trágico, ou vice-versa. Assim, cada 

época reacentua de seu modo as obras de um passado recente (BAKHTIN, 2010, 

p.209-355). 

 

Diante dessa discussão, esclarecemos que a construção dos sentidos, a construção 

identitária dos sujeitos ocorrem cronotopicamente, conforme a dimensão volitiva orientada 

num espaço-tempo social (cultural).  

 

2.2 A CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE IDENTIDADE 

 

A teorização da identidade tem sido abordada por diferentes áreas do conhecimento, a 

saber: a Geografia, a Historia, a Psicologia, a Filosofia, a Antropologia, a Sociologia, a 

Literatura e a Linguística Aplicada.  O debate sobre essa temática perpassa por muitos 

caminhos, desde a construção da territorialidade até a oscilação entre a corrente 

“essencialista” e a corrente da “construção social”.  

A perspectiva essencialista problematiza a identidade no nível do pessoal, no nível 

psíquico das identidades e das subjetividades modernas, como um dos caminhos para a 

                                                 
10

 Grifo nosso. 
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discussão do termo. Em verdade, é concebida como “uma reflexidade da modernidade que se 

estende ao núcleo do eu”. (GIDDENS, 2002 p. 37).   

Para Hall (2011), essa concepção instaura o sujeito no campo dos ideais iluministas, 

no qual o sujeito e sua identidade são percebidos em sua essência, um ser “cujo centro 

consistia em um núcleo interior que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com 

ele se desenvolvia [...] ao longo da existência do indivíduo” (HALL, 2011, p.10). Desse 

modo, a união dos elementos: engessamento do sujeito numa visão individualista e ausência 

de mobilidade social favoreceram a produção de representações de identidades tidas como 

fixas, permanentes e imutáveis.  

Por outro lado, a perspectiva da construção social remete a discussão que envolve a 

ideia de uma identidade coletiva ligada a sistemas culturais específicos. Ou seja, a identidade 

do sujeito sociológico se dá a partir da conscientização de que a essência do sujeito só será 

preenchida com a extrapolação do seu núcleo, na verdade, por meio do contato com o 

universo social que é importante para ele, como demonstrado nos versos do poema Traduzir-

se, de Ferreira Goulart, no qual o sujeito poético transpõe uma imagem de si, a partir da sua 

relação com o outro (social):  

 

Uma parte de mim é todo mundo: outra parte é ninguém: fundo sem fundo// Uma 

parte de mim é multidão: outra parte estranheza e solidão [...] Uma parte de mim é 

permanente: outra parte se sabe de repente [...]// Traduzir uma parte na outra – que é 

uma questão de vida ou morte – será arte? 

 

De acordo com a ótica percebida pelas lentes do poema, “Uma parte de mim é 

permanente: outra parte se sabe de repente” o eu ainda possui um núcleo interior sólido, mas 

incompleto. Sua completude só é possível por meio da alteridade, do seu diálogo com o outro, 

uma vez que a concretização da identidade do sujeito é totalmente dependente dessa 

transfiguração (relação dialógica) do eu com o mundo, pois na perspectiva do sujeito 

sociológico, “Traduzir-se uma parte na outra é uma questão de vida ou morte”. Na visão desse 

sujeito, a identidade só se concretiza perante as interações, nas perenes relações com o outro: 

“Uma parte de mim é todo mundo”. 

Afora esses sujeitos, Hall (2011) nos coloca diante de um novo sujeito, o pós-

moderno, concebido a partir da segunda metade do século XX. Conforme esse autor, a 

identidade que antes era permanente passa a ser flutuante, móvel, fragmentária, o que leva o 

autor a discutir sobre a “crise de identidade”, ocasionada pelas mudanças estruturais da 

sociedade nas últimas décadas do século passado. Período no qual novas identidades são 
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produzidas, deslocando o pensamento de unificação, de estabilidade, de completude, de 

singularidade, pois “não há uma identidade fixa, essencial ou permanente, ela será sempre 

uma celebração móvel: formada e transformada continuamente” (HALL, 2011, p.8), 

modificando-se de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado.  

Na pós-modernidade (HALL, 2011) ou modernidade tardia (GIDDENS, 2002), ou 

ainda, modernidade líquida (BAUMAN, 2001) a identidade de um ser não está solidificada 

em seu DNA, mas na discursividade, nos cronotopos. Dito de outro modo, a identidade passa 

a ser concebida historicamente e não biologicamente. Ela é percebida, conforme essa 

compreensão, sempre em movimento, estando em constante construção, isso significa que a 

identidade “não é algo que já existe, transcendendo lugar, tempo história e cultura [...]. Ela 

pertence tanto ao futuro como ao passado” (HALL, 2011, p. 13).  

Nesse contexto de permanente fluidez, a multiplicidade identitária que envolve o 

sujeito pós-moderno, “identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 

são unificadas ao redor de um eu coerente” (HALL, 2011, p.13), desconstrói o entendimento 

de uma identidade fixa e estável. Os posicionamentos tomados pelos sujeitos e construídos no 

interior das práticas discursivas são, conforme o autor, representações, que por sua vez, se 

constroem “ao longo de uma falta, ao longo de uma divisão, a partir do lugar do outro” 

(HALL, 2011. p. 112). Tal concepção assenta-se na compreensão da identidade ser relacional.  

A identidade nasce no seio da diferença a qual se estabelece através do sistema social 

de organização simbólica relativa a outras identidades. Em se tratando do nosso objeto, 

quando discursivamente o sujeito refere-se à cidade de Mossoró como terra da resistência, não 

o coloca como algo pronto e acabado, mas o faz por que há um outro (cidade) que não 

compartilha dessa representação, o que implica dizer, no âmbito dessa discussão que a(s) 

identidade(s) atribuída(s) à cidade, não pode(m) ser considerada(s) um produto, e sim um 

processo de construção identitária social, cultural e histórica efetivado discursivamente. 

Assim como Silva (2009 p. 89) para quem “a identidade é um significado cultural e 

socialmente atribuído” por meio da representação, alguns autores a exemplo de Stuart Hall 

(1996; 2002; 2003; 2005 e 2011), Zygmunt Bauman (2003, 2005 e 2006), Douglas Kellner 

(2001), Néstor García Canclini (2005 e 2006) e Manuel Castells (2008), dentre outros, 

compreendem o caráter de representação coletiva da identidade como um conjunto de 

significados partilhados. Por esse ângulo, a conceituação de identidade é percebida sob a ótica 

alteritária. Em outros termos, a identidade é moldada “se constrói na relação inescapável e 

necessária com a alteridade” (GRIGOLLETO, 2006, p. 32). 
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Logo, a interação entre os membros de uma sociedade, de uma comunidade é fator 

fundamental para reconhecermos que o processo de constituição da identidade está implicado 

nas formas que as relações sociais vão assumindo pela ação concreta do homem. Nesse caso, 

refletir sobre identidade é pensá-la como um processo dependente de outros grupos sociais, de 

uma referência dinâmica situada e construída sócio-culturalmente à base de outras práticas, 

outros símbolos de representação, outras manifestações culturais, em torno dos quais nos 

constituímos e nos posicionamos enquanto sujeitos. 

Nessa conjuntura, Hall (2011) enfatiza uma posição de fluidez já que a identidade é 

moldada de acordo com as práticas sociais e formações axiológico-discursivas nas quais os 

sujeitos estão inseridos. Em resumo, para o referido autor, “a identificação não é automática, 

mas ela pode ser ganha ou perdida” (HALL, 2011, p. 21).  

A partir desse pensamento de Hall (2011), entendemos que o sujeito adota identidades 

outras configuradas em momentos distintos, descentradas do “eu”, pois esta passa a ser 

definida cronotopicamente, em permanente construção, sendo atravessada tanto pelos 

discursos e posicionamento do sujeito, assim como, por suas práticas e vivências. A 

identidade do ser modifica-se conforme o lugar que ele ocupa na sociedade. Falamos assim 

em identidades “fragmentadas” (HALL, 2011, p.46). 

Retomando a chamada “crise de identidade”, defendida por Hall (2011), vemos que 

esta se situa em um panorama sócio-histórico de modificações universais sofridas pela 

influência da globalização, para ele, esse novo sistema tem um “efeito pluralizante sobre as 

identidades, [...] tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, diversas; menos 

fixas e unificadas” (HALL, 2006, p.87).  

Em outras palavras, comumente, há o argumento que, na atual conjuntura, ante as 

constantes mudanças políticas, culturais, econômicas, tecnológicas, dentre outras, as quais 

estremecem as estruturas sociais, as identidades antes consideradas estáveis, consideradas 

imutáveis, entraram em colapso delegando espaço para o contínuo processo de construção 

identitária, apresentando novos modos de constituição do sujeito. Nesse enfoque, Bhabha 

(1998) assevera que “[...] Encontramo-nos no momento de trânsito em que o espaço e tempo 

se cruzam para produzir figuras complexas de diferença e identidade; passado e presente” 

(BHABHA, 1998, p. 23). 

Bauman (2005), analogamente, considera que os efeitos da globalização tornaram a 

modernidade líquida e, consequentemente, os sujeitos e suas identidades. Essa liquefação 

evidencia o processo de desestabilização, de deslocamento do sujeito cartesiano na 
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modernidade tardia
11

, em que a identidade não é inerente ao indivíduo, mas “posições que o 

sujeito é obrigado a assumir” (HALL, 2011, p. 112). Dito de outro modo, a perda do sentido 

estável do “eu” está agregada às mudanças estruturais ocorridas no seio da sociedade, fato que 

provoca uma desestabilização do sujeito com o contexto no qual está inserido e consigo, em 

especial. 

De acordo com tal concepção, atentamos para o entendimento que as identidades são 

“diversas e cambiantes, tanto nos contextos sociais nos quais elas são vividas quanto nos 

sistemas simbólicos por meio dos quais damos sentido as nossas próprias posições” 

(WOODWARD, 2009, p. 33). O que nos permite pensar que seu conceito agrega uma 

multiplicidade de sentidos envolvidos por elementos culturais, sociais, políticos, religiosos, de 

gênero, étnicos, nacionais, entre outros.  

Em relação às culturas nacionais, o autor avisa-nos que elas compõem-se também de 

símbolos e representações. Nesse viés, Hall (2011, p. 49) nos informa que a “nação não é 

apenas uma entidade política, mas algo que produz sentidos (e esses sentidos, constroem 

identidades) 
12

, um sistema de representação cultural”.  

Assim sendo, a cultura deve ser entendida como construção de sentidos, isto é, como 

discurso, portanto, como posicionamento. A cultura nacional, nas palavras do autor, “deve ser 

entendida como um discurso – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 

nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos” (HALL, 2011, p. 50).  

Nesta discussão, o entendimento sobre a noção de cultura surge com base nos valores, 

nas crenças, nas tradições e conhecimento de um grupo social, o que contribui e influencia as 

representações que o povo pertencente àquela sociedade realiza a respeito de determinado 

objeto. Nesse contexto, é importante compreender a cultura como prática social que reflete e 

refrata o mundo e não como uma realidade cristalizada em si, pois, as significações “não estão 

dadas no signo em si, nem estão garantidas por um sistema abstrato e atemporal, mas são 

construídas na dinâmica da história e estão marcadas pela diversidade de experiências dos 

grupos humanos, com suas valorações” (FARACO, 2009, p. 51).  

Diante disso, é possível pensar a cultura como posicionamento dos sujeitos que 

“propicia meios pelos quais podemos dar sentido ao mundo social e construir significados” 

(WOODWARD, 2009, 41). No processo de construção de identidades, Silva (2009, p.78) 

argumenta que a identidade e a diferença “não são seres da natureza, mas da cultura dos 

sistemas simbólicos que a compõem”. 

                                                 
11

 A modernidade tardia instaura-se na segunda metade do século XX. (HALL, 2011, p.34). 
12

 Grifo nosso 
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Nessa perspectiva, a identidade, a diferença e, implicado em ambos, o pertencimento, 

estão sujeitos a anulações e ajustes, uma vez que, “tornamo-nos conscientes de que o 

pertencimento e a identidade não têm a solidez de uma rocha, não são garantidos por toda a 

vida, são bastante negociáveis e revogáveis” (BAUMAN, 2005, p.17). Isso elimina a 

existência de uma identidade sólida e individual, marcando um processo de hibridização, de 

ambivalência identitária, de modo tal que permite o sujeito conviver com identidades 

contraditórias dentro de si.  

Seguindo essa direção, os sujeitos, conforme Louro (1997), “possuem identidades 

plurais, múltiplas; identidades que se transformam que não são fixas, que podem até mesmo 

ser contraditórias. Assim, o sentido de pertencimento a diferentes grupos constitui o sujeito” 

(LOURO, 1997, p.24). Sob o foco de a identidade ser sempre construída no interior das 

representações, Moita Lopes (2002) aborda a questão pelo viés socioconstrutivista, em que 

enfatiza três elementos específicos para discutir e problematizar a identidade. São eles: a 

fragmentação, a natureza contraditória e a fluidez. 

A fragmentação diz respeito a não homogeneidade do ser. A identidade não pode ser 

enformada, considerando somente, um aspecto do sujeito. Seja apenas sua raça, ou somente 

sua classe social, visto que um indivíduo apresenta identidades plurais como sexualidade, 

etnia, gênero, entre outras. Nesse percurso, o autor aponta o segundo elemento, a natureza 

contraditória das identidades sociais, ou seja, a existência concomitante de identidades em um 

mesmo sujeito. Tais identidades, por sua vez, podem entrar em contradição dependendo das 

relações de poder existentes na sociedade, fazendo com que o indivíduo se posicione, algumas 

vezes, contraditoriamente. 

Além desses elementos, um terceiro complementa a tríade demarcando as identidades 

sociais percebidas por Moita Lopes. Trata-se da fluidez, já discutida nessa tese. Assim, sendo 

as “identidades realizadas pelas e nas práticas discursivas, através das relações 

intersubjetivas”, como nos diz Oliveira (2006), são correntes, são fluidas e flexíveis. Em 

resumo, estão em constante “movimento de confluências e misturas” (MOITA LOPES, 2010, 

p. 11). 

Tal fato desestabiliza o entendimento de identidade que o “eu” tem de si como sujeito 

completo e homogêneo, revelando uma multiplicidade identitária que constitui o ser, formado 

na sua interação com o outro, com aquele/aquilo que lhe é externo. Segundo Hall (2011, 

p.12), “a identidade preenche o espaço entre o mundo pessoal e o mundo público.” Sendo, 

desse modo, “atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma 
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variedade de diferentes ‘posições de sujeitos’ – isto é de identidades” (HALL, 2011, p. 17-

18). 

Neste contexto de fugacidade, cuja identidade encontra-se numa eterna permuta, 

adotamos também para discussão a visão socioconstrucionista apresentada por Moita Lopes 

(2010). Significa dizer que entendemos a identidade de acordo com o contexto em que a 

prática discursiva dos cordéis surge, e não, a partir de uma visão essencialista. Nesse sentido, 

procuramos compreender as identidades atribuídas à cidade de Mossoró em nossa 

investigação, como culturalmente situadas e socialmente representadas/construídas e que, por 

sua vez, liga-se à discussão sobre memória discursiva. 

Problematizar a noção de memória discursiva é pertinente para o estudo porque 

pensamos a memória enquanto elemento constitutivo do discurso cordelista acerca da 

identidade de Mossoró, considerando que, de certo modo, a cidade vive da constante 

retomada do episódio de 1927. Afinal, na cidade existem: o Memorial da resistência, o palácio 

da resistência, a FM resistência, entre outros símbolos que exaltam e ressignificam a tão 

exaltada resistência da cidade ao bando de Lampião. Sobre tal ligação entre memória e 

construção de identidades, Pollak (1992, p. 212) afirma:  

 

[...] a memória é um elemento constituinte do sentido de identidade, tanto individual 

como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante 

do sentido de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

reconstrução de si. 

 

Distante de caracterizar-se como uma fotografia antiga, a noção de memória que 

trazemos para a investigação emerge da construção social, produzida pelos homens a partir de 

suas valorações e experiências, assim como, de suas relações com o outro, trazendo, 

novamente, à tona o reconhecimento da alteridade. Concebida como prática histórico-social 

relacionada aos contextos passado e imediato, a memória deixa de ser meramente uma 

faculdade de retenção de ideias, uma simples narração de fatos para tornar-se elemento 

ressignificador do discurso e construir sentidos “que influencia(m) e organiza(m) tanto nossas 

ações quanto a concepção que temos de nós mesmos” (HALL, 2011.p. 51).  

Fundamentando-se na teoria bakhtiniana de cultura, Amorim (2009) elabora uma 

reflexão crítica a respeito “do papel da memória na cultura contemporânea e suas implicações 

para a educação” (AMORIM, 2009, p.1). Desse modo, ela situa o conceito de memória na 

obra bakhtiniana em dois momentos.  

O primeiro refere-se à memória exotópica discutida por Bakhtin em seu texto “O autor 

e o herói” (2010). Nesse, o entendimento é produzido com base na compreensão de que a 
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memória exotópica é aquela que dá forma e acabamento ao outro. É, na realidade, o que o 

autor (Bakhtin, 2010) denomina de memória estética ou memória do passado que tem como 

característica a criação de unidade para esse outro. O que para Amorim (2009, p. 10) significa 

ser “produtora de totalidades, ela (memória estética) 
13

 associa e unifica os diferentes aspectos 

daquele que vive [...] O trabalho da memória é um trabalho de acabamento”. Ou seja, trata-se 

de uma posição ocupada pelo sujeito.  

Por sua vez, o segundo momento equivale ao que ela designa de memória do objeto. 

Diferentemente, da memória individual, psicologizante, essa memória está inscrita na cultura, 

cujo “objeto é cultural é pensado como discurso” (AMORIM, 2009, p. 11). Dessa forma, em 

nosso entender, o objeto perde sua característica de coisa e ganha alma, torna-se sujeito. Ele 

fala e é falado ao mesmo tempo, portanto, possui memória. Nas palavras de Amorim: 

 

Significa que todo objeto de discurso e de conhecimento é portador de memória, 

pois ao ser falado é, antes de mais nada, já falado por outros que vieram antes de 

mim. Ao tocá-lo e ao dispô-lo, coloco em cena imediatamente um universo 

discursivo que eu atualizo, revivo e retransmito aos que me ouvem, ou seja, mesmo 

que ele não seja especificamente discursivo, como é o objeto das ciências humanas, 

mesmo que ele não seja feito de palavras, meu discurso sobre ele somente faz 

sentido, ou pelo menos, um sentido pleno e denso, na relação com os outros 

discursos que o habitam (AMORIM, 2009, p. 11). 

 

O enunciado anterior traz à baila o dialogismo proposto por Bakhtin (2010), 

demarcando a impossibilidade de dissociar o objeto da vida social. Nessa perspectiva, 

refletimos o seguinte, se o sujeito pesquisado é constituído por meio da interação com o outro, 

nos é permitido dizer que a memória está inserida numa compreensão responsiva e dialógica. 

Ou seja, ela se situa como produto/processo das relações sociais, constituída num elo 

ininterrupto de enunciados, no qual os sentidos vão sendo atribuídos. Para Amorim, ela é 

“aquilo que se transmite entre os sujeitos” (AMORIM, 2009, p.13).   

Corroborando com Amorim (2009), Sampaio (2003) defende que: 

 

O espaço da memória nos remete a um vasto campo de conceitos e significações. 

Quando nos referimos ao espaço da memória não pretendemos aludir à ideia de mera 

recordação, mas a reconstrução ativa de acontecimentos na perspectiva de uma ação 

de natureza psíquica e social intermediada pela linguagem. (SAMPAIO, 2003, p. 

193). 

 

Sendo, então, a memória construída socialmente por meio da linguagem realizada por 

indivíduos plurais, atentamos para a equação indissolúvel, “memória e esquecimento”, 
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 Grifo nosso. 
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implicando em disputa, em jogos de poder. Segundo Gondar, “há sempre uma concepção de 

memória social implicada na escolha do que lembrar e do que esquecer” (GONDAR, 2005, 

p.17).   

A memória, nessa perspectiva, é seletiva, ela varia de acordo com o momento em que 

é processada. Para Orrico (2010), as preocupações do momento constituem importante 

elemento de estruturação da memória. Assim:  

 

[...] quando enquadrada pela história, já é resultado [uma representação] de 

processos de lutas e embates ideológicos e são comuns os conflitos para determinar 

que datas e que acontecimentos serão gravados na memória de um povo ou 

comporão a “história oficial” (ORRICO, 2010, p. 204).  

 

Nesse sentido, constitui elemento formador da memória discursiva, o silenciamento 

atribuindo diferentes axiologias ao dizer. Dito de outro modo, estamos nos referindo às 

matizes valorativas que compõem os discursos. A memória discursiva, nesse caso, revela suas 

entonações, afirmando, negando ou mesmo, silenciando/apagando outros dizeres, tatuando 

suas ideologias, seus pontos de vista.  

Afinal, sob a perspectiva da construção social da memória, o próprio ato de optar por 

dizer ou não algo a respeito do objeto consiste em entonação axiológica, consiste em 

instituição de sentidos. A esse respeito, dizemos que o apagamento de determinada memória 

discursiva cumpre papéis bastante específicos.  

A priori, caracteriza-se pela busca de homogeneização semântica, a partir do 

escoamento da própria memória. Esse desejo de um sentido uniforme pressupõe outro papel, a 

tentativa de instauração de outras memórias sociais, outras representações projetando-as na 

grande temporalidade bakhtiniana, “um tempo futuro desconhecido e imprevisível em que o 

texto poderá ser acolhido e, ao mesmo tempo, reconstruído de outro modo” (AMORIM, 2002, 

p.10).  

 

2.3 VOZES ALHEIAS A RESPEITO DAS CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS: ESTADO 

DA ARTE 

 

Este estudo considera o processo de construção identitária de um ponto de vista não 

essencialista, ou como afirma Amorim (2004) como “ocorrências de alteridade”. Desse modo, 

em nossa investigação não falaremos em identidade e sim sobre identidades, sobre 

representações e posicionamentos de valor do homem acerca do meio no qual se encontra 
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inserido e logicamente, em relação a si. Com efeito, a construção identitária em nossa 

pesquisa está totalmente despida da solidez, da cristalização, do inabalável; ela é liquescida e 

inconstante.  

Sem a ousadia de esgotar todas as vozes, em meio à diversidade dos campos que 

investigam a construção de identidades, revisitamos enunciados que discorrem sobre o 

assunto, a partir de óticas diversas. Apesar de trazermos à baila múltiplas perspectivas, 

preocupar-nos-emos em dialogar, especialmente, com pesquisas que de algum modo 

assemelhem-se a nossa, ou seja, a construção da identidade citadina quer seja por meio da 

territorialidade, da literatura, quer seja pelas que optam pela análise da linguagem 

(discurso/enunciado). 

Esse ponto de partida nos parece crucial, pois ao percebermos o atual perfil da LA 

como área de estudo “mestiça/nômade” é que podemos entender ainda que o processo de 

construção identitária realiza-se em diferentes esferas. Em um panorama mais amplo, 

trazemos as pesquisas de Matos (2004); Andrade (2006), Nascimento (2008) e Leite (2004) 

que discutem a identidade do Nordeste. 

O trabalho “Conversas nordestinas: Celso Furtado e Gilberto Freyre”, resultado de 

uma pesquisa de mestrado de Rejane Pires Calazans Matos (2004), aborda as concepções de 

Nordeste presentes nas obras de Celso Furtado e Gilberto Freyre: “Formação Econômica do 

Brasil” e “Casa-Grande e Senzala”, respectivamente, como também em seus livros de 

memórias, visto que analisar as obras autobiográficas desses autores se justifica, de acordo 

com Matos (2004), “pela hipótese de que as concepções de Nordeste elaboradas tanto por 

Gilberto Freyre quanto por Celso Furtado são fortemente influenciadas pelas memórias que 

estes tinham da região” (MATOS, 2004. p. 6). 

Em suas análises, a autora observa que a identidade do nordeste é construída através 

de um caráter ambivalente da região. Sendo a região vista ora como o local da originalidade, 

ora como o local do atraso, ora como ambos. 

O artigo de Andrade (2006) “A produção e instituição da identidade nordestina a partir 

das linguagens da cinematografia brasileira” aborda a política das identidades, sob um ângulo 

de produção e instituição da identidade nordestina a partir das linguagens criadas pela 

cinematografia brasileira, demonstrando, através das imagens e das narrativas fílmicas, a 

construção de uma forma de pensamento interessado em dar significados e subjetivar 

produções. Em seu estudo, através de quatro produções fílmicas, a saber: “O Auto da 

Compadecida”; “Deus é brasileiro”; “Lisbela e o prisioneiro” e “O caminho das nuvens”, a 

autora focaliza o nordeste e o ser nordestino de forma emblemática e folclorizada que, da 
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comédia ao drama, do litoral ao sertão, apresentam, segundo Andrade (2006, p. 5) um mesmo 

Nordeste, retratado sob as mesmas configurações e paisagens. 

Em “Sentido, memória e identidade no discurso poético de Patativa do Assaré”, 

Nascimento (2008) tem como objetivo analisar o funcionamento discursivo da poesia de 

Patativa, com o intuito de perceber a identidade nordestina como uma construção discursiva, 

produzida através de relações interdiscursivas e por dizeres institucionalizados. Para isso, a 

autora analisa os poemas: “A triste partida” e “Nordestino, sim, nordestinado, não”, 

apresentando-os como enunciados discursivos que se oferecem às múltiplas leituras da 

realidade sociocultural do Nordeste. Em suas conclusões, Freitas afirma que os dizeres 

produzidos constituem práticas discursivas que ora reforçam estereótipos do Nordeste, ora 

desconstroem esses estereótipos, reforçando a ideia de que a identidade não é fixa. 

Outro estudo que traz o Nordeste como foco é o artigo “A constituição da identidade 

nordestina no discurso da propaganda turística oficial”, realizado por Maria Regina Baracuhy 

Leite (2004). Com o foco na Análise do Discurso (AD), a autora parte da hipótese que há duas 

formações discursivas na mídia sobre o Nordeste: uma que traz a região seca, árida e 

miserável e a outra que mostra o universo oposto, a do litoral, do turismo, das belas paisagens. 

Para tanto, Leite (2004) compõe seu corpus com textos de propagandas publicados na revista 

“Veja” entre os anos 1999 e 2001, referentes a cinco estados da região: Ceará, Rio Grande do 

Norte, Maranhão, Bahia e Paraíba. Em suas análises a autora conclui que a identidade 

(realidade) é “inevitavelmente (re)construída no discurso, principalmente por aquele cuja 

finalidade maior é seduzir” (LEITE, 2004, p. 137). 

Em outra angulação, Ribeiro (2008) tendo como objeto empírico as manifestações 

ligadas a Black music, mais especificamente ao chamado “Quarteirão do soul” 
14

, investiga 

como as diversas identidades se constituem no espaço urbano e como estas influenciam na 

apropriação e nos novos usos que são imputados ao espaço. Em sua tese a autora reflete o 

“Quarteirão do soul” como forma de resistência, visto que seus participantes “apropriaram-se 

do local sem o aval da prefeitura e também pela afirmação da identidade de seus membros 

que se assemelham ao discurso de igualdade, nas vestes e no ritmo promovido pelo cantor 

James Brown” (RIBEIRO, 2008, p. 5).  

Em um viés memorialístico, a tese “Memória e identidade local em Icapuí, Ceará” 

(2005), autoria de Ana Maria Goulart Bustamante, explora os modos de expressividade de 

alguns processos de construção de identidade em relação ao lugar no município de Icapuí, 

                                                 
14

 Conforme a autora, o “Quarteirão do soul” é movimento que acontece nas tardes de sábado no centro de Belo 

Horizonte. 
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Ceará, a partir do discurso dos seus cidadãos. O estudo traz como fator preponderante para o 

entendimento do processo de construção da identidade local a memória, tendo como 

fundamento os conceitos: memória individual, memória coletiva, espaço e tempo, discutidos 

por Maurice Halbwachs.  

Os dados gerados por meio de entrevistas semi-dirigidas permitiram, de acordo com a 

pesquisadora, detectar alguns processos de identificação dos entrevistados com o município. 

Bustamante (2005, p.194) relata que a evocação do lugar fora constantemente relacionada às 

características do território: praia, clima, riquezas naturais, elementos esses considerados 

matrizes de identificação que se fortalecem quando agregados aos valores associados à 

família e à comunidade.  

Outro processo de identificação importante percebido por Bustamante nas falas dos 

entrevistados foi a criação de Icapuí na década de oitenta. Em suas análises, a autora observou 

que a memória participou da construção da identidade local ao interligar dois tempos, o antes 

e o depois da emancipação de Icapuí. Desse modo, os dados apontaram para a influência de 

forças globais nesse movimento emancipatório como a produção de petróleo e de lagosta.  

Lins (2011), por sua vez, ultrapassa o localismo para debruçar-se sobre a identidade 

espacial da urbe recifense conhecida como a “Veneza Brasileira”. Inserida na área de 

concentração da Linguística Aplicada (UFRN), a pesquisa tem como objetivo analisar os 

efeitos de sentido que emergem em práticas discursivas (poemas, cartões postais e guias de 

turismo) da produção de identidades espaciais, com foco na “Veneza Brasileira”. 

Para isso, o autor interessou-se em saber de que modo foi constituída nos séculos XIX 

e XX e de que modo é constituída hoje, no século XXI, a identidade espacial Veneza 

Brasileira como referência a Recife. Nesse direcionamento, Lins analisou imagens poéticas e 

icônicas presentes em fragmentos de poemas do século XIX e primeira metade do século XX, 

como poemas de Manuel Bandeira, Carlos Pena Filho e João Cabral de Melo Neto; examinou 

também, imagens de postais e do guia turístico para visitação a locais históricos do Recife. 

Em suas conclusões, esclarece que os discursos imagético-espaciais sobre Recife 

produziram efeitos identitários diferentes sobre a “Veneza Brasileira” ao longo dos três 

séculos estudados. Segundo o autor, no século XIX, a poesia construiu uma cidade utópica, 

tendo como consequência o efeito de sentido homogêneo para a identidade; no século XX, 

houve uma oscilação entre a utopia e a heterotopia, produzindo, ao mesmo tempo, um efeito 

unitário e de fragmentação da identidade e, finalmente, no século atual, ele constatou que a 

mídia reconstituiu a cidade utópica, emergindo com isso o efeito da unicidade.  
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De modo análogo à discussão anterior, encontramos os escritos de Costa (2012) 

inseridos na proposta de refletir como o espaço citadino foi produzido pelo relato 

historiográfico. Tendo como pano de fundo o 30 de setembro de 1883, data em que se 

comemora o evento da abolição em Mossoró, Costa discute a cidade (Mossoró) como uma 

espacialidade construída pelos discursos inscritos nas narrativas cascudianas que a 

representam “criando textos e imagens para este espaço” (COSTA, p. 23).  

Com o foco na análise de Michel de Certeau sobre o relato historiográfico e no 

pensamento foucaultiano, o autor investiga as concepções de História que aparecem na escrita 

cascudiana que, segundo ele, “nomeia, organiza e constrói certas visões do passado da 

cidade” (COSTA, 2012, p. 20); bem como se interessa em saber que Mossoró foi construída 

através do discurso historiográfico cascudiano. Para concretização de suas análises, o 

estudioso utiliza os três livros escritos por Luís da Câmara Cascudo: “Notas e documentos 

para a História de Mossoró (1955)”; “Jerônimo Rosado: uma ação brasileira na província 

(1967)” e “Mossoró, região e cidade (1980)”. Além dessas obras, o pesquisador lança mão de 

outras fontes como o livro de Raimundo Soares de Brito: “Luís da Câmara Cascudo e a 

Batalha da Cultura”, e os jornais: “A Escola, O Mossoroense e a República”.  

No decorrer de sua investigação, Costa (2012) examinou os investimentos que a 

prefeitura de Mossoró no início dos anos quarenta realizou para a construção da cultura da 

cidade. Movimento que ficou conhecido como a “Batalha da Cultura”. Abordou, também, as 

condições históricas que possibilitaram a nomeação do intelectual Luís da Câmara Cascudo, 

como historiador da cidade e, finalmente, evidenciou a “construção” de uma identidade 

histórica de Mossoró, analisando o jogo de interesses que possibilitaram constituir uma 

identificação a partir do discurso em torno da abolição (Mossoró, terra da liberdade), 

contribuindo, inclusive, para uma identidade singularizada de Mossoró como região. 

Em suas conclusões, afirma que a cidade inscrita e descrita por Cascudo se dá no 

âmbito das invenções, por meio de mitos de origem (elegendo seus heróis fundadores), 

impondo ritos e recordando datas. Ou seja, “o seu processo imaginário de invenção da cidade 

e da escrita de sua história constrói imagens e símbolos através dos quais Mossoró sonha a si 

mesma” (COSTA, 2012, p. 255). 

Outro estudo a respeito da temática em análise é o realizado por Melo (2006) sobre a 

construção identitária da Bahia. Fundamentada no recorte teórico metodológico da Análise do 

Discurso, nos escritos de Stuart Hall (2003) e nas discussões de Rubim (1998, 2001, 2003), a 

autora analisa as estratégias linguístico-discursivas utilizadas na campanha publicitária de 

2002 do governo baiano, que tinha como slogan “Bahia um estado de espírito, um Estado de 
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vanguarda” (MELO 2006, p. 1). Para tanto, ela aborda os seguintes itens em suas análises: 

escolha lexical, seleção verbal e construção do ethos dos atores sociais que aparecem na 

campanha.  

Os resultados revelam que a campanha apoiada em três matrizes discursivas: a beleza 

natural do lugar, em conjunto com as características da população (simpatia, felicidade e 

trabalhadora), e ainda, com a ação governamental para atrair investimentos externos para o 

estado, “formaram uma cadeia discursiva argumentativa poderosa capaz de revelar uma 

identidade positiva para a Bahia, mas também de colocar o estado numa posição acima dos 

demais no cenário político nacional” (MELO, 2006, p. 42). 

Em seu artigo “As andanças de Zé: representações do povo nas revistas curitibanas de 

humor do início do século XX” (2012), publicado na revista “Antíteses”, Queluz coloca em 

evidência os múltiplos olhares e a pluralidade cultural do universo urbano, a partir da análise 

das representações do povo presentes no humor gráfico das revistas de Curitiba, “O olho da 

rua” (1907-1911), “A carga!” (1907), “A rolha” (1908) e “A Bomba” (1913), do início do 

século XX. Para tal fim, a autora analisa a imagem da personagem Zé Povo, caricaturizado 

pelo português Rafael Bordalo Pinheiro. De acordo com sua visão, “o Zé Povo (português) 

inspirou vários desenhistas brasileiros e ganhou inúmeras versões em todo país” (QUELUZ, 

2012, p. 225).  

Nesse contexto, embora o enfoque do estudo fosse o Zé curitibano, a autora 

preocupou-se em manter um diálogo entre a figura portuguesa e a figura brasileira, “na 

tentativa de compreensão dos estados e das transformações que constroem o caminhar do Zé 

brasileiro” (QUELUZ, 2012, p. 228). Desse modo, ela conclui que, apesar de a personagem 

ser uma tentativa de unificar o povo brasileiro, ela revela-se híbrida, pois “a construção da 

ideia de povo é elaborada como lugares de intersecção de cultura, de mediação, das várias 

instâncias sociais, de espaços múltiplos e tempos simultâneos de negociações” (QUELUZ, 

2012, p. 248).  

Permanecendo no âmbito de investigação a respeito da constituição identitária do 

espaço urbano, trazemos à discussão a tese: “A construção estilística das identidades poéticas 

da cidade de Natal: um olhar bakhtiniano”, autoria de Marília Varella Bezerra de Faria. Sob 

outro viés, Faria (2007) apresenta identidades culturais da cidade de Natal, construídas a partir 

das representações presentes no discurso de poetas potiguares, no decorrer do século XX. 

Nesse sentido, para contemplar o tema, a autora distribuiu os poemas em três grandes 

períodos.  
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O primeiro período compreende o início do século XX aos primeiros anos da década 

de cinquenta. Assim sendo, a pesquisadora examinou os poemas: “Terra Mater” de Ferreira 

Itajubá; “Natal trabalhando”, escrito pelo poeta Lauro Pinto e “Evocação da cidade do Natal”, 

autoria de José Bezerra Gomes. Além desses, Bezerra (FARIA, 2007, p. 94) faz jus à poetisa 

Palmira Wanderley, com “Salve Rainha do Potengi!”, e “Natal” do poeta Jorge Fernandes. O 

segundo período situa-se entre os anos de 1950 e a contemporaneidade, no intuito de refletir 

as mudanças sofridas pela cidade, somando-se a esse fato a evidência do “ar contemporâneo 

da Natal do século xx” (FARIA, 2007, p. 94).   

Presentes nessa coletânea estão os escritos de Celso da Silveira com o seu “Poema de 

Natal”, publicado no entremeio das décadas de cinquenta e sessenta; “Meu poema da cidade 

do Natal”, autoria de François Silvestre (final dos anos setenta); os poemas escritos nos anos 

oitenta: “O canto do colonizador contra o entregador”, escrito pelo poeta João da rua e 

“Paisagem”, de Diva Cunha, publicado na segunda metade da década de oitenta, e por fim, os 

versos escritos nos anos noventa por Iracema Macedo: “Cantiga do mar para esta cidade”. 

O terceiro e último período narram a história da cidade durante a guerra, todos de 

autoria do poeta Paulo de Tarso Correia de Melo, publicados em seu livro: “Folhetim Cordial 

da Guerra em Parnamirim”. Nesse foco, Faria (2007) analisa os poemas: “Reconhecimento e 

créditos, Prefácio à 1ª edição e Declaração de guerra”.  

Sob a premissa de que o tecido urbano forma-se em decorrência dos efeitos de sentido 

produzidos e dos sujeitos que neles se constituem, a estudiosa fundamentou sua tese no 

diálogo teórico entre o modelo sócio-histórico da linguagem, a partir do entendimento de 

Bakhtin e do Círculo, e os estudos culturais (Hall e Canclini) por considerar que a cultura 

constrói valores.  

Em seu percurso investigativo, Faria (2007) buscou compreender e interpretar os 

sentidos produzidos pelos enunciados poéticos, visando identificar a formação das identidades 

da cidade, que se manifestam em função dos diferentes pontos de vista e das marca estilísticas 

que neles se materializam. Com isso, ela constatou que a cidade de Natal possui identidades 

diversificadas emergentes dos múltiplos discursos poéticos “que funcionam como uma 

memória sobre a cidade, reconstituída em meio a um conjunto de práticas sociais 

determinadas historicamente” (FARIA, 2007, p.6).  

Deste modo, o estudo registra uma cidade que se mostra desde uma “Natal ingênua e 

multicor, passando por uma cidade que se constrói a partir de uma visão de seus personagens, 

até uma Natal rebelde e usurpada” (FARIA, 2007, p.6).  
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Com os trabalhos arrolados nessa revisão, intentamos, de modo breve, delinear estudos 

que investigam a constituição da identidade fora de uma premissa essencialista. No diálogo 

travado com estas vozes, ora de aproximação, ora de distanciamento, buscamos sentidos para 

o nosso estudo, como também percebemos o percurso frutuoso de nossa pesquisa.  

Embora alguns dos trabalhos citados discutam a questão da identidade acreditamos 

que as investigações efetuadas por Lins (2011), Faria (2007) e Costa (2012) aproximam-se 

mais diretamente do objeto de interesse da presente pesquisa, na medida em que estudam as 

cidades construídas discursivamente.  

Contudo, os caminhos percorridos por eles distanciam-se do nosso. Sob a perspectiva 

da heterotopologia (espacialidade), Lins (2011) investiga, mais especificamente, o centro da 

cidade de Recife como espaço que possibilita o entrecruzamento de outras espacialidades 

como as: públicas e privadas; sociais, utópicas, heterotópicas, entre outras, as quais, segundo 

o autor, compõem na cena urbana uma trama incessante de produções, a exemplo das 

produções sobre a(s) identidade(s) que se inscrevem no corpo da cidade.  

Diferentemente do nosso estudo, o autor tem como foco a discussão das relações entre 

espaço/ discurso/ identidade, por meio de uma metodologia que visa à análise dos espaços em 

práticas imagético-espaciais (literárias e midiáticas) como lugares constitutivos da identidade 

“Veneza Brasileira”. Lins (2011) diverge ainda, mesmo que parcialmente, da nossa pesquisa 

no âmbito teórico.  

Apesar de fazer uso da teoria dos Estudos Culturais, o autor utiliza teorias advindas de 

geografia (Estudos urbanos) para compreender o espaço, recorrendo também aos pressupostos 

da Análise do Discurso francesa observando as noções de: formação discursiva, discurso, 

memória discursiva, práticas discursivas, sujeitos, entre outras, enquanto que a nossa 

investigação problematiza a construção identitária de Mossoró a partir de outras categorias 

como vozes sociais e cronotopia, por exemplo.  

O trabalho de Costa (2012) entra em sintonia com o nosso tendo em vista que o autor 

propõe pensar a cidade de Mossoró como uma espacialidade construída discursivamente. 

Entretanto, de modo distinto, seu foco está direcionado para a escrita da História, ou seja, ele 

problematiza sobre as concepções de História que aparecem na escrita cascudiana tendo em 

vista a construção do espaço citadino mossoroense
15

. Assim sendo, o autor reflete a cidade 

produzida pelo relato historiográfico. Desse modo, fundamentando-se em Hartog (1999) e 
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 “[...] Que concepções de História aparecem na escrita cascudiana que, nomeia, organiza e constroi certas 

visões do passado da cidade? Que Mossoró foi construída através do discurso historiográfico cascudiano?” 

(COSTA, 2012, p.20). 
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Certeau (1982) ele faz uso da escrita da história como meio de análise através do qual a 

cidade mossoroense teve sua identidade construída discursivamente a partir das narrativas 

cascudianas.  

A inquirição realizada por Faria (2007) a respeito da identidade da cidade natalense 

possui certa simetria com a nossa. Primeiro, por situar-se no campo da LA e, com isso, ter 

como orientação investigativa e ponto principal de análise a linguagem; segundo, por 

configurar sua pesquisa através do diálogo entre o modelo sócio-histórico da linguagem de 

Bakhtin (círculo), entendendo-a como prática discursiva, e os estudos culturais (HALL). 

Além disso, Faria utiliza poemas como corpus visando identificar as formações identitárias da 

cidade.  

Entretanto, em relação à empiria dos estudos, a diferença encontrada entre o trabalho 

descrito e o nosso está nos produtores dos enunciados. Enquanto, Faria utilizou como material 

os textos escritos por intelectuais renomados como Ferreira Itajubá, Jorge Fernandes, Diva 

Cunha, Palmira Wanderley, para citarmos apenas alguns, nós encontramos nosso corpus na 

literatura de cordel, ainda vista por alguns como literatura marginal.  

A pesquisa citada também diverge da nossa em sua abordagem metodológica. É 

interesse daquela pesquisadora interpretar os sentidos produzidos pelos enunciados poéticos 

acerca da(s) identidade(s) de Natal tendo como categoria orientadora o conceito de estilo 

bakhtiniano. A nossa pesquisa, no entanto, procura investigar e compreender a(s) 

identidade(s) de Mossoró emergente(s) nos cordéis, alicerçando-se, conforme dissemos 

anteriormente, no direcionamento cronotópico, assim como nas noções de vozes e alteridades 

sob o olhar de Bakhtin.  

Em sendo assim, embora tenha sido critério determinante para a escolha de suas 

fontes, o tempo assume papel secundário na obra de Faria (2007, pp. 83-84), sendo visto 

apenas como testemunha das transformações pelas quais passou a cidade; na nossa, ele é 

protagonista tendo em vista nosso propósito de pesquisa. 

Situada nesse horizonte em que a temática identitária passou a ser intensamente 

discutida devido à chamada revolução cultural nascida no século XX, causada pelos efeitos da 

globalização que tem como característica o “colapso de velhas certezas e pela produção de 

novas formas de posicionamentos” (WOODWARD, 2009, p. 25), reiteramos a importância de 

nossa pesquisa na agenda da LA, como contribuição com/para os diálogos travados nesse 

campo que têm levado “a uma profunda reconsideração dos modos de produzir conhecimento 

em ciências sociais (humanas)”, conforme explica Signorini (1998).  
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Defendemos, com isso, que as vozes nos cordéis substancializam visões de mundo de 

sujeitos contextualizados histórico-socialmente que por meio de suas posições axiológicas nos 

conduzem a construções identitárias carregadas de crenças, mitos e valores em torno de um 

ser, um lugar, uma nação, uma região, uma comunidade, uma cidade (real ou imaginada). 
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3. LITERATURA DE CORDEL: CONTEXTUALIZANDO O CORPUS DA PESQUISA 

 

Múltiplas são as vozes sobre a origem da literatura de cordel
16

. Em se tratando dessa 

discussão, situamos, neste capítulo, o leitor quanto aos diálogos que norteiam a sua trajetória. 

Desse modo, procuramos dialogar e pôr em diálogo, as vozes que permeiam o discurso sobre 

o surgimento dessa literatura, descrevendo seu percurso histórico, como também, suas 

temáticas, a fim de traçar um perfil para esse campo como lugar privilegiado em que as 

práticas discursivas ocorrem, tendo em vista a maneira singular como os enunciados 

cordelísticos, portadores de visões de mundo, estabelecem diálogos com o outro localizado 

em diferentes universos sociais.  

 

3.1 POR UMA QUESTÃO DE IDENTIDADE: CARACTERIZAÇÃO DO CORDEL  

 

No resgate da história da literatura de cordel, observamos que sua origem está 

vinculada à transmissão oral. Nesse sentido, a oralidade possuiu ao longo dos tempos um 

importante papel no processo de preservação memorialista e construção de identidades 

culturais coletivas. Dessa maneira, a narrativa oral foi a principal via de acesso aos fatos e à 

vivência cultural de um povo.  

Associada à capacidade humana de divertir, comunicar e instruir os integrantes de 

diferentes sociedades, o recurso oral, ou melhor, a narrativa, segundo Benjamin (1987), “era 

uma forma de transmissão de experiências em que o narrador era alguém mais velho que 

transmitia o seu saber aos mais jovens” (BENJAMIN, 1987, p. 197-221). Nesse sentido, 

antigamente, as pessoas reuniam-se para ouvir histórias e aprender com as experiências que 

elas traziam e trazem até os dias atuais. 

Historicamente, a produção, difusão e circulação das notícias eram feitas de forma oral 

pelos trovadores que, ao mesmo tempo, criavam e entoavam suas trovas. Sobre esse grupo de 

                                                 
16

 É válido ressaltar que, para muitos, em especial o senso comum, a literatura de cordel ainda é considerada 

marginal por sua origem, por sua escrita humilde e ampla divulgação encontrarem-se, comumente, relacionadas 

à camada popular de menos prestígio social, refletindo o modo de vida e anseios dessa parcela populacional 

(sertanejos) através de uma “linguagem simples e bastante popular, possuindo características próprias do falar 

regional” (OLIVEIRA, 1981, p. 25) nordestino, região, muitas vezes caracterizada como pobre e de atraso social. 

Por outro lado, a vivência com essa literatura vem modificando, ainda, que a passos lentos, a maneira 

estereotipada com que o cordel é tratado.  Entretanto, atualmente, a literatura de cordel já encontra espaço nas 

prateleiras acadêmicas de nossas universidades, local considerado de prestígio social, frequentado por 

intelectuais e pesquisadores de diversos campos do saber. Desse modo, muitas são as pesquisas que tem o cordel, 

seus discursos, seus enunciados, sua estética, seus cordelistas, seu público como objeto de pesquisa, de ensino e 

aprendizagem. Para tanto, citamos apenas alguns: Oliveira (1981), Galvão (2000), Hélder Pinheiro (2011), 

Cascudo (1984), Nemer (2005), Azevedo (2004), Amorim (2010), entre outros. 
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intérpretes, Zumthor afirma tratar-se de indivíduos que assumiam “a função de divertimento, 

[...] que nas festas particulares – banquetes, batizados e, sobretudo, casamentos – requeriam 

também a intervenção desses portadores da voz” (ZUMTHOR, 1993, p. 55-66). Assim, eram 

relatadas a valentia dos homens e a glorificação dos deuses.  

Esses homens, conhecidos também como jograis, viviam de cidade em cidade, nas 

praças e mercados públicos e, também, nas cortes onde divertiam os reis e seus visitantes. 

Assim, eles divulgavam e transmitiam para seu público ouvinte as histórias, os feitos heroicos 

de seus antepassados das regiões onde habitavam, “sustentando e nutrindo o imaginário, 

divulgando e confirmando mitos, revestida nisso uma autoridade particular, embora não 

claramente daquela que assume o discurso do juiz, do pregador, do sábio” (ZUMTHOR, 

1993, p. 67). Em suas considerações Gomes (2007) argumenta que: 

 

Em épocas passadas, os menestréis e jograis passaram a propagar este tipo de 

literatura nas cidades e regiões por onde andavam. Eles constituíam, juntamente com 

os trovadores, segréis, romanceiros, cancioneiros, entre outros, uma classe de poetas 

populares ou artistas ambulantes que declamavam poesias, cantavam, interpretavam 

e contavam histórias, utilizando-se de recursos mnemônicos, a exemplo, do alaúde, 

por excelência (GOMES, 2007, p. 67). 

 

Em uma releitura das palavras de Faria (2007, p. 11), sabemos que “mudança e 

heterogeneidade” são palavras de ordem na caracterização de uma sociedade em 

desenvolvimento, marcada por um intenso processo mutacional. Nesse contexto, grandes 

transformações na Europa e no mundo ocorreram no final do século XIX e início do século 

passado.  

Em nosso país, especificamente na região Nordeste, verificamos, sobretudo, 

importantes acontecimentos socioeconômicos: a introdução industrial em pequena escala; o 

desenvolvimento dos ofícios e das oficinas artesanais; o surgimento dos movimentos 

messiânicos; a Coluna Prestes
17

; o fenômeno do cangaço; as tragédias sociais advindas das 

secas e enchentes; a abertura das primeiras ferrovias e suas consequências; o desenvolvimento 

do comércio e da imprensa, entre outras transformações ocorridas. 

Em meio às múltiplas modificações destacamos o advento da imprensa e sua 

expansão, interferindo no modo de concepção das diferentes modalidades culturais. As 

histórias, que antes eram contadas oralmente, evoluíram adquirindo novas formas de 

divulgação. Damos relevo especial, aqui, à literatura de cordel, que em meio a essa nova 

                                                 
17

 O ataque de Lampião a Mossoró ocorreu no período da Coluna Prestes. 
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realidade, modificou-se de literatura popular exclusivamente oral, para literatura popular 

impressa, síntese do pluralismo cultural característico de uma sociedade fluida.  

Esta nova forma de relatar os acontecimentos não era uma cultura exclusivamente 

nacional, expandindo-se por diversos países. Nesse caminho, recebeu denominações 

específicas, conforme as particularidades de cada lugar. Na Espanha, ficou conhecida como 

literatura de pliegos sueltos (literatura de folhas soltas); na França, denominou-se de 

littérature de colportage, ou seja, literatura ambulante; em Portugal era conhecida de duas 

maneiras: literatura de cegos, em função de, em 1789, D. João V ter promulgado uma lei que 

permitia à “Irmandade do Menino Jesus dos Homens Cegos de Lisboa” vender pequenas 

brochuras em verso e prosa que tratavam de temas populares; e literatura de cordel por ser 

exposta à venda sob forma de pequenas brochuras penduradas em barbantes ou cordas. 

Maxado (1980) e Cascudo (1984) afirmam que a literatura oral, na qual estão situados 

os cordéis do Brasil, sofreu influências europeias. Todavia, Maxado (1980) assegura, ainda, 

que foram os índios os pioneiros dessa comunicação, pois os portugueses quando aqui 

chegaram já encontraram os indígenas com suas lendas e costumes. Para o autor, tanto o índio 

quanto o português e o africano originaram as manifestações culturais do povo brasileiro.  

Cascudo (1984) ratifica que a literatura oral brasileira se formou a partir de elementos 

trazidos por essas três raças. Outrossim, com os portugueses, vieram os trovadores, que 

divulgaram canções, adivinhas, provérbios, anedotas, cantos, com a finalidade de informar e 

formar o povo brasileiro. Assim sendo, a partir da influência desses povos foi que as formas 

de comunicação oral passaram a se desenvolver rapidamente.  

Alves de Sousa (2004), sobre essa discussão, defende que a literatura de cordel 

nacional teve sua origem a partir do contato que os colonos tiveram com as obras de seus 

colonizadores lusitanos. Na visão do autor: “A literatura de cordel que conhecemos tem sua 

gênese assinalada pela divulgação dos romances, novelas de cavalaria, relatos heroicos e de 

viagens do povo de Portugal” (SOUSA, 2004. p.233).  

Em consonância com Sousa (2004), Diégues Júnior (1977) relata em seus estudos que 

os primórdios da literatura de cordel estão ligados à divulgação de histórias tradicionais, 

narrativas de velhas épocas, que a memória popular foi conservando e transmitindo. Essas 

narrativas são os conhecidos romances, novelas de cavalaria ou romanceiro popular de origem 

ibérica.  

Assim, ouviam-se através do romanceiro popular e das novelas de cavalaria, contadas 

e recontadas pelos colonos que aqui chegavam, as narrativas tradicionais como: “A História 

da Princesa Mangalona” (1725 [1492/1519]), “Carlos Magno e os Dozes Pares da França” 
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(1525 [1485]), “Oliveiros, Ferrabrás”, “A Donzela Teodora” (1840 [1735]), “A História da 

Imperatriz Porcina” (1660), “Lunário Perpétuo (1921 [1703])”, dentre outras (CASCUDO, 

1984b, pp. 23-274).  

Retomando as reflexões de Diégues Júnior (1977), vemos que o autor, paralelamente à 

origem ibérica, faz referência, também, à cultura popular dos países hispano-americanos. Para 

ele: 

 

É evidente que o romanceiro que nos veio de Portugal não era exclusivamente 

lusitano; aí tinha chegado por várias fontes. Era assim peninsular, tanto que se 

divulgou também nas partes de colonização espanhola da América. [...] Também na 

área de origem espanhola os versos que correspondiam ao português na literatura de 

cordel igualmente aparecem, do que ainda hoje persistem alguns traços. Na Espanha, 

a literatura de cordel era chamada de pliegos sueltos, o que corresponde à 

denominação também portuguesa de ‘ folhas volantes’(DIÉGUES JÚNIOR, 1977, 

p.1). 

 

Já Gomes (2007), a respeito, enfatiza a ascendência árabe no folclore do sertão 

brasileiro, elucidando traços daquela cultura na região Nordeste, desde a colonização do 

Brasil por um processo que denomina de “transmigração de costumes do povo europeu” 

(GOMES, 2007. p. 67). 

De acordo com o direcionamento da discussão acerca da origem desta literatura no 

Brasil, dizemos que ela reveste-se de alguns pressupostos históricos cuja atmosfera é obscura. 

Constituída por várias vozes, a concepção identitária do cordel brasileiro mostra-se produto de 

uma desestabilização do sujeito, impulsionada por uma sociedade fragmentária, fruto de uma 

colonização (brancos europeus, negros, índios), responsável pelo experimento de uma cultura 

plural.  

Nesse processo, a identidade do cordel nacional vagueia e se fragmenta na 

multiplicidade discursiva, conforme observamos nos enunciados de Cavalcanti (2000, p. 37-

45): 

 

Cordel quer dizer barbante 

Ou senão mesmo cordão, 

Mas cordel-literatura 

É a real expressão 

Como fonte de cultura 

Ou melhor, poesia pura 

Dos poetas do sertão.  

[...] 

O chamado trovador 

Ou poeta popular 

Era semi-analfabeto 

Porém sabia rimar, 

Seus folhetos escrevia 
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E os sertanejos os liam 

Por ser o seu linguajar 

 

Ao enunciar: “Cordel quer dizer barbante // Ou senão mesmo cordão”, o sujeito 

enunciador dialoga com a memória social da literatura de cordel brasileira, atribuída à herança 

europeia, lusitana. Há no enunciado, a voz do sujeito que ressignifica o imaginário folclórico 

coletivo defensor do pensamento que: “Literatura de cordel é o nome que se dá à literatura 

popular ibérica vendida nas ruas penduradas em barbantes”.  

Para reafirmar seu julgamento, o sujeito insere o “Mas” relacionado ao dizer: “[...] 

cordel-literatura // É a real expressão// Como fonte de cultura”, e reitera: “[...] Ou melhor, 

poesia pura// Dos poetas do sertão”, ele, o enunciador, novamente, nega o outro (o português), 

refletindo o sentimento de pertencimento a uma cultura, a um lugar social: “[...] O chamado 

trovador// Ou poeta popular// Era semi-analfabeto// Porém sabia rimar,//Seus folhetos 

escrevia// E os sertanejos os liam// Por ser o seu linguajar”, posicionando, a partir de seus 

valores, contrário à identidade exclusivamente lusitana, remetendo-nos à voz, por exemplo, de 

pesquisadores como Souto Maior (197_?) e Cavignac (2006). 

Em sua antologia “Literatura de cordel” (197_?, p.6) Souto Maior afirma que: “o 

vocábulo cordel, palavra provençal, nunca foi usado pelo nordestino como apelativo de 

cordão”. Em consonância Cavignac (2006, p. 77) disserta que “essa descrição sumária e 

folclórica, que insiste na origem ibérica do folheto, não reflete em nada a realidade de uma 

literatura popular bastante viva e muito original, mas resume bem os traços caricaturais 

ressaltados para descrever aos turistas” (CAVIGNAC, 2006, p. 77). 

Retornando ao enunciado, observamos que o sujeito coloca em evidência as 

características do cordelista. Ele imprime o caráter popular do cordel a partir do seu 

enunciador. Assim sendo, de acordo com Curran (1971, p.26-73), essa literatura é uma 

importante manifestação da cultura popular brasileira, por meio da qual o povo materializa 

suas vivências, seus valores a respeito do universo que os cerca.  

Entendemos, pois, que a despeito da questão histórico-cultural e étnica da colonização, 

é possível afirmar que a “literatura de cordel, que chega ao Brasil como literatura colonial se 

transforma em trincheira da resistência cultural do nordeste brasileiro e posteriormente passa 

a fazer parte da identidade nacional” (JARES, 2010, p.8). A Literatura de cordel é, nesse 

sentido, conforme nos relata Oliveira (1981) 

 

[...] um elemento vivo da nossa cultura que reflete o pensamento popular a respeito 

do mundo que o cerca. Ainda, segundo a autora o campo de atuação dessa literatura 

é vasto sendo esse o principal motivo das múltiplas vozes, dos olhares plurais, ou 
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melhor, dos diferentes modos pelos quais os processos da realidade são expressos 

(OLIVEIRA, 1981, p. 1).  

 

Por possuir valores próprios e representar a cultura de uma classe de indivíduos que 

dela se utiliza para expressar seus sentimentos (CURRAN, 1971, p. 26-73), o cordel é 

também considerado folclore. Para autores como Fontes de Alencar (1977, p.1), a literatura de 

cordel “é o folclore que vem através dos tempos revelando as condições emocionais de cada 

raça e cada povo”.  

Na visão cascudiana (1967, p. 13) o folclore é o estudo de todas as manifestações 

tradicionais da vida coletiva. Desse modo, Cascudo (1967) assegura que a literatura popular 

sofreu influências europeias, assim como nasceu a partir de elementos trazidos por três raças 

distintas: os índios, o português e os africanos, conforme evidenciamos anteriormente.  

Segundo Gurgel (2008), o historiador “registra o interesse de alguns violeiros 

repentistas de outrora, em fixarem no tempo os frutos de sua inspiração” (GURGEL, 2008, 

p.79). A partir de então, para Cascudo (1980) teriam surgido os cordelistas brasileiros como: 

Silvino Pirauá; Leandro Gomes de Barros
18

; Francisco das Chagas Batista e João Martins de 

Athayde (CASCUDO. 1980. p.10).   

Além da discussão acerca de sua(s) origem(ns), julgamos ser válido assinalar a 

influência da literatura de cordel em obras televisivas e cinematográficas atuais como: “O 

auto da compadecida” (2002) de Ariano Suassuna; “Morte e Vida Severina” (1966) de João 

Cabral de Melo Neto; “Tieta do Agreste” (1977) de Jorge Amado, entre outras. Entretanto, 

cabe-nos anotar que, mesmo sabendo da relevância do entrelaçamento do texto cordelístico 

com textos pertencentes a semioses diversas não detalharemos aqui tal relação, ainda que esta 

propicie sentidos fecundos, haja vista que nossa pesquisa tem o interesse em contemplar 

apenas a materialidade discursiva do cordel. 

 

3.2 A LITERATURA DE CORDEL NO NORDESTE  

 

[...] a escolha de elementos como o cangaço, o messianismo, o coronelismo, o 

cordel (grifo nosso) para temas definidores do Nordeste, se faz em meio a uma 

multiplicidade de outros fatos [...]. A escolha, porém, não é aleatória. Ela é dirigida 

por interesses em jogo (ALBUQUERQUE JR, 2009. p. 49).  

 

                                                 
18

 Para Cascudo, Silvino Pirauá fora o primeiro a escrever os romances em versos, conhecidos como 

sextilhas sertanejas. Todavia, o historiador acredita ser o cordelista Leandro Gomes de Barros um dos mais 

importantes nomes da literatura de cordel tendo em vista a sua extensa produção poética. 
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O nordeste brasileiro é uma região que, ao longo dos tempos, tem sua identidade 

construída discursivamente. Pertencer ao nordeste, ou seja, ser nordestino não é algo imanente 

do ser, mas é algo concebido como prática de cunho histórico, social e cultural. A identidade 

construída passa a ser evidenciada quando os sujeitos se percebem por meio do pertencimento 

a um determinado grupo e não a outro. Ser nordestino significa não ser sulista, por exemplo. 

Desta forma, conforme Paiva (2010), ser nordestino implica em um conjunto de 

práticas já difundidas socialmente como “nordestinas”. Citamos como exemplo a legitimada 

prática discursiva sobre a seca na região como construção de uma identidade nordestina: 

 

[...] Era o êxodo da seca de 1898. Uma ressurreição de cemitérios antigos – 

esqueletos redivivos, com o aspecto terroso e o fedor das covas podres. [...] Fugiam 

do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. [...] Não tinha sexo, nem idade, 

nem condição nenhuma. Eram os retirantes. Nada mais. [...] Mais mortos do que 

vivos. Vivos, vivíssimos só no olhar. Pupilas do sol da seca. Uns olhos 

espasmódicos de pânico, como se estivessem assombrados de si próprios. Agônica 

concentração de vitalidade faiscante [...] E, em vez de comer, eram comidos pela 

própria fome numa autofagia erosiva (ALMEIDA, 1928, pp. 352-354). 

 

O romance “A bagaceira”, de José Américo de Almeida, publicado em 1928, que teve 

sua escritura considerada um marco na história da literatura brasileira, fora a primeira obra 

representativa do regionalismo nordestino. Movimento cujo objetivo, por meio de seu 

Manifesto lançado em 1926, era “desenvolver o sentimento de unidade do Nordeste”.   

Unidade esta que vem perpetuando dialogicamente nos mais distintos enunciados. A 

partir das produções literárias da década de 1930: “O Quinze” (1930) de Rachel de Queiróz, 

referente à grande seca de 1915; “Vidas Secas” (1938) de Graciliano Ramos; “Seara 

Vermelha” (1978) de Jorge Amado e “Cangaceiros” (1998) de José Lins do Rego; criou-se 

uma imagem negativamente estigmatizada do nordeste e, consequentemente, do nordestino, 

através daquele que ficou conhecido como o grande “Ciclo das secas”: 

 

[...] tomara que chova logo//tomara meu Deus tomara//só deixo o meu Cariri no 

último pau-de-arara//Enquanto a minha vaquinha tiver um corinho no osso e puder 

com um chocalho pendurado no pescoço//eu vou ficando por aqui//que Deus do céu 

me ajude //quem foge à terra natal em outros cantos não pára//só deixo o meu Cariri 

no último pau - de - arara (GONZAGA e MORAIS, 1952).  

 

O enunciado construto de uma memória discursiva retoma os já-ditos sobre a região 

constituindo e reforçando uma identidade árida, sofrida, de seca e miséria fortemente 

apregoada ao Nordeste e sua população. A voz enunciativa revela-nos uma imagem do 

nordestino expulso de sua terra natal vitimado pelo flagelo da seca. Segundo Costa (2010, p. 
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137), podemos dizer que o enunciado discursivo do narrador pode ser tomado como parte do 

universo simbólico que o “ser lá do sertão” carrega consigo como expressão de identidades 

locais.  

Para Antunes (2002), o migrante, o “pau-de-arara”, símbolo da gente nordestina, é 

uma das principais consequências de uma estrutura social de “exploração e miséria 

independente do fenômeno da estiagem” (ANTUNES, 2002, p.126 - 129). Ainda segundo a 

autora as “caras identificatórias do Nordeste”, representadas pela “seca, migração e 

misticismo” são construções simbólicas historicamente concretizadas através de discursos 

literários que contribuíram para a nomeação, acrescentamos significação, do que seja “ser 

nordestino”, do seu status quo. 

Realçando essa identidade local Diégues Júnior (1978), ao prefaciar a obra “Inventiva 

Popular do Nordeste” de Souto Maior esclarece que sua escritura “nos oferece traços 

nordestinos de expressão cultural da gente regional”. Dentre os traços que significam a região 

e seu povo comentados pelo autor, especialmente os culturais, é de nosso interesse destacar a 

Literatura de cordel como exemplo de “vivência regional”. Os cordéis fazem parte do 

repertório da cultura popular. Desse modo, “possui valor próprio e representa a cultura de 

uma classe de indivíduos que dela se utiliza para expressar seus sentimentos” (CURRAN, 

1971, pp. 26 -73). Para Cavalcanti (2007): 

 

[...] a própria característica das condições sociais e culturais propiciam tal 

ocorrência, ao somar fatores como a organização da sociedade patriarcal, as 

manifestações messiânicas, o cangaço e, sobretudo, as questões ligadas aos flagelos 

climáticos. Essas situações distintas, associadas ao sentimento do povo nordestino, 

são mais do que inspiradoras do cantar e do dizer poético que emana do íntimo do 

repentista e do cordelista, fazendo eco com a voz e o coração do pensamento 

coletivo. Ora através da escrita, no Cordel, ora através do Repente, nas cantorias, a 

poesia popular se manifesta e ecoa desde tempos passados até a atualidade 

(CAVALCANTI, 2007, p.27 e 28). 

 

No nordeste a literatura de cordel começou a circular e ser disseminada a partir do 

século XVI, com a chegada dos colonos. A região proporcionou um ambiente favorável à 

implantação e expansão dessa literatura. Ela se faz presente nos círculos sociais, em praças 

públicas ou nas feiras livres, principalmente nas pequenas cidades do interior. Os poemas de 

cordel adaptaram-se facilmente adotando as características culturais e sociais da região, 

“constituindo-se num conjunto de expressões, sentimentos e ideias”, conforme afirmam 

pesquisadores do assunto, como Diégues Júnior (1977); Meyer (1980).  

No entender de Tavares Júnior (1980), o Nordeste fora a região brasileira em que os 

valores trazidos pelos colonizadores teriam sido aceitos. Endossando a visão desse autor, 
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Meyer (1980) afirma que no Nordeste o costume de contar histórias nos serões familiares, nas 

fazendas ou engenhos, sempre foi muito vivo:  

 

Contadores de história e cantadores de cantorias sempre tiveram associados ao 

mundo nordestino, no seu duplo sistema de organização: pastoril, do interior 

sertanejo – ao qual virá acrescentar-se posteriormente o plantio de algodão-; e 

agrícola, no mundo fechado da cana-de-açúcar do litoral (MEYER, 1980, p. 7). 

 

No prefácio da obra “Antologia da literatura de cordel” do escritor Sebastião Nunes 

Batista (s.d), Diégues Júnior esclarece a questão da seguinte forma: 

 

Tudo conduziu para o Nordeste se tornar o ambiente ideal em que surgiria forte, 

atraente, vasta, a literatura de cordel. Em primeiro lugar, as condições étnicas: o 

encontro do português e do africano escravo ali se fez mais estável, contínua, não 

esporadicamente. Houve tempo suficiente para a fusão ou absorção de influências. 

As condições sociais de formação do Nordeste como que predispuseram para que aí 

pudesse surgir, desenvolver-se e tomar característica própria este tipo de 

manifestação cultural. Tornou-se assim a área de difusão da literatura de cordel 

(DIÉGUES JÚNIOR, 1977 p. 4). 

 

Tal percepção sobre o enraizamento dos folhetos no nordeste brasileiro vem confirmar 

o fato desta literatura ser considerada a primeira forma jornalística conhecida pelos 

nordestinos.  

Todavia, foi na década de 1940 que ficou registrado o ápice, a fase de ouro da nossa 

Literatura de cordel. O motivo impulsionador do sucesso e tiragens nas vendas dos folhetos 

deu-se pela chegada de Getúlio Vargas ao poder: caracteriza-se como uma “época de 

predomínio da política populista que teve em Getúlio Vargas a sua expressão maior” 

(SOUSA, 1978, p. 19-22).  

Duas décadas após, a literatura de cordel decaiu em consequência de fatores como: a 

expansão do rádio, do jornal e da televisão, sobretudo no interior do nordeste. Entretanto, a 

partir da década de 1970, a literatura de cordel ganhou novo fôlego, o que possibilitou um 

crescimento em sua produção. Tal fato despertou o interesse da classe social mais abastada, 

proporcionando o nascimento de um novo tipo de leitor para essa literatura: os pesquisadores 

e estudiosos.  

Os estudos realizados por esse novo público consumidor da literatura de cordel tinham 

como objetivo “estruturar uma cultura nacional a partir de elementos da cultura popular” 

(OLIVEIRA, 1981, p. 12), ou seja, intentavam popularizar a cultura nacional, por meio da 

literatura de folhetos. 
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Dentre esses estudiosos, sem a pretensão e tendo em vista a impossibilidade de esgotar 

todas as vozes que encorpam os enunciados sobre a literatura de cordel, elegemos apenas 

alguns que contribuíram para que as vozes desses enunciados fossem ouvidas 

(inter)nacionalmente. 

Nemer (2005), com sua tese “a função intertextual do cordel no cinema de Glauber 

Rocha”, centra a discussão no problema da intertextualidade fílmica, tendo como objetivo 

refletir sobre a apropriação da literatura de cordel em “Deus e o diabo na terra do sol” (1964) 

e em “O dragão da maldade contra o santo guerreiro” (1969), filmes de Glauber Rocha 

dedicados à representação do universo social e cultural sertanejo. O trabalho procura verificar 

o que os referidos filmes retêm da tradição popular do cordel e o modo de expressá-la 

cinematograficamente. 

Já Galvão (2000), em seu estudo teve como objetivo (re)construir o público 

leitor/ouvinte e os modos de ler/ouvir literatura de cordel, entre 1930 e 1950 em Pernambuco. 

Na pesquisa, foram utilizadas como principais fontes entrevistas, autobiografias, romances, os 

próprios folhetos e outros documentos. A pesquisa teve como suporte teórico-metodológico 

os estudos sobre história cultural e da leitura, as discussões em torno da cultura popular, as 

pesquisas que se detêm sobre a relação entre oralidade e letramento e os trabalhos referentes à 

história oral. 

Azevedo (2004), em seu livro “cordel, Lampião e cinema na terra do sol” procura 

mostrar a importância da literatura de cordel para a cultura brasileira. No livro, essa literatura, 

através da temática do cangaço, é evidenciada como fonte de inspiração para o cinema e a 

música. 

Oliveira (1981) em sua dissertação “A representação da mulher na Literatura de 

cordel” aborda a temática feminina. O foco do trabalho está na compreensão imagética da 

mulher expressa na literatura de cordel. Nos folhetos analisados pela autora, a figura feminina 

atua como elemento preponderante dos exemplos de honra e virtude: as donzelas, pela 

preservação da virgindade; de perversão e maldade: meretrizes, as adúlteras. 

A literatura de cordel também foi foco de interesse da pesquisadora Márcia Abreu. Em 

sua obra “História de Cordéis e Folhetos”, a autora confronta a literatura de cordel lusitana 

com a literatura de folhetos produzida no nordeste brasileiro com o objetivo de conhecer os 

percursos históricos de ambas as produções, comparar seus textos a fim de discutir as 

motivações de haver certa vinculação da produção brasileira à produção europeia. 
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A autora entende que houve uma modificação no texto português quando este entrou 

em contato com a realidade do Brasil, porém deixa clara a impossibilidade de uma relação de 

dependência, de vinculação dos folhetos nordestinos aos cordéis portugueses.  

Na visão de autores como Câmara Cascudo (2005) e Orígenes Lessa (1982) os antigos 

romances portugueses como, “Donzela Teodora (1840)”, “Imperatriz Porcina (1660)”, as 

“Histórias de Carlos Magno e os doze pares da França (1525)”, entre outros, adaptados aos 

moldes nordestinos influenciam diretamente a produção local, sendo considerados por aqueles 

pesquisadores fontes de leitura e ensinamentos dos poetas, evidenciando dados culturais de 

modo geral.  

É nesse contexto de valorização de uma produção localista em detrimento da produção 

estrangeira que surgem veementemente as inúmeras temáticas abordadas pela poética 

cordelística em sintonia com os acontecimentos nacionais/regionais. Os cordelistas, de modo 

geral, versam sobre acontecimentos locais e nacionais. Eles analisam fatos que aconteceram 

ou ainda estão acontecendo, quer sejam da esfera social, política, religiosa, científica, entre 

outras. Informam sobre crimes e monstruosidades, secas, enchentes, devastamentos florestais, 

corrupção, entre outros.  

Retratam, também, os costumes, as atitudes, as preferências e os julgamentos do 

homem nordestino. Os cordéis, conforme Diegues Júnior, “atuam como jornal do sertão, líder 

de opiniões, interpretador dos acontecimentos do país e do mundo” (1977, p.22). Desse modo, 

constituem-se em valiosas fontes de pesquisa, de informações de interesse histórico, 

etnográfico, linguístico e sociológico. É, portanto, corroborando com tal reflexão que 

pretendemos explorar esta literatura em nosso estudo. 

 

3.2.1 As temáticas da literatura de cordel 

 

Similar ao que ocorre a sua origem, também não há um consenso entre os estudiosos 

dessa literatura quanto a sua classificação. Por produzir uma variedade de assuntos, há 

atualmente caracterizações múltiplas. Desse modo, autores como Diegues Júnior (1977), 

Oliveira (1981), Orígenes Lessa (1982) e Ariano Suassuna (2002), priorizam aspectos mais 

frequentes nos textos. Assuntos como: o cangaço, a religiosidade e o demoníaco; maravilhoso 

e o fantástico; as histórias de amor e os assuntos de relevância social.  

Dentre as temáticas referidas anteriormente, discorreremos a seguir, acerca do 

cangaceirismo e de seus agentes, considerando sua importância para o desenvolvimento e a 

compreensão do objeto de estudo proposto nessa tese. 
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3.2.1.1 O cangaço na literatura de cordel 

 

O cangaço é tema recorrente na literatura de cordel. Narrado envolto a mitos e lendas, 

ele constitui uma temática de grande interesse para os escritores populares. Fomentado no 

bojo da política coronelista, esse movimento surgiu devido à junção de fatores sociais, 

econômicos e naturais. 

No final do século XIX e início do século XX, a expansão do capitalismo, 

acompanhada por um processo de crescente modernização da economia, provocou 

importantes transformações em todo o mundo. Por toda parte ocorreram mudanças sociais 

significativas, transformando as antigas formas de convívio social. 

Nesse contexto, o deslocamento do centro econômico para o sul do Brasil, agravou as 

desigualdades sociais do nordeste. O sertão brasileiro, mais particularmente o interior do 

Nordeste, passava por uma crise social sem precedentes. Naquela época, era uma região onde 

predominava a miséria, a ignorância e a violência. Segundo Dantas (2008):  

 

A proclamação da república, em 1889, não trouxe mudanças significativas para os 

sertões do Nordeste. Já passada uma década do importante acontecimento histórico, 

aquele mundo distante dos grandes centros urbanos continua condenado ao atraso, 

ao isolamento e a eterna má vontade dos governantes. [...]. O convite ao cangaço, 

não é demais repetir, está implícito na plena falta de oportunidade de progresso 

pessoal, na violência herdade no processo de colonização e domínio do indígena, na 

vasta pradaria pontilhada de esconderijos seguros ou na necessidade de fazer justiça 

com as próprias mãos (DANTAS, 2008, p.1-5). 

 

Assim sendo, durante o principal período de atuação do cangaço
19

 as condições em 

que se encontrava o sertão nordestino eram desanimadoras. A questão climática da região foi 

um dos fatores preponderantes para o florescimento do movimento. A irregularidade e 

escassez da chuva, que geralmente se estendiam por um longo tempo, caracterizavam o 

período de grande seca, prejudicando as lavouras e criação bovina.  

Em vista disso, com o flagelo da seca e a quebra sucessiva das safras ocasionando a 

miséria da população, acontecia o êxodo de enorme número de trabalhadores, principalmente 

entre aqueles jagunços dispensados das grandes propriedades, já que as lavouras estavam em 

crise devido às terríveis estiagens. 

                                                 
19

 Organizado em grupos e subgrupos, o cangaço, conforme Gonçalo Ferreira (2005, p.19), tem início a partir da 

morte de Cabeleira, em 1776 e se finda no dia 27 de maio de 1940, com a morte de Corisco. 
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O algodão e a cana de açúcar que haviam sido, por muito tempo, primordiais para o 

desenvolvimento da região, estavam em decadência. A pecuária, por sua vez, consolidou uma 

forma peculiar de relação entre os grandes proprietários e seus vaqueiros. Entre eles, 

“estabeleceram-se laços de compadrio (tornavam-se compadres), cuja base era a relação de 

fidelidade do vaqueiro ao fazendeiro, com este dando proteção em troca da disponibilidade 

daquele em defender, de armas na mão, os interesses do seu patrão” (QUEIROZ, 1997, p.18).  

Percorrendo o viés memorialístico, Araújo Sá (2011) focaliza o cangaço como 

fenômeno social, como uma forma de banditismo rural ocorrida no Nordeste brasileiro entre 

1870 e 1940, devido a três fatores: a crise da sociedade patriarcal, a grande seca ocorrida entre 

1877 e 1879 e a centralização imposta pelo Estado-Novo. Sobre tal visão pondera o autor: 

 

[...] Polêmicas à parte, seu surgimento pode ser associado, de um lado, à própria 

dinâmica política da sociedade sertaneja, baseada nas contendas entre os coronéis, 

cuja força militar era recrutada entre sua clientela. E de outro, a irrupção de 

primeiros bandos independentes de cangaceiros encontrava-se vinculada à 

calamidade pública oriunda da grande seca de 1877-79, destacando-se, no vale do 

Cariri, os bandos de Inocêncio Vermelho, João Calangro e Jesuíno Brilhante. Dentre 

os maiores chefes cangaceiros que se perpetuaram na memória social sertaneja, 

podemos destacar Antônio Silvino, Lampião e Corisco (ARAÚJO SÁ, 2011, p. 14-

15).  

 

Observamos, desse modo, que no ‘Polígono da seca’ havia a existência de dois 

cangaços. O primeiro tipo diretamente ligado aos latifundiários, subordinando-se a esses, 

acatando todas suas vontades e desígnios. “Para o homem do campo, o coronel é a lei. 

Somente Deus, e, mais ninguém pode figurar acima dele. O coronel dita destinos ao seu 

talante. O sertanejo humilde e inculto vive debaixo do seu tacão” (DANTAS, 2008, p. 2). E o 

segundo, denominado de independente. 

O cangaço independente, o qual tem Lampião como seu principal expoente, 

caracterizava-se pela presença de homens independentes, errantes, bem armados que se 

organizavam em grupos a fim de realizar assaltos e saques como forma de obtenção de lucro. 

Além desses assaltos e furtos, normalmente, “realizavam sequestros para pedirem resgates, ou 

mesmo, exigiam o pagamento de determinadas quantias apenas ameaçando alguns fazendeiros 

ou autoridades locais” (QUEIROZ, 1997, p.19). 

Tendo em vista o difícil cenário imposto pelas condições climáticas e sociais no sertão 

nordestino, o qual acarretou na dificuldade de emprego em detrimento das constantes crises 

econômicas, muitos homens aderiram ao cangaço como refúgio da miséria intensa e única 

alternativa de sobrevivência. A rigor, reconhecemos que as dificuldades em que se 
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encontravam os sertanejos, provavelmente, favoreceram que entrassem para o cangaço como 

meio de subsistência.  

Entretanto, essa interpretação do banditismo social é contraposta e questionada por 

Pericás em sua obra “Os cangaceiros: ensaio de interpretação histórica” (2010). Para ele tal 

teoria, que tem como seu principal defensor o historiador britânico, Eric J. Hobsbawn (1959, 

1975 e 1981) é questionável uma vez que ao discutir a temática em seus estudos, em especial, 

no livro Bandits (1981), Hobsbawn (1959) universaliza a figura do cangaceiro, pois busca 

“traços comuns em determinados tipos de bandidos do meio rural” (PERICÁS, 2010, p. 25), 

numa tentativa de inserir tais figuras num mesmo esquema homogeneizante.  

Além da crítica ao universalismo, Pericás (2010. p. 29- 31) também refuta a visão de 

que o cangaço surgiu como consequência única e exclusiva de uma estrutura político-

econômica desequilibrada. Nesse direcionamento, não podemos deixar de perceber a 

influência que a estrutura econômica da época teve como uma das motivações para a entrada 

de muitos no cangaço, mas por outro lado, “não se deve dar excessiva ênfase a essa única 

variável, ainda que bastante importante” (PERICÁS, 2010, p. 29).  

Segundo o autor, “há ainda outros fatores que devem ser levados em conta (...) como a 

influência das culturas endógenas e exógenas dentro do ambiente sertanejo em evolução” 

(PERICÁS, 2010, p. 29-30). Com base nessas perspectivas, admitimos que as diferentes 

visões entram em dialogicidade e constituem-se como qualificadores do cangaço e de seus 

protagonistas, sinalizando o modo como ambos vêm sendo compreendidos no campo da 

literatura de cordel.  

Por está atrelado a ações subjetivas em que entendemos o sujeito situado sócio e 

historicamente, encontrando-se em um permanente processo de construção axiológica, 

interessa-nos, por ora, evidenciar posicionamentos ou orientações responsivo-axiológicas, em 

torno do cangaceiro, com ênfase, na figura lampionesca. 

Inúmeras são as considerações acerca do cangaço e de seus agentes. A produção 

textual consiste, sobretudo, desde a literatura de cordel, em que a temática encontrou o solo 

fértil para seu desenvolvimento, sendo estes, classificados em “ciclo épico do cangaço”, até a 

prosa de ficção com o gênero romanesco, perpassando pelo teatro e não nos esqueçamos da 

forte presença do cangaço na literatura cinematográfica. Materializada, desse modo, no 

âmbito dos diferentes meios culturais como: quadrinhos, xilogravuras, teatro, minisséries, 

entre outros, a temática surge ressignificada de modo ambíguo. 

Tal ambiguidade encontra respaldo nos papéis desempenhados pelos cangaceiros. 

Assim, ao longo do tempo, menção à figura desses homens permanece oscilando na disputa 
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entre a idealização romântica, moldando o mito heroico de valentia e justiceiro e a imagem 

satanizada, sinônimo de violência, morte e sofrimento, conforme revelam os versos de 

Oliveira no cordel, “A vida de Lampião nos sertões” (1927). Vejamos: 

 

[...] 

Lampião como se sabe 

É tipo muito bandido 

Sanguinolento e malvado 

[...] 

A muito tempo que vive 

Esse terror do sertão 

O povo vive assustado 

Sempre em consternação 

[...] 

As senhoras casadas 

Que tem consideração 

Não tem mais alegria 

Vive triste o coração 

Por verem de quando em quando 

Os ataques destes bandidos 

Com tanta devassidão 

[...] 

Os senhores fazendeiros 

Que dispõem de recurso 

Veem-se tão aflitos 

Que às vezes falta o pulso 

Ouvindo um boato, certo 

Que Lampião está perto 

Da morte sem ter impulso... 

 

A respeito da romantização em torno dos cangaceiros o cordel “Porque Lampião foi 

bandido, sua história, seu tempo e seu reinado” (s.d), autoria de José Saldanha narra a 

transformação de homens simples do sertão em cangaceiros. Vejamos: 

 

[...] 

No Estado pernambucano 

Deste solo nordestino 

No pajeú de flores 

Nasceu Antônio Silvino 

No mesmo estado em Vila Bela 

Também nasceu Virgulino. 

 

Todos os dois sentiram a dor  

De ver o pai assassinado 

Pelas mãos dos poderosos 

Soberanos do estado 

Que matavam e eram impunidos 

O crime ficava invalidado 

[...] 

Este crime Lampião 

Não teve pra quem apelar 

Foi os homens da justiça 

Que mandaram praticar 
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Lampião chorando muito 

Prometeu se vingar... 

 

Desse modo, os cordelistas justificam a entrada dos sertanejos para o cangaço como 

consequência das injustiças a que estavam submetidos e, principalmente, a sua obediência ao 

código de honra e justiça. Ou seja, para muitos as ações dos cangaceiros eram consideradas 

heroicas e válidas perante a sociedade, pois aqueles se transformavam em heróis por se 

rebelarem contra uma perseguição do poderio local, deixando clara uma resistência a 

aplicação da (in)justiça nos sertões nordestino, conforme enfatizam os versos do cordel 

“Visita de Lampião a Juazeiro”, autoria de José Cordeiro de Lima (1997): 

 

Quem já não teve notícia  

Do famoso Lampião 

Que andou pelo sertão 

Dando trabalho à polícia? 

De truculência e sevícia 

Por muitos foi acusado, 

Capitão sem ser soldado,  

Ganhava a vida matando 

Mesmo assim, morreu deixando 

A aura d’injustiçado. 

 

Por rixa de pouca monta 

Seu pai foi assassinado 

Para punir-se o culpado 

Esperou tempo sem conta 

Considerando uma afronta 

A lei da impunidade,  

Justiça pela metade 

Ou só para quem tem dinheiro 

Fez Lampião cangaceiro 

Mas não por sua vontade. 

 

Endossando essa visão sobre os cangaceiros, em que os produtores revelam um caráter 

mais pessoal e psicológico dos atos cometidos que propriamente social, Lampião surge tanto 

nos versos citados anteriormente, como nos versos, apresentados em seguida, no cordel 

“Porque Lampião foi bandido, sua história, seu tempo e seu reinado” de José Saldanha (s.d), 

como consequência da sociedade coronelista da época, isto é, como “produto do meio, como 

herói vingador” (SÁ, 2011, p. 76), oriundo dos falares sociais. Vejamos: 

 

Lampião quando se viu 

Em grande perseguição 

Não tinha mais liberdade 

Não era mais cidadão 

Avançou no mundo do crime 

Como indomável leão. 
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Lampião declarou vingança 

Contra a família Nogueira 

Os legítimos criminosos 

Do velho José Ferreira 

E avançou contra eles  

Como fera carniceira... 

 

Considerando o mesmo direcionamento dos enunciados anteriores, Nonato (2012) 

também alerta para essa visão humanizada do cangaceiro Lampião, no romance escrito por 

José do Patrocínio, “Retirantes”. Segundo o autor: 

 

“[...] Virgulino, o cangaceiro cheio de humanidade, de ardentes anseios de justiça, 

que imortalizou nas páginas dos “Retirantes”. Romance que, para maior contraste 

põe em confronto com um cangaceiro de coração tão magnânimo toda a caterva de 

verdadeiros bandidos. Estes, os agentes do governo, e da lei, monstros que deveriam 

estar atrás das grades de uma cadeia, e os representantes da igreja que mais parecem 

emissários das trevas infernais” (NONATO, 2012, pp. 193-194).  

 

Corroborando, ainda, com o posicionamento de outros estudiosos e cordelistas sobre 

os cangaceiros, Cascudo (1999) percebe o sujeito, representado pela figura de Jesuíno 

Brilhante, como “um cangaceiro gentil-homem, espécie matuta de Robin Hood, adorado pela 

população pobre, defensor dos fracos, dos anciãos oprimidos, das moças ultrajadas, das 

crianças agredidas” (1999, p.89). 

A nosso ver, além desses fatores, há outros dois elementos fundamentais que 

contribuíram para a humanização do cangaceiro na literatura de cordel. A religiosidade e a 

entrada da mulher no cangaço, conforme, examinaremos nos tópicos seguintes. 

 

3.2.1.2 Cordel, religiosidade e cangaço. 

 

A religiosidade exerce grande influência na sociedade brasileira. Sendo uma 

importante manifestação da nossa cultura, possui um campo de atuação vasto e significativo 

sofrendo influência desde a cultura indígena com a crença no pajé e em seus ensinamentos, 

passando pela herança africana e sua manifestação de fé por meio da relação dos devotos com 

as divindades espirituais africanas do Candomblé (Oxum, Iemanjá, Exu etc.), a espírita 

kardecista, evangélica e a católica.  

Por esse ângulo, considerando a amplitude, as inúmeras abordagens sobre essa 

temática, e não podemos nos esquecer do objeto e objetivos de nossa pesquisa, dedicamos 

este tópico a delimitação apreciativa da relação entre cangaço e religiosidade na literatura de 

cordel, aspecto que, de um modo ou outro, nos auxiliará na construção de imagens destes 
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sujeitos, como também, na construção dos sentidos das possíveis identidades atribuídas a 

Mossoró, com base em tais personagens, uma vez que os cangaceiros e suas ações 

regimentam a estrutura discursiva dos enunciados analisados, que compõem o corpus desta 

tese. 

No tocante à relação aspecto religioso e cangaceiros, tomemos como exemplo a 

devoção de Lampião a vários santos, inclusive Santa Luzia, protetora da visão, e 

paradoxalmente, padroeira de Mossoró, como também, a devoção e o respeito destinados ao 

Padre Cícero Romão Batista, conforme descrevem os versos de Silva no cordel, “Lampião, o 

capitão do cangaço” (s.d): 

 

É comprovado e notório 

Que o grande capitão 

Guardava muito respeito 

Ao padre Cícero Romão 

Tido no nordeste como 

Padrinho de Lampião 

[...] 

Ele embora acalentasse 

No peito grande saudade  

Dos pais, quando padre Cícero 

Se foi pra eternidade 

Foi que Lampião sentiu 

A verdadeira orfandade... 

 

A reverência do cangaceiro ao Padre Cícero também aparece no folheto, “A derrota de 

Lampião a Mossoró”, autoria de José Otávio Pereira Lima em 1927, cuja citação do trecho, 

neste momento, possui um caráter ilustrativo, visto que lançaremos um olhar mais acurado 

sobre nosso corpus no capítulo cinco, destinado para tal fim. Observemos: 

 

[...] 

Fujamos logo daqui 

Eu estou envergonhado 

De ir dizer ao Padre Cícero 

Que por cá fui derrotado! 

Em que camisa me meti 

Meus dois amigos perdi; 

Estou aterrorizado! 

 

Atentamos, ainda, para a questão psicológica e emocional que humaniza o cangaceiro, 

através do vínculo de amizade e a presença paradoxal dos sentimentos de medo e vergonha, 

uma vez que no imaginário popular (conjunto de crenças) o cangaceiro é visto como homem 

forte e destemido.  
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Vale ressaltar também, a crença nos ritos sacros como a realização de cerimônias 

religiosas, a exemplo, do casamento de Corisco e Dadá, presente nos versos de Silva (2005, p. 

10) em seu cordel, “Corisco: o sucessor de Lampião”. Vejamos: 

 

O padre José da Rocha 

Na sacerdotal missão 

Celebrou o casamento 

Selando a santa união 

De Corisco com Dadá 

 

Outro elemento que evidencia a visão humanizada do cangaceiro é a prática de oração 

no bando, conforme mostram os versos do cordel “Lampião, o capitão do cangaço”, a seguir: 

 

[...] 

Meio dia em ponto ele  

Reunia o pessoal, 

Orava gesticulando 

Para com o ritual 

Mostrar aos cabras 

Que tinha algo sobrenatural 

[...] 

Quando o sol agonizava 

Para os lados do poente 

Lampião mais uma vez 

Se curvava reverente 

Às coisas da natureza 

Respeitoso, obediente 

[...] 

Não viajava aos domingos, 

Parava pra descansar, no 

Meio da mata agreste 

Improvisava um altar 

Em torno do qual mandava 

O grupo contrito orar. 

 

Ao observarmos os excertos descritos, vemos que, nos versos, a alusão humanizada e 

heroica aos cangaceiros é pensada sob duas condições: a transformação do homem comum em 

bandido, sendo este vítima das injustiças sociais e a forte expressão de sua religiosidade e fé, 

por meio do respeito e confiança na bênção divina para o matrimônio, assim como, a devoção 

aos santos, à natureza e a referência a figuras sacras, como padre Cícero que possui um forte 

significado na vida de muitos sertanejos.  

Sobre as práticas religiosas dos cangaceiros e suas crenças, Silva (2009) assevera que 

eram as mesmas de seus amigos, inimigos e suas vítimas. Assim, sendo os cangaceiros 

cultuavam determinados costumes como, “rezar o terço, o rosário, fazer penitências, 
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promessas para santos, acreditar que pode fechar o corpo contra inimigos, usar patuás [...], 

afinal de contas, antes de ser bandido, o cangaceiro era um cristão devoto” (2009, p. 8). 

É a partir dessa significação do sagrado que o cangaceiro bravo e destemido, despe-se, 

quase que totalmente, do mito e (re)torna na figura do sertanejo simples, revelando, 

paralelamente, um sentimento de resignação e seu desejo por proteção e livramento das 

consequências tenebrosas do combate e da morte, a exemplo, através da oração, prática que 

simboliza a ligação do homem comum com Deus e com os santos, conforme mostram os 

versos de Abaeté no cordel “Pernoite de Lampião antes de atacar Mossoró - baseado no relato 

de José Neto Lopes Muniz” (2007): 

 

[...] 

Lampião gritou moçada 

A nossa hora chegou 

Era 14 horas do dia 13 

Antes de partir ele rezou 

Junto com os cangaceiros 

Virgulino foi o primeiro 

E o último que terminou 

 

E Lampião novamente 

Agradeceu a estadia 

Que Deus e Nossa senhora 

Protegesse aquela famia 

E pediu, se Lope por favor 

Eu queria que o senhor 

Me arrumasse um guia... 

 

De acordo com Queiroz, “um misto de medo e admiração ao sobrenatural, aos objetos 

místicos e ao poder que as figuras santas emanam sempre esteve presente na vida do 

sertanejo” (QUEIROZ 1997, p. 20). Já para estudiosos como Durkheim (1989), a religião é 

fundamental para a existência e funcionamento de grupos. Ainda, nas palavras da estudiosa, 

“a religião é importante para a regularidade da sociedade” (DURKHEIM, 1989, p. 206). 

Assim sendo, é através do caráter religioso que o homem do sertão, inclua-se aqui, os 

cangaceiros, encontra explicações e consolos para a origem e motivos de muitos 

acontecimentos em sua vida, como arremata o dito popular, “Deus quis”. 

 

3.2.1.3 Cordel, mulher e cangaço. 

 

A temática feminina vem povoando durante séculos o imaginário das produções 

literárias. Do cristianismo de Santo Agostinho à antiguidade clássica de Odisseu, o feminino é 

motivo de interesses e questionamentos, entre escritores e pesquisadores, em virtude da 
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mulher oscilar entre os modelos de Eva
20

, a corruptora, emblema do pecado, da perdição, da 

tentação, da desgraça masculina, desviando o homem de seu caminho e deveres; e Maria
21

, a 

co-redentora, a mãe de Cristo, a bendita entre as mulheres, a representante da salvação, da 

virtude, do amor fiel e absoluto. Na literatura de cordel não é diferente, estudos como de 

Oliveira (1981), revelam o interesse dos cordelistas por esse universo temático.  

Em nosso caso, traremos o assunto não de modo abrangente como o fez Oliveira 

(op.cit), estudiosa da representação da mulher nos cordéis, mas de forma mais específica, 

voltada para o cangaço, ou melhor, para a cangaceira e o modo como sua presença contribuiu 

para a visão humanizada do cangaceiro, defendida por estudiosos e escritores como Maciel 

(1987), Peloso (1996), e Dantas (1993) e a mudança de alguns hábitos do bando, após a 

incorporação delas. 

Segundo Ferreira Neto (2010) até meados de 1930, não existia nos bandos a presença 

de mulheres, pois estas eram vistas como objeto de fraqueza dos homens e empecilho para as 

fugas, provocando, inclusive, certa sedentarização entre os cangaceiros. Segundo Ferreira 

Neto (2010. p.83), “[...] Depois de 1930, Lampião, por exemplo, habituou-se a determinadas 

zonas sertanejas, principalmente na ribeira do São Francisco, terra natal de Maria Déia”. 

Além disso, o autor evidencia que as mulheres não eram aceitas nos grupos por motivos 

religiosos. Conforme Ferreira Neto, “[...] supersticiosos ao extremo, alguns cangaceiros 

achavam que a relação sexual neutralizaria o poder de muitas rezas e orações fortes, 

aprendidas durante anos e reverenciadas com fervor pelos seus possuidores” (2010, p. 82-83).  

Apesar de toda crendice, Lampião introduziu as mulheres no cangaço na década de 

trinta quando “casou-se” com Maria Bonita, na Bahia. Bem como Maria Bonita, há outras 

cangaceiras conhecidas e versadas entre os cordelistas. Damos destaque a Sila, mulher de José 

Sereno e irmã de Mergulhão, Inacinha, esposa do cangaceiro Gato e Dadá, companheira de 

Corisco. A introdução das mulheres nos bandos aparece nos versos do cordel: “Lampião, o 

capitão do cangaço”, escrito por Ferreira (2010). Observemos: 

 

Mulheres e cangaceiros 

Fizeram longa união,  

Portanto Maria Bonita 

Na vida de Lampião, 

Na história do cangaço 

Não constitui exceção 

 

Corisco teve Dadá 

                                                 
20

 Assim como Eva, representam esse universo feminino pecaminoso, transgressor: Circe, Calipso, Pandora e 

Lilith. 
21

 Já Penélope e Hera fazem parte do mesmo universo virtuoso de Maria, o da esposa fiel e mãe protetora. 
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Mulher de amor vibrante, 

Jararaca teve esposa, 

Dois de ouro teve amante, 

Cruz vermelha, companheira, 

Roque e assim por diante. 

 

Sendo Maria bonita 

Prontamente apelidada 

Por rainha do cangaço 

Também cognominada 

Era por todos querida 

E com temor respeitada. 

 

Em outro cordel intitulado: “Maria Bonita, a eleita do rei”, o autor destaca o enlace 

amoroso entre Lampião e sua esposa. 

 

[...] 

Assim foi o grande amor 

Do capitão Virgulino 

Ao receber de Maria 

Um olhar quase divino 

Uniram-se duas vidas 

Em torno de um só destino 

 

Quando Maria deixou  

Seu marido sapateiro 

Para seguir Lampião, 

O temido bandoleiro, 

Trocou um vão sentimento 

Por um amor verdadeiro 

[...] 

Maria Joaquina dizia  

Insistentemente à filha: 

- O Rei do cangaço é  

A oitava maravilha – 

Mostrando que a filha tinha  

Que seguir a mesma trilha... 

 

Os versos evidenciam uma visão romântica em torno da vivência no cangaço, 

favorecendo uma idealização imagética dos cangaceiros, pois destacam a entrada da mulher 

no cangaço por vontade própria, mostrando, inclusive, o aconselhamento maternal a favor 

daquele meio de vida. Embora perigosa, a vida no cangaço representava uma experiência 

excepcional, simbolizando, por exemplo, uma liberdade conquistada pela possibilidade de 

vivenciarem inúmeras aventuras, longe do cotidiano comum e monótono que um casamento, 

nos moldes patriarcais oferecia.  

Segundo Pericás (2010), “As fugas e os “sequestros” de noivas, muitas vezes com o 

consentimento da mulher, ocorriam até mesmo entre membros da elite” (2010. p. 43). É o 
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caso de Maria Déia, a Maria Bonita, filha de fazendeiro, conforme mostram os versos a 

seguir, retirados do cordel anteriormente citado: 

 

[...] 

Maria Bonita filha 

De pequeno fazendeiro 

Nunca soube o que foi a falta  

De mantimento e dinheiro 

Só mudaria a vida 

Por um amor verdadeiro... 

 

Por sua vez, não podemos deixar de comentar que os raptos de muitas jovens não 

aconteceram de modo consensual e sim à força. Exemplo disso são os sequestros de Sila e 

Dadá, raptada, esta última, por Corisco, conforme evidenciam os versos seguintes, presentes 

no cordel: “A história verídica de Corisco e Dadá nas pesquisas do cangaço nordestino”, 

escrito por José Saldanha, em 2000: 

 

[...] 

Vicente chamou a filha 

Com a cara de quem chora; 

E Sérgia num pranto quente 

Chorando naquela hora 

Foi jogada na garupa 

Do cavalo e foram embora 

[...] 

Um companheiro de Corisco 

Lhe visitando por lá; 

Viu Sérgia e disse: “- É Dalvina? 

Que você trouxe pra cá? 

Dalvina foi minha noiva, 

Mas lhe chamavam Dádá” 

 

Vivendo com os cangaceiros, a mulher torna-se também uma cangaceira. Isso não 

significa que estas participavam ativamente dos combates. Estas exerciam um papel 

secundário nos bandos. De acordo com Pericás (2010): “As mulheres davam apoio moral e 

afetividade, proporcionando um senso de ‘normalidade’, na medida do possível, àquele estilo 

de vida errante e incomum” (2010, p.48).  

Apesar dessa visão patriarcal acerca da mulher, em especial da cangaceira, estudiosos 

como Ferreira Neto (2010, p. 83), revelam que apenas algumas delas participavam ativamente 

dos combates não se limitando apenas a seguir seus companheiros. Vejamos os versos do 

cordel: “A história verídica de Corisco e Dadá nas pesquisas do cangaço nordestino” (2000), o 

qual evidencia a valentia de Dadá em combate: 
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Dadá entrou no cangaço 

Na vida de bandoleira; 

Uma cascavel assanhada 

Uma hiena verdadeira 

Foi a mulher mais valente 

Do bando de cangaceira 

[...] 

Dadá foi a cangaceira  

A mais homenageada; 

O comandante Zé Rufino 

Dava uma força danada 

Que se Dadá fosse homem 

Era o dono da brigada 

 

Comentava com o povo 

Quando andava por lá: 

-Aquela mulher é o cão, 

Na luta que a gente está,  

Aquela força de Corisco, 

Mais da metade é Dadá 

 

Faz até pena matar 

Uma mulher como aquela; 

Ela briga e tem coragem 

E é certeiro o tiro dela 

Todo mundo sai da frente 

Vendo a arma na mão dela... 

 

Um olhar diferenciado é lançado sobre a mulher cangaceira nos versos de José 

Saldanha. Aquela não é mais vista como um elo fraco e empecilho para os cangaceiros. A 

mulher aqui, também, não é mais vista apenas para atividades domésticas e amorosas. Na 

figura de Dadá, a mulher transforma-se em cangaceira, no sentido literal da palavra, ela agora 

é guerreira, é ativa e respeitada nos combates, sinônimo de bravura e resistência. Perfil este 

que corrobora com a visão idealizada que a vida no cangaço (repleta de aventuras) poderia 

propiciar as mulheres. 

Assim sendo, é possível dizer que a inserção das mulheres e também da religiosidade 

no cangaço constrói outra maneira de percepção acerca do movimento e de seus cangaceiros. 

Longe de ser símbolo exclusivo de violência e morte, o cangaço passa a ser visto como espaço 

que oscila entre a violência e a romantização, como espaço de liberdade e fé, sendo os 

cangaceiros humanizados em muitos momentos. 
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4 NOTAS E DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA DE MOSSORÓ
22

 

 

Neste capítulo realizamos uma incursão em torno da história da cidade de Mossoró, 

bem como, apresentamos o treze de junho de vinte e sete. Ademais, enfocamos diferentes 

vozes que registram o episódio na história dos discursos oficiais da cidade, a fim de 

contextualizar e aclarar o nosso objeto.  

 

4.1 DE POVOADO A PAÍS: O NASCIMENTO DA CIDADE. 

 

De acordo com o geógrafo Alves Felipe (2005, p. 11) para “o capital a cidade é 

mercado, local de produção e o deslocamento de homens e mercadorias. Na perspectiva de 

seus moradores é o espaço do cotidiano, dos eventos, um lugar apropriado para a vida”, para 

nós que estudamos o homem e sua relação com o outro, em especial, através do uso da 

linguagem em contextos específicos, a cidade ultrapassa seus limites territoriais de concretude 

fria e torna-se sujeito, torna-se discurso, uma vez que a malha citadina, com seus becos, suas 

vielas e suas ruas “reflete e refrata” significados. Trata-se, pois de “cenários multifacetados 

onde circulam múltiplos discursos, que formam novas identidades, não só dos indivíduos, mas 

também delas próprias” (FARIA, 2007, p. 12). 

Por conceber a identidade da cidade como plural, atravessada por diversas vozes, 

acreditamos ser relevante, para esta pesquisa, uma breve apresentação histórica da cidade de 

Mossoró. Para tanto, iniciamos nosso relato, a partir do atributo que primeiro identifica o 

sujeito, o nome.  

Em relação a sua nomenclatura, há na historiografia da cidade duas versões para seu 

batismo. Ambas mencionadas por Cascudo (1955), nomeado o historiador da cidade
23

. A 

primeira versão, defendida por Tavares de Lyra (s.d) e Manuel Dantas (1845), atribui o nome 

da cidade ao rio que abastecia o lugar. Conforme nos relata Cascudo em 1955. Vejamos: 

 

[...] havia um rio chamado Mossoró, formado pela queda das águas da serra do 

mesmo nome e da serra Dantas, o qual, avolumando a sua caudal e atravessando o 

vale da Mata Fresca, desemboca cerca de meia légua a oeste do Morro de Tibáu, 

onde toma o nome de Arrombado. Seu curso é de aproximadamente sete léguas. É 

                                                 
22

 Título homônimo a obra de Luís da Câmara Cascudo, Notas e documentos para a história de Mossoró 

publicado em 1955. A obra de Cascudo foi encomendada pelo prefeito da cidade Dix-Huit Rosado para que 

aquele escrevesse uma “História de Mossoró” (CASCUDO, 1955, p.5).  
23

 “[...] Antes do jantar, Vingt-Un mostrou-me o convite oficial para escrever uma história de Mossoró [...]. 
Quando fui fumar e olhar as estrelas na praça Souza Machado já estava nomeado o historiador de Mossoró” 

(CASCUDO, 1955, p.5). 
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o atual rio Mata Fresca. Em nota a mesma página: - Mateus Brandão dá a palavra 

mbo-çorog a significação de rasgar, romper, ou melhor, arombado; acrescentando 

que a palavra tem sofrido alterações: monseró, monxoró, moxoró, mororó, Mossoró 

[...]. O rio Apodi onde toma o nome de Mossoró? “Depois de banhar a cidade do 

mesmo nome” (Tavares de Lyra). Depois de Passagem Funda. “Deste ponto, até a 

desembocadura, o rio toma propriamente o nome de Mossoró (Manuel Dantas). 

Certo é que o rio Apodi tem o nome de Mossoró ou rio do Mossoró ao aproximar-se 

do antigo arraial de Santa Luzia, vila e cidade de Mossoró e não antes (CASCUDO, 

1955, p. 9-10). 

 

Ainda em sua obra, o historiador contesta tal versão instituindo outra (oficial) que de 

acordo com seu ponto de vista é mais coerente. Vejamos. 

 

Difícil é que a denominação desse rio, que nem o próprio nome conservou, tivesse 

dado batismo a toda região. Impossível que “mororó” possa ser, na mecanaria do 

nhêengatú, o mesmo que “Mossoró”. Mais crível é provir o topônimo da tribo cariri 

dos Mouxorós ou Monxorós que habitaram a região até quase metade do 

séculoXVIII, justamente o século do povoamento mossoroense (CASCUDO, 955, p. 

9-10). 

 

Para o estudioso, somente é possível pensar a origem do nome Mossoró, a partir da 

ação humana, não podendo vincular o nascimento da toponímia aos elementos naturais como, 

por exemplo, o rio. Assim o historiador da cidade julga, “não creio que ‘Barrocas’[...] tivesse 

concorrido para a formação do Mossoró toponímico [...]. Só o elemento humano espalha o 

topônimo e pode batizar rio, serra e região” (CASCUDO, 1955, p. 12-13). 

É válido salientar que antes de tornar-se município, Mossoró era o conhecido povoado 

de Santa Luzia, sendo elevada apenas à categoria de vila de Mossoró
24

 e, portanto, à cidade 

em meados do século XIX com a Lei número 246, sancionada em 15 de março de 1852. O 

município recém-nascido foi descrito por Cascudo da seguinte forma:  

 

Mossoró possuía em1852 sua população ao longo das margens do rio Mossoró e 

com dois os centros em Santa Luzia e São Sebastião. Essa população fixada no ciclo 

do gado, plantio regular, determinava a criação da freguesia [...]. Era uma 

demonstração do valimento econômico da região que Mossoró centralizava. A 

população aceitando-se o cálculo de 2.000 fogos alcançaria 6.000 habitantes, 

tomando-se a media de três pessoas por casa residencial, o fogo, na classificação 

tradicional (CASCUDO, 1955, p. 75). 

 

No decorrer de sua fala, Cascudo (1955) delineia um perfil para o município de 

Mossoró apontando para seu progresso econômico. Ainda segundo seu entendimento: “[...] A 

                                                 
24

 “José Joaquim, Oficial da Ordem da Rosa e presidente da Província do Rio Grande do Norte, Faço saber à 

todos os seus habitantes que Assembleia Legislativa Provincial decretou e eu sancionei A resolução seguinte: 

Art. 1º- Fica elevada a cathegoria de Villa a povoação de Santa Luzia de Mossoró, com o título de Villa de 

Mossoró” (CASCUDO, 1955, p. 99). 
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Freguesia era realmente um documento coletivo da vitória econômica”. (CASCUDO, 1955, p. 

26).  

Fixada, nessa época, no comércio pastoril, sua população distribuía-se ao longo do rio, 

evidenciando uma urbanização e uma economia, ainda, incipientes, mostrando que a evolução 

territorial estava, principalmente, ligada a interesses políticos, conforme nos informa o autor: 

“a razão da vitória do projeto de Santa Luzia à Villa deve ser procurado no plano político e 

não apenas econômico [...]. Mossoró município deve constituir base de força conservadora
25

” 

(CASCUDO, 1955, p. 75-78).  

Por outro lado, com a decadência do ciclo do gado a então cidade passa a ter sua base 

econômica na agricultura, com a cera de carnaúba extraída dos carnaubais e no comércio 

salineiro. Sendo privilegiada geograficamente, Mossoró localiza-se na zona portuária (Porto 

de Mossoró), possibilitando o contato entre o sertão e o litoral. Com o acesso facilitado às 

grandes navegações, em 1857, através de uma subvenção concedida pelo governo
26

, o 

município tornou-se centro comercial, passando a ser conhecido como empório comercial, 

marco histórico de ascensão econômica e progresso citadino.  

Esse período foi denominado por Cascudo como “década do expansionismo”, pois o 

território passou por uma grande expansão urbana e comercial, com a construção de casas, 

armazéns e estabelecimentos comerciais. Atualmente, a cidade beneficia-se das atividades da 

exploração do petróleo e gás natural, provindos da Petrobrás, empresa instalada na região na 

década de oitenta. Assim sendo, de acordo com Rocha (2009):  

 

Hoje essa economia de extração e beneficiamento de óleo e gás tem uma 

participação hegemônica na arrecadação do estado e de alguns municípios 

viabilizando aos gestores públicos a geração de programas e políticas sociais, que 

venham reduzir os impactos ambientais que a Petrobrás ocasiona nos territórios 

onde são extraídos petróleo e gás (ROCHA, 2009, p. 99).  

 

Em meio à chegada do progresso com a estruturação comercial e industrial do seu 

espaço urbano, Mossoró revela-se, também, em um espaço repleto de significados “formado 

por elementos simbólicos e culturais de origem local, nacional” (CANCLINI, 2003, p. 153), 

ante acontecimentos que marcaram sua história.  

                                                 
25

 “Existia em Mossoró um partido político denominado sulista, depois liberal, influenciado e apoiado por 

políticos de Assú e o partido conservador, presidido pelo Dr. José Joaquim da Cunha” (CASCUDO, 1955, p.76-

78). 
26

 “Através de uma subvenção concedida pelo governo provincial à Companhia pernambucana de Navegação 

Costeira, a partir de 1857, o Porto e Mossoró (como era chamado o Porto de Areia Branca) foi incluído nas suas 

escalas do norte” (PINHEIRO, 2006, p. 70).  
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Por conseguinte, é válido assinalar que antes do espaço mossoroense está alicerçado, 

exclusivamente, no progresso e desenvolvimento estrutural e econômico, a cidade de Mossoró 

tem sua construção balizada numa teia discursiva, que a envolve ao longo da história, cujo 

objetivo era fomentar um “discurso oficial” para região, tendo a memória como fundação de 

sua produção.  

O ponto de partida deveu-se a interpretação construída por Câmara Cascudo
27

 e vários 

intelectuais, acerca de eventos que compuseram /compõem as narrativas oficiais em torno da 

cidade, favorecendo, assim, a construção discursiva conhecida até os dias de hoje como a 

“Batalha da Cultura
28

”, cujos objetivos eram os “quatros P´s”, produzir, promulgar, promover 

e preservar a memória coletiva da cidade com o intuito de construir uma identidade cultural 

mossoroense. 

Sob a emergente angulação de uma história oficial para a cidade, quatro temas são os 

pilares que sustentam a memória coletiva mossoroense: “A resistência ao bando de Lampião” 

(1927), o “primeiro voto feminino” (1927), o “Motim das mulheres” (1875) e o “30 de 

setembro (1883)”, difundindo, em conjunto com a Coleção Mossoroense e com o órgão 

financiado pela prefeitura, o Boletim bibliográfico
29

, uma identidade histórica e cultural para 

Mossoró, a qual se estrutura discursivamente na resistência, com o enunciado: “Mossoró, terra 

da resistência”, no ineditismo, “Mossoró, terra do primeiro voto feminino” e na liberdade, 

“Mossoró, terra da liberdade” e o “Motim das mulheres”.  

Estes quatro episódios, marcos simbólicos da cidade, delineam construtos ideológicos 

que reforçam e legitimam não apenas uma identidade, mas um poder político local, 

materializado nos membros da família Rosado, conforme anota Felipe (2001): 

 

No caso de Mossoró, os Rosados se colocam como os guardiões da memória da 

cidade, que por intermédio das festas cívicas, solenidades e outros rituais mantêm o 

culto aos heróis do passado e ajudam no nascimento dos novos mitos que fazem na 

luta o tempo presente. Os Rosados se apropriaram dessa memória da cidade [...] 

colocam-se nessa história e dominam suas ações de tarefas sagradas [...]. 

Apropriando-se politicamente do discurso dos heróis, renovam a tradição, a 

                                                 
27

 Para um acesso mais detalhado a respeito da construção cascudiana no tocante a historiografia mossoroense, 

sugerimos a leitura das obras do autor, CASCUDO, Luís da Câmara. Notas e documentos para história de 

Mossoró (1955) e ______. ; ROSADO, Vingt-um. Mossoró, região e cidade (1980), nas quais ele constrói 

imagens da cidade, a partir da análise de acontecimentos históricos e de suas personalidades. 
28

 A Batalha da Cultura liderada pela prefeitura de Mossoró, nos anos quarenta, na gestão de então prefeito Dix-

sept Rosado, contou tanto com o patrocínio e a colaboração de vários intelectuais da época, como também, com 

instituições de ensino superior, a exemplo da ESAM. 
29

 “Em 1949, surge a Coleção Mossoroense funcionando como mecanismo de publicação e editoração de tudo 

aquilo produzido intelectualmente sobre o espaço mossoroense e região, nessa mesma posição surge em 30 de 

setembro de1948, o Boletim bibliográfico que tinha como principal objetivo (grifo nosso), publicar e 

divulgar a produção intelectual que abordasse as temáticas acerca do espaço mossoroense” (COSTA, 2012, p. 

60-61). 
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linguagem do sagrado a ideia de que todos estão em conformidade para elegê-los os 

guardiões da cidade que permanece nesse imaginário como uma fortaleza inviolável 

a expulsar as ameaças que vêm do seu exterior (FELIPE, 2001, pp. 16-35). 

 

Em assim sendo, foi neste espaço-tempo dos fatos históricos mencionados que Vingt-

un Rosado consagrou a cidade no fictício país, por meio da manifestação linguística, “país de 

Mossoró
30

”, propiciando o expansionismo de uma memória político-ideológica social e 

cultural para cidade, constantemente ressignificada em sua estrutura física (nomes de praças, 

ruas, prédios públicos), como também, através dos festejos locais, conhecidos como “autos”.  

Predominante no século XVI, o gênero “auto” substancia-se como representação 

teatral do final da Idade Média, “apresentado nas ruas [...] ilustra a visão universal da história 

humana [...]. São constituídas de longos debates entre caracteres alegóricos que representam 

virtudes e vícios” (ROSENFELD, 2004, pp. 45-56). Segundo Cascudo, os “autos” são 

encenações de enredos populares religiosos ou profanos, representados no ciclo das festas 

natalinas (CASCUDO, 2001, p. 29).  

Em Mossoró, existem três autos que ganham destaque no segundo semestre de todos 

os anos. O primeiro deles, o espetáculo “Chuva de bala no país de Mossoró”, encenado 

durante os festejos juninos na conhecida produção “Mossoró: cidade junina”, narra 

exclusivamente, o treze de junho de vinte e sete.  

O segundo, “Auto da Liberdade” ocorrido no mês de setembro, faz uma compilação 

dos quatro episódios já citados, com especial destaque para o 30 de setembro, em que no 

último dia de apresentação é realizado o “[...] ‘Cortejo da liberdade’, um desfile cívico que 

conta com a participação das forças armadas, bem como de setores da sociedade civil, como a 

maçonaria, igrejas e escolas públicas e privadas” (CARVALHO, 2012, p. 14). Já o último, 

encenado em dezembro, liga-se à esfera
31

 religiosa, mais especificamente, a festa de Santa 

Luzia, padroeira da cidade e figura religiosa de quem o cangaceiro Lampião era devoto. 

Notemos que, mais que uma simples diversão e ludicidade em que se busca promover a arte e 

a cultura local, tais eventos representam a tentativa de manutenção dos dizeres oficiais, 

capazes de produzir identidades múltiplas (política, cultural, social e, atualmente, turística, 

por consequência, progressista), através do encantamento das narrativas que desperta um 

                                                 
30

 “Eu, Vingt-un, [grifo nosso] sempre achei Mossoró uma cidade única, mas a expressão “país de Mossoró” foi 

uma coisa que me deu na telha, não foi nada pensado [...]. O que eu posso dizer é que “país de Mossoró” 

significa um país imaginário. Um país de povo forte que luta constantemente pela liberdade [...]” (ROCHA, 

2001, pp. 228-229).  
31

 O conceito de esfera é discutido por Bakhtin/Volochínov (2010) na obra “Marxismo e filosofia da linguagem”. 

Para ambos, “[...] cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a realidade e 

refrata a realidade à sua própria maneira. Cada campo dispõe de sua própria função no conjunto da vida social” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010. p. 33). 
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sentimento de pertencimento, não apenas em nativos, mas naqueles que nela vão residir, como 

relata o natalense Nascimento (2002), residente em Mossoró desde 1998:  

 

Para ser mossoroense, não basta ter nascido em Mossoró, tem que gostar de 

Mossoró, pois ser mossoroense é um estado de espírito. Ser mossoroense é sentir 

orgulho de pertencer a uma gente que lutou para defender a cidade dos cangaceiros 

[...]. Não nasci em Mossoró; vim por força do trabalho, mas aqui chegando, comecei 

a conhecer as suas ruas e praças, museu e biblioteca, sua história e suas lutas. 

Conheci a alma da cidade. E assim sendo, passei a ter mossorolinidade 

(NASCIMENTO, 2002, pp. 171-172). 

 

Neste percurso de ressignificação discursiva em busca da valorização de um possível 

perfil solidificado para cidade mossoroense, surgem, a partir da década de noventa, no rol 

acadêmico, discursos que se contrapõem a essa pretensa visão naturalista acerca do espaço e 

de uma identidade essencialista, apregoadas pelo forte apelo dos símbolos oficiais existentes 

nas vozes que circundam o horizonte mossoroense.  

Posto isso, os escritos
32

, “Mitologias do país de Mossoró” (PAIVA NETO, 1998), 

“Abolição da escravidão em Mossoró: pioneirismo ou manipulação do fato” (BRAZ, 1999) e 

“A (re)invenção do lugar, os Rosado e o País de Mossoró” (FELIPE, 2001) discutem a 

espacialidade construída para a cidade a partir da apropriação memorialista no tocante aos 

quatro episódios que conferiram organicidade à construção valorativa da expressão “país de 

Mossoró”, bem como os significados que a subjazem, até a contemporaneidade.  

Em contato, pois, com a multiplicidade de olhares e juízos de valor a despeito da 

presença de Lampião em Mossoró no ano de vinte e sete e, consequentemente, das possíveis 

imagens atribuídas a essa cidade, ao longo do tempo, resolvemos, nesse capítulo, contemplar 

posicionamentos axiológicos que evidenciem e situem o acontecimento em determinados 

tempo e espaço, no intuito de perceber os valores agregados ao episódio e a cidade.  

Em sendo assim, entendemos que “a dinâmica da história, em sua diversidade e 

complexidade, faz cada grupo humano, em cada época, recobrir o mundo com diferentes 

axiologias, porque são diferentes e múltiplas as experiências que nela se dão” (FARACO, 

2009, p. 52). De outro modo, para se posicionar ativamente é necessário que o sujeito recorra 

a vozes que se mostrem em constante embate dialógico, sejam em consonância, em 

discordância, ou até mesmo, vozes silenciadas. 

Nessa angulação, ao concebermos que o signo reflete e refrata realidades a partir de 

sua vinculação ao contexto social, no qual as ações são vividas, demarcando, por um lado, 

                                                 
32

 Salientamos que antes de tornarem-se livros, tais obras foram frutos das pesquisas de mestrado e doutorado de 

seus autores. 
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seus ecos construtivos e, por outro, focalizando marcas temporais de um processo mutacional, 

compreendemos que é valido auscultar algumas vozes que provém do acervo documental 

sobre o acontecimento a fim de evidenciar posicionamentos que possivelmente funcionarão 

[ou não] como apontamentos dialógicos para/na construção dos processos de identidade da 

cidade nos cordéis.  

 

4.2 O EPISÓDIO DA RESISTÊNCIA: BREVE RELATO  

 

Mossoró 1927 

 

Em maio de 1927 Virgolino Ferreira, o capitão Lampeão
33

 (1900-1983) aproximava-

se da cidade, espalhando o terror. A intendência, a 19 de maio, dá poderes amplos a 

Rodolfo Fernandes, crédito ilimitado, criação de guardas municipais armadas no 

número que julgasse conveniente, etc. O governo enviou força policial. Lampeão 

exigia 400.000$ para não atacar a cidade. Rodolfo Fernandes foi a alma da reação 

armada e popular. Lampeão, no bilhete a lápis, dizia na sua ortografia alucinante: - 

“Cel. Rodolpho. Estando eu até aqui pretendo din. já foi um a Viso ahi pa o Sin 

Loris, si por acauso resolver, mi a mandar, a enportança que aqui nos nus pedi, Eu 

evito di Entrada, ahi porem não vindo, esta Emportança eu entro ate hi penço qui 

adeus queru, eu entro,i vai aver muito estrago,por isto si vir eu não entro, ahi sem 

me reposte logo. Capm Lanpiaõ” [...] Lampeão atacou, com mais de 50 cangaceiros, 

às 4 horas da tarde de 13 de junho de 1927 e foi repelido, perdendo dois bandidos, 

Colchête e Jararaca. Olhando a cidade do Alto da Conceição, vendo as torres das 

várias igrejas, disse, profético: - “Terra com mais de uma torre não é p’ra cangaceiro 

atacar!...” Mas estava ali e premido pelos sub-tenentes, Massilon Leite e Sabino 

Gomes, deu sinal do ataque e a horda desceu cantando a “Mulher rendeira”. A 

Intendencia votou moções entusiásticas a todos os defensores, especialmente a 

Rodolfo Fernandes: alvo do ódio de Lampeão (CASCUDO, 1996, pp. 156-157). 

 

Os dois fatos porventura mais curiosos da vida de Lampião são a ida a Joazeiro e o 

assalto a Mossoró em 1927 (ANDRADE, 2005, p. 55). 

 

Os relatos de Cascudo (1996) e Mário de Andrade (2005) registram, sem maiores 

detalhes, a presença de Lampião e sua investida contra a cidade de Mossoró na década de 

vinte. Desta feita, para atender o propósito de nossa pesquisa, conforme previamente 

informado, realizamos um breve relato sobre o fato, pois julgamos ser imprescindível o 

conhecimento da trama para contextualização e melhor esclarecimento do nosso objeto de 

investigação.  

De acordo com os registros oficiais, (jornais da época, entrevistas, livros sobre o 

assunto e o conhecido diário do coronel Antônio Gurgel
34

), em vinte e sete, com a chegada do 

progresso, Mossoró vivia um período áureo, de expansão comercial e industrial, conforme 

relatamos no tópico anterior (vide 4.1). Nesse viés, os discursos da época defendem que o 

                                                 
33

 Lembramos que, novamente, optamos por preservar a ortografia original das fontes citadas nesta tese. 
34

 O Cel. Antônio Gurgel, prisioneiro de Lampião, escreveu um diário em que descreve sua vivência com o 

bando.  
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ataque de Lampião e seu bando à cidade mossoroense foi motivado pela cobiça e ganância 

dos cangaceiros, em especial, do cangaceiro Benevides Massilon Leite, homem de confiança 

de Lampião “que lhe garantira tirar bom resultado, pois ele Lampião nunca tencionara 

penetrar nesse estado por que não tinha nenhum inimigo, e se por acaso, [...] tivesse de passar 

por algum ponto do Rio Grande do Norte, faria sem roubar” (NONATO, 2005, p. 87).  

Há também outras duas versões não oficiais: uma relata o fato de Lampião e seu bando 

não terem nem conseguido entrar na cidade e a outra de que o assalto foi um combinado entre 

o prefeito Rodolfo Fernandes e o cangaceiro Lampião para aquele ter fama. Independente, 

porém, de qual versão seja a verdadeira, os discursos sobre o episódio divulgados até os dias 

atuais, referem-se ao movimento de participação e união popular em defesa da cidade contra o 

grupo de cangaceiros que pretendiam saquear Mossoró.  

Nonato (2005) em sua obra descreve o fato: 

 

Às 4 horas, em ponto, começaram os primeiros tiros, disparados pelos fuzis e os 

mosquetões dos atacantes que estavam como as linhas dos comboeiros, e as balas 

passavam altas com um sibilar macabro como a trombeta da morte, causando 

emoção e medo aos que nunca tinham assistido a um tiroteio. O grosso da força, 

comandada por Sabino, entrou pela praça de S. Vicente, com o propósito de atacar a 

casa do prefeito, e o restante foram assaltar a mesma casa pelo quintal, sendo 

repelidos por uma saraivada de balas disparadas pelos defensores da posição. [...] 

Lampião e Massilon, com seus 25 homens da cobertura da ala esquerda do seu 

formidável exército, resolveu tomar a estação da estrada de ferro, sendo rechaçado 

para o cemitério, de onde foi forçado a fugir depois de uma hora e cinco minutos de 

cerrado tiroteio. Depois da derrota os bandidos empreenderam uma fuga precipitada, 

[...] De lá rumou Lampião ao Ceará, levando de Mossoró uma amarga recordação 

(NONATO, 2005, pp. 150-152). 

 

É nesse sentido, não por acaso, que os discursos em torno do episódio vão sendo 

urdidos ao longo da história, em que a temática retratada contribui como alicerce para 

fabricação de uma identidade cultural, socialmente partilhada pela população, em geral. 

 

4.3 A RESISTÊNCIA EM DOCUMENTOS: UMA TESSITURA PLURAL 

 

A concepção bakhtiniana sobre a cadeia enunciativa nos ensina que o dialogismo 

consiste no jogo interacional com outro, e de modo evidente, nas vozes que constituem tal 

interação. Para o autor, “os diferentes enfoques se justificam e até são absolutamente 

necessários contanto que sejam sérios e descubram alguma coisa nova no fenômeno literário 

estudado, que contribuam para uma compreensão mais profunda desse fenômeno” 

(BAKHTIN, 2010, p.362). 
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Esse jogo dialógico encontra-se presente em diversos momentos responsivos dos 

sujeitos, dentre os quais destacamos: os processos de produção, publicação e veiculação de 

acontecimentos sociais. Perante essa compreensão, sabemos que os relatos contempladores de 

eventos sociais, como a ação da “resistência ao bando de Lampião”, não nascem de maneira 

linear, nem tão pouco homogênea, uma vez que são historicamente situados e dependem do 

ponto de vista de cada narrador. Sendo, desse modo, constituídos a partir das múltiplas vozes 

presentes em um texto, como também, das várias retomadas que esse mantém com outros 

textos, que posteriormente ressoarão em outros, e assim por diante, revelando outras posições 

axiológicas no eterno ativismo responsivo a outros dizeres. 

Nessas condições, recorremos a vozes sociais que, tidas como visões de mundo, 

imprimem determinada carga valorativa a respeito do acontecimento de vinte e sete. Em 

outras palavras, trata-se, sobretudo, de conhecer o contexto sócio-histórico que fez ecoar 

certos pontos de vista que “emolduram, direcionam e orientam” (FARACO, 2009, p. 51), 

diferentes visões sobre o mesmo objeto até os dias atuais. O que, provavelmente, nos 

permitirá uma visualização da dinâmica discursiva da linguagem que se vincula ao episódio 

de Lampião em Mossoró. 

Dentre inúmeras vozes nos ressaltou a do historiador Raimundo Nonato da Silva, em 

sua obra “Lampião em Mossoró” (1955), por ser a primeira publicação livresca, baseada em 

documentos, sobre o treze de junho de mil novecentos e vinte e sete. Optamos também pela 

voz de Raul Fernandes, professor universitário da faculdade de medicina (UFRN), filho do 

prefeito Rodolfo Fernandes [“herói da resistência”]; e autor da obra “A marcha de Lampião”, 

bem como, a tessitura do monumento “Memorial da resistência” e, finalmente, a voz do 

pesquisador, professor e autor Tarcísio Gurgel, através de sua encenação teatral, “Chuva de 

bala no país de Mossoró”. 

Para tanto, conforme assinalado, o nosso ponto de partida será a perspectiva de 

Raimundo Nonato e assim respectivamente, tendo em vista o aspecto temporal das 

publicações. 

 

4.3.1 Raimundo Nonato 

 

Da obra “Lampião em Mossoró”, selecionamos os comentários do autor na introdução 

do livro. O livro é o terceiro volume da série C da coleção mossoroense. Conforme coloca o 

próprio autor, o livro não é a história de Lampião, mas sim um documentário sobre a 

passagem do cangaceiro pela Zona Oeste do Rio Grande do Norte. 
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No desenrolar de sua apresentação, Nonato (1955) justifica o objetivo da obra: 

 

[...] O propósito real dessa publicação, outro não é senão, o de levantar do 

esquecimento, do pó dos arquivos e das páginas dos velhos jornais da época, o 

noticiário exato e a descrição minuciosa das cenas de vandalismo, praticadas pelo 

grupo de Virgulino Ferreira da Silva, na sua passagem pela Zona Oeste do Rio 

Grande do Norte. O sentido da unidade, agora, tentado com a presente publicação 

poderá permitir aos futuros pesquisadores da gesta do cangaço e da sua influência 

ecológica, trabalho mais fácil, e, possivelmente melhor orientado. Deste modo, pois 

a divulgação dessa série de depoimentos, a primeira ao que parece, até hoje, tentada 

nesses moldes de estudo documental, sobre o cangaceirismo, não se louva na 

preocupação de vir constituir biografia do desalmado Rei do Cangaço do Nordeste 

[...] A reação de Mossoró ao ataque de dos bandidos deu mais uma prova de 

resistência cívica de sua gente. O resto é a história, que este trabalho vai tentar 

repetir, através de relatos, descrições e documentários da época (NONATO, 1955, p. 

11-188).  

 

Derivado do latim docere, que significa ensinar o elemento sintagmático 

“documento/documental” é entendido no discurso nonatiano como sinônimo de prova. O 

autor ao frisar o gênero documentário sugere valor científico ao seu enunciado, conferindo ao 

mesmo um caráter verídico. A noção de documento, segundo Le Goff (1996), “exprime o 

poder da sociedade do passado sobre a memória e o futuro” (LE GOFF, 1996, p.10).  

A compilação de Nonato não é, portanto, uma produção ingênua que procura tão 

somente tirar o pó arquivista do acontecimento, mas transpõe gestos de leituras e modos de 

interpretação do seu autor que revelam a intencionalidade de quem os produziu: “[...] A 

reação de Mossoró ao ataque de dos bandidos deu mais uma prova de resistência cívica de sua 

gente. O resto é a história, que este trabalho vai tentar repetir, através de relatos, descrições e 

documentários da época”. 

A escritura nonatiana traz em seu bojo duas preocupações específicas: a primeira 

consiste na ressurreição do acontecimento, no não silenciamento do episódio: “O propósito 

real dessa publicação, outro não é senão, o de levantar do esquecimento, do pó dos arquivos e 

das páginas dos velhos jornais da época, o noticiário [...]”, a segunda define-se a partir de sua 

reedificação. Reedificação esta que se concatena na “precisão discursiva”, ao juízo de 

veracidade. O enunciado apresenta-se como verdade indiscutível, alicerçando seu 

posicionamento no cerne de um estudo documental validado pelo uso das fontes e da 

afirmação: “o resto é a história” que imprime um caráter de comprovação do fato. 

Essa imagem passa a ser construída através do uso das expressões “exato e descrição 

minuciosa”. A primeira, escolhida para se referir aos jornais revela, em si, o sentido de 

autenticidade que reveste a esfera jornalística e, por conseguinte, a investigação que fez o 

autor; a segunda expressão é colocada no intuito de reforçar essa imagem, impondo o rigor e a 
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precisão enunciativa, além de tentar transmitir um posicionamento de neutralidade discursiva. 

Posicionamento este que é rompido no momento que o autor imprime juízos (negativos) de 

valor a respeito de Lampião e seu grupo. 

Em outro momento do seu dizer, Nonato utiliza os termos: “unidade”, “melhor 

orientado” e “primeira”, sugerindo certos efeitos axiológicos de sentido. O vocábulo 

“unidade” aponta para o sentido uníssono do episódio, insinua uma construção identitária 

fixa, cristalizada e isenta de outras versões, diferente da compreensão dos estudo culturais. As 

expressividades posteriores complementam e reiteram o entendimento nonatiano. Ao optar 

por utilizá-los o produtor enseja duas visões a respeito da sua produção: a questão da sensatez 

e superioridade de sua escritura, através do termo, “melhor orientado”, ou seja, além de servir 

de guia para outras pesquisas, também evidencia o pioneirismo, o ineditismo e a originalidade 

que permeia sua obra. 

Percebemos no trecho em destaque a preocupação do autor com diálogos futuros: “O 

sentido da unidade, agora, tentado com a presente publicação poderá permitir aos futuros 

pesquisadores da gesta do cangaço e da sua influência ecológica, trabalho mais fácil, e, 

possivelmente melhor orientado”. Ele projeta seu dizer tendo como referência ressonâncias 

posteriores. Desse modo, entendemos que apesar de ser composta por um conjunto de 

enunciados de teor memorialístico, a tessitura nonatiana recebe contornos atemporais os quais 

se transfiguram para o treze de junho, provocando um efeito axiológico de não acabamento do 

discurso e acontecimento. 

 

4.3.2 Raul Fernandes  

 

Em um estudo de caráter etnográfico e documental, Raul Fernandes registra em vinte 

capítulos a passagem de Lampião e seu bando por alguns estados do nordeste brasileiro, com 

ênfase, a sua estadia no Rio Grande do Norte (RN), em especial, na cidade de Mossoró. Nessa 

perspectivação, o autor descreve, desde a invasão do RN pela fronteira com o Ceará em que 

evidencia os saques realizados pelo bando a cidades como Gavião, atual Umarizal, Apodi e 

Itaú, e claro, o assalto a Mossoró, até a dissolução do grupo que atacou a cidade mossoroense, 

em Pernambuco em agosto de 1927. 

Diante da extensão da obra e considerando nossos objetivos e objeto de estudo, 

selecionamos apenas os dizeres que se referem ao episódio de Lampião em Mossoró. Desse 

modo, Fernandes (2005, pp.20-21) inicia sua “marcha” justificando o porquê do livro. 

Vejamos:  



89 

 

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 [...]. 

Pesava-me, contudo, deixar de perder-se, no tempo, o grande feito dos 

mossoroenses. Em 1965
35

 o escritor Raimundo Nonato enfeixou no livro, ”Lampião 

em Mossoró” valioso documentário [...]). 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. (FERNANDES, 2005, pp. 20-21). 

 

Preocupando-se em clarificar para o leitor a sua imparcialidade perante os fatos, uma 

vez que o autor não fala de um lugar social qualquer, totalmente isento de valorações, e sim 

de um horizonte social axiologizado, tendo em vista que o sujeito, Fernandes (2005, pp. 20-

21), no plurilinguismo social, singulariza-se, em razão de seu lugar exclusivo de filho do 

prefeito Rodolfo Fernandes e de testemunha do fato, descreve em detalhes o enquadramento 

destinado às fontes pesquisadas. Observemos:  

 

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. (FERNANDES, 2005, p.21). 

 

Assumindo, portanto, as condições sociais de: testemunha do acontecimento e de filho 

do homem que encabeçou a “resistência”, Fernandes (2005) emoldura o treze de junho de 

vinte e sete. Desse modo, consigna sua visão sobre o episódio ao relatar o seguinte: 

 

Em 1927, cursava a faculdade 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. (FERNANDES, 2005, pp. 20-21). 

 

Embora tenha explicitado seu desejo por uma tessitura crítica, desvinculada de 

vibrações emocionais, o dizer de Fernandes (2005) assume um posicionamento emotivamente 

                                                 
35

 O presente ano refere-se a 3ª edição do livro, “Lampião em Mossoró”, lançada em 1965. (NONATO, 2005, 

pp.24-25). 
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valorado diante do objeto discursivizado, conforme verificamos no encerramento de seu 

discurso: 

 

O assalto a Mossoró despertara a nação para o grave problema, marcando o declínio 

do cangaceirismo nessa faixa do nordeste. 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 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 

(FERNANDES, 2005, p. 21).  

 

O enfoque dado ao fato determina e denuncia socialmente o ponto de vista do escritor, 

suas crenças e experiência vivida. Percebemos, com isso, que a narrativa do episódio 

ultrapassa o mero registro histórico, a mera descrição informativa, e ganha contornos 

volitivos, agregando determinados sentidos axiológicos ao acontecimento.  

Nesse aspecto, destacamos o reforço dado à temática pelos termos, “vitória”, 

“heroísmo”, “feito”, “lição de grandeza”, “civismo consciente”, que numa sequenciação 

gradativa potencializa o discurso da “resistência”, ressaltado pela referência à memória do 

pai-prefeito e à coragem da população: “Reverencio a memória de meu pai Rodolfo 

Fernandes. Louvo a coragem daqueles que o ajudaram – a polícia e a população, em geral” 

(FERNANDES. 2005, p. 21), tom louvatório que compromete a imparcialidade do discurso e 

estabelece uma atitude responsiva que visa engessar a imagem, por ele, projetada. 

 

4.3.3 “Contra fotos não há argumentos”?!: a resistência em imagens. 

 

Considerando, ainda, nossa intenção de situar espaço-temporalmente ressignificações 

do treze de junho de vinte e sete, acreditamos ser pertinente a abordagem do enunciado 

imagético como auxiliador na tessitura de sentidos para os arquivos discursivos sobre o 

episódio, o que nos permite inserir a imagem num continnum discursivo. Isto é, no eterno 

diálogo com outras vozes e com outros contextos sócio-históricos do qual participa, “porque o 

enunciado ocupa uma posição definida em uma dada esfera da comunicação, em uma dada 

questão, em um dado assunto, etc” (BAKHTIN, 2010).  

É importante ressaltar que na arquitetura dos estudos da linguagem ou mesmo na 

construção de determinados campos semânticos, todo signo seja ele verbal ou pictório 

encontra-se inserido no seio social, isto é, corresponde a um tempo-espaço situados.  

Partindo, portanto, desse direcionamento, salientamos que não é nossa intenção 

instaurar, nesse momento, uma discussão teórica sobre multimodalidade ou sobre a história da 
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fotografia, ou mesmo sobre os inúmeros conceitos referentes à imagem, a atenção dispensada 

ao texto imagético inscreve-se na compreensão deste enquanto signo, enquanto conteúdo 

ideológico que promove sentidos “na arena de lutas” dos projetos do dizer.  

Assim sendo, em nosso entendimento o texto imagético reveste-se de uma atmosfera 

social, não somente por estar inserido em um contexto, mas também, por indicar uma intenção 

axiológica por parte de quem o produziu. Desse modo, a compreensão de imagem como 

representação do real, estilo São Tomé: “Ver para crer!”, é desfeita, visto que trazemos a 

imagem enquanto enunciado axiológico, enquanto [mais uma] voz que se posiciona entre a 

trama das várias vozes que atravessam a materialidade do acontecimento em exame, 

auxiliando e enriquecendo nosso entendimento sobre como os posicionamentos sociais 

fabricam, reproduzem e instauram valores delegando um acabamento provisório ao tema. 

Na sequência focalizamos a seguinte imagem: 

 

Imagem 1 – Fachada do Memorial da Resistência 

 

Fonte: <http://prefeiturademossoro.com.br> acessado em 03/05/14. 

 

Sob o contorno da atemporalidade e de reatualização da memória a prefeitura de 

Mossoró remontou o acontecimento em fotografias (painéis e murais) como modos de 

inscrever a narrativa da resistência como um dos elementos fundamentais em torno de 

representações para a cidade.  

Nesse direcionamento, o órgão político em seu site oficial explicita que a praça 

temática “é um monumento em homenagem aos heróis da resistência, que lutaram e resistiram 

à invasão do bando de Lampião. O memorial possui um museu a céu aberto, que narra essa 

história de pioneirismo e resistência de Mossoró” (MOSSORÓ, 2014).  

http://prefeiturademossoro.com.br/
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Estruturalmente, além de agregar atividades comerciais como lojas, onde o turista 

pode comprar objetos simbólicos: blusas, cordéis, livros, bonecos que representam os 

cangaceiros, o memorial distribui-se em três prédios que representam através de grandes 

painéis a cidade, a batalha e o cangaço em 1927. Para além de sua estrutura física o espaço 

ganha mais evidência no mês de junho, tanto por ser o mesmo período do ocorrido, assim 

como, na atualidade, pela realização do evento turístico-cultural, “Mossoró, cidade junina” em 

que há a retomada do episódio, através do espetáculo, conforme já comentamos, “Chuva de 

bala no país de Mossoró”. Mas, retornemos a fachada do memorial.  

Em se tratando do horizonte social
36

 aqui definido, o que nos chama atenção é o fato 

de o texto imagético ser constituído apenas por elementos visuais, não apresentando em sua 

composição elementos verbais, uma legenda, por exemplo. Assim, limitando-se apenas ao 

aspecto visual, o mural reveste-se de sentido, a partir de sua ligação com cenário sócio-

histórico o qual constitui e é, ao mesmo tempo, constituído. Dito de outro modo, é por meio 

da retomada de referência à ação da população mossoroense, efetivada visualmente, no mural 

que os sentidos, envolvidos numa tonalidade volitiva, são instaurados. 

A imagem ancora a temática, a partir da fotografia das principais personagens, 

colocando em evidência o combate travado entre ambos. Na foto dividida horizontalmente, 

aparecem no campo superior, o prefeito e os defensores da cidade, e no campo inferior, 

Lampião e seus cangaceiros. A composição da imagem é articulada através de enquadres, de 

planos fotográficos.  

Temos na foto, a figura do prefeito, Rodolfo Fernandes, no alto e em primeiro plano, 

destoando, propositadamente, das demais. Isso acontece pela utilização de alguns recursos 

como estratégias para composição estética e discursiva do enunciado. Destacamos aqui, o 

jogo de cores e luz, que embora ilumine diretamente as outras personagens, inclusive o bando, 

a estrutura enunciativa da imagem atrai e “prende” o olhar na figura do prefeito, 

principalmente, pelo uso do terno escuro que no conjunto do enunciado, enaltece e valoriza 

positivamente a figura política, trazendo à tona a memória discursiva daquele mitificado como 

o herói da resistência. É salutar chamar atenção para a presença da igreja (uma das 

trincheiras) ao fundo envolvendo, quase que como em um abraço a imagem do prefeito à 

frente na fotografia e dos defensores da cidade, sugerindo proteção divina.  

                                                 
36

 Entendemos por horizonte social amplo ou definido, o cenário o qual longe de ser meramente ilustrativo (pano 

de fundo), condiciona e orienta a realização do dizer em cada período e cada sociedade. Sendo assim, 

entendemos o enunciado, seja ele verbal; não verbal ou ainda, vebo-visual como “produto da interação de 

indivíduos socialmente organizados” (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2010, p. 112.).  
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Em relação ainda ao enunciado do mural, podemos dizer que o acabamento temático 

fabricado pela imagem funciona como um discurso ativador de uma memória coletiva que 

surge através da relação semântica existente entre as palavras “resistência versus invasão” 

reforçada, especialmente, pelo modo como estão posicionados tais personagens, plano 

superior (triunfo) e plano inferior (fracasso), o que demonstra certa preocupação em evocar 

um discurso (dito) oficial vaticinador de um passado simbólico de glórias e conquistas da 

cidade.  

Corroborando para o reforço dessa visão, no interior do memorial encontram-se 

posicionados linearmente, de modo a formar ruas paralelas, painéis enormes que, através do 

discurso verbo-visual, apresentam a sequência de fatos que narram o episódio, como 

demonstram as imagens seguintes: 

 

Imagem 2 – Painel do Memorial da Resistência 

 

Fonte: < http://canindesoares.com.br> acessado em 03/05/2014. 

 

Imagem 3 – “ruas” formadas pela sequência de painéis que narram o episódio 

Fonte: < http://.canindesoares.com.br> acessado em 03/05/2014. 

 

http://.canindesoares.com.br/
http://.canindesoares.com.br/
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Na conjuntura material do memorial, percebemos que o modo como os painéis estão 

dispostos orienta o percurso temático a ser seguido, culminando no referencial histórico da 

resistência, repleto de figuras e características simbólicas como religiosidade, cangaceirismo e 

coronelismo. Atrelados à rememoração da resistência estão os discursos políticos e 

econômicos, sendo o memorial não apenas um resgate patrimonial do passado no presente, 

mas também um lugar de desenvolvimento local, através do turismo, do favorecimento 

econômico.  

 

Imagem 4 - Cangaceiros 

 

Fonte: <http://canindesoares.com.br> acessado em 03/05/2014 

 

Ao observar essa parte da narrativa, localizada no terceiro prédio do memorial, 

verificamos que o foco de referência é a figura dos cangaceiros, fato que motiva a população e 

muitos de seus visitantes a fazer o seguinte questionamento: por que destinar um espaço tão 

vistoso à imagem daqueles que queriam saquear e destruir a cidade e não fazer o contrário, 

ou, pelo menos, destinar um espaço semelhante para as imagens daqueles que lutaram em 

defesa de Mossoró, como o prefeito Rodolfo Fernandes, por exemplo, já que a intenção do 

espaço é enaltecer a bravura dos mossoroenses? 

Mediante tal questionamento, compreendemos que a intensa exposição dos 

cangaceiros articulada ao conteúdo histórico-social circulante na cidade, reveste-se de 

conteúdo axiológico para reverberar o discurso oficial do treze de junho. A reiteração 

desenvolve-se, a partir do mito de invencibilidade destinado aos cangaceiros, em especial, a 

Lampião, a sua notoriedade (rei do cangaço ou capitão do cangaço ou ainda, o governador dos 

sertões).  

http://canindesoares.com.br/
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O rei do cangaço e seu bando eram temidos e respeitados por todo o nordeste devido 

sua fama de valentia e crueldade. Nesse entendimento, o destaque em torno dos cangaceiros 

não tem o propósito de enaltecer tais homens, mas acentuar o feito da cidade no ano de 1927, 

pois “coube, com efeito, a Mossoró escrever uma das derradeiras páginas dessa resistência do 

verdadeiro heroísmo de nossa gente à barbárie hedionda e perversa em que Lampião 

requintou a sua luta tenaz e criminosa contra a vida, a segurança e a propriedade” (PEREIRA, 

2005, pp. 22-23).  

Desse modo, entendemos que ao mobilizar uma provável memória discursiva negativa 

a respeito dos cangaceiros, os painéis estabelecem um diálogo conciliador com o discurso da 

resistência, marcado com base na derrota sofrida pelos temidos cangaceiros na cidade de 

Mossoró. Isto é, considerando o contexto social da situação de enunciação apresentada, o 

propósito comunicacional ancora-se no enunciado imagético para intensificar e manter o 

discurso divulgador celebratório do acontecimento, visto que quanto mais acentuadas forem 

as características negativas [sejam físicas ou comportamentais: perversidade] dos cangaceiros, 

mais valorosa será a ação da cidade.  

Nessa mesma sequência discursiva, há no Museu Lauro da Escócia (Museu da 

resistência), antiga cadeia pública de Mossoró, uma foto do cangaceiro Jararaca aprisionado 

entre dois macacos
37

. Vejamos: 

 

Imagem 5 – Jararaca preso na cadeia de Mossoró no ano de vinte e sete 

 

Fonte: <http:// blog.opovo.com.br/pliniobortolotti> acessado em 03/05/2014 

 

Exposta de modo permanente na segunda ala do museu
38

, a fotografia de Jararaca é 

colocada em conjunto com outras fontes (outras fotografias e entrevista do cangaceiro ao 

                                                 
37

 Termo utilizado pelos cangaceiros para se referir aos policiais. Apesar de procurar em fontes diversas, alguma 

explicação que justificasse o apelido “macaco” dado aos policiais, não encontramos.  
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jornalista Lauro da Escóssia, em 1927) como mais um documento comprobatório da presença 

dos cangaceiros na cidade e, principalmente, da ação da resistência e vitória de Mossoró, 

preservando a memória do treze de junho de vinte e sete, a partir da ótica mossoroense.  

Outra narrativa curiosa e que contribui na produção memorialística sobre o confronto 

entre cangaceiros e mossoroenses é a narrativa que tem como foco a morte do cangaceiro e 

atual devoção gerada em torno do túmulo de Jararaca (enterrado no cemitério São Sebastião 

em Mossoró) no dia de finados, pela população local e por visitantes. Destarte, o túmulo do 

cangaceiro apresenta-se como um continuum, um elo que liga o hoje ao ontem, revelador de 

tonalidades que partem da inversão de valores sobre o sujeito ali enterrado. Essa inversão se 

dá pela trajetória e circunstâncias em que Jararaca foi morto.  

De acordo com a apropriação das narrativas feita por historiadores como Raimundo 

Nonato (2012) e o imaginário coletivo, Jararaca, no conflito, foi alvejado por um tiro e 

deixado para trás por seus companheiros, que fugiram após o frustrado ataque a Mossoró. 

Dias depois, capturado (vide foto anterior) o cangaceiro numa suposta transferência para a 

cidade de Natal, teria sido enterrado vivo pela força policial de Mossoró. Transfigurando-se 

de assassino cruel e destemido em santo milagreiro e injustiçado e seu túmulo tornou-se um 

espaço ambíguo de memória da resistência e sacralização do inimigo, em que graças são 

alcançadas.  

 

4.3.4 Tarcísio Gurgel: Chuva de bala no país de Mossoró 

 

A narrativa, “Chuva de bala no país de Mossoró” entra para o calendário oficial da 

cidade em 2003 como parte dos eventos celebratórios, conhecido como “autos”, conforme já 

evidenciamos, nesta tese. O espetáculo remonta um dos fatos históricos mais conhecidos do 

lugar: a resistência de Mossoró ao bando de Lampião, no dia treze de junho, de mil 

novecentos e vinte e sete.  

Sob a direção de João Marcelino e autoria de Tarcísio Gurgel, a peça é encenada nos 

arredores da capela de São Vicente, mesmo lugar onde ocorreu o combate há oito décadas. 

Encenado por atores locais, o “Chuva de bala no país de Mossoró”, edição 2013
39

, conta com 

a participação de mais de cinquenta personagens, entre protagonistas, como Lampião vivido 

                                                                                                                                                         
38

 Sabemos que os documentos que se referem a Jararaca ficam localizados na segunda ala do museu, pois 

visitamos e fotografamos todos os lugares que tratam do tema, construindo assim nosso próprio acervo.  Porém, 

como este era um acervo digital perdemos tudo por problemas técnicos em nosso computador,sendo necessário 

recorrer a arquivos de terceiros. 
39

 Optamos por essa edição por ser a mais atual representação do episódio, no tocante à escritura desta tese. 
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pelo ator Romero Oliveiro, da Cia Pão Doce de Teatro e o prefeito Rodolfo Fernandes, 

representado pelo vice-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), o 

professor Aécio Cândido e figurantes. 

A seguir, elencamos uma série de imagens que destacam momentos e lugares 

importantes do espetáculo, “Chuva de bala no país de Mossoró”.  

 

Imagem 6 – Apresentação do espetáculo pelos palhaços 

 

 

Imagem 7 – Capela São Vicente (cenário/trincheira) 

 

 

Imagem 8 – Troca de bilhetes entre Lampião e o Prefeito 
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Imagem 9 – Preparativos para resistência 

 

 

Imagem 10 – Ação dos Cangaceiros 

 

 

Imagem 11 – O confronto 
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Imagem 12 – A resistência (defesa e vitória da cidade) 

 

 

Ressignificado numa atmosfera que coloca, em cena, universos diversificados, com a 

inserção de novas linguagens como a cinematográfica
40

 e a circense, por exemplo, o 

espetáculo encena os principais acontecimentos do dia treze de junho de vinte e sete. Desde a 

troca de bilhetes entre Lampião e o prefeito até o término do confronto culminando, de acordo 

com a visão dos produtores, na resistência mossoroense.  

Em uma leitura mais atenta das imagens da peça, observamos que não há uma mera 

inserção de novos elementos em que um sobrepõe-se ao outro. Há um entrelaçamento 

dialógico entre eles. As esferas teatrais e circenses ao se relacionarem, por exemplo, 

evidenciam o posicionamento assumido pelo enunciador, representado, nesse caso, por um 

determinado grupo social (autor, diretor, atores, produtor e figurinistas) o qual mostra 

refrações da realidade do acontecimento, através da introdução do ato cômico, simbolizado no 

trio de palhaços. Embora pareça estranha a presença da comicidade numa representação tida 

como oficial cujo “tom só pode ser o da seriedade” (BAKHTIN, 2008, p. 8), o ato cômico 

surge como “triunfo da verdade pré-fabricada, vitoriosa, dominante, que assumia/ [assume
41

] 

a aparência de uma verdade eterna, imutável, peremptória” (BAKHTIN, 2008, p. 8). 

Nesse ritmo, entendemos que o auto enquanto representação festiva, celebratória, 

pulveriza uma realidade que atravessa o tempo-espaço imediato do acontecimento para 

reatualizar uma memória que injeta na sociedade o fortalecimento de uma tradição 

ratificadora de valores que auxiliam na manutenção de possíveis identidades. 

Todavia é preciso salientar que apesar de o discurso do espetáculo não contrariar o 

discurso oficial, mas identificar-se com ele, em virtude de uma politização discursiva dos 

mecanismos de apropriação da memória, o foco das preocupações repousa na atualidade, não 

                                                 
40

 Há no espetáculo a utilização de telões que auxiliam na composição da narrativa (ver imagem 9).             
41

 Grifo nosso. 
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apenas nas ressonâncias do acontecimento, mas principalmente, na vinculação destas com o 

fortalecimento de uma rentabilidade econômica e desenvolvimento citadino, na medida em 

que avoluma o contingente populacional com o maior fluxo de turistas, acarretando uma 

expansão do chamado capital de giro para cidade. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

É salutar esclarecer, neste momento, que as ponderações realizadas nesse tópico 

convergem para o desejo de aprofundar as nossas discussões sobre o episódio em foco, como 

também, estão condicionadas a um entendimento mais claro sobre como as produções 

textuais, sejam elas verbais escritas, verbais orais, verbos-visuais ou somente visuais, que 

tratam da mesma temática, proporcionam um acabamento estético em um contexto de 

recepção amplo, partindo do mais imediato com os escritos de Raimundo Nonato (1955), 

Raul Fernandes (1978) e o inserido na contemporaneidade com o monumento “Memorial da 

resistência” e o espetáculo “Chuva de bala no país de Mossoró”.  

Em assim sendo, acreditamos que os diferentes vieses apresentados são necessários 

para que tomemos ciência do conhecimento partilhado na sociedade ao longo dos anos sobre 

o treze de junho, visto que o acontecimento não permanece engessado em vinte e sete, já que, 

como sabemos, há uma ampla divulgação do episódio nos meios midiáticos impressos e 

digitais, teatrais, em especial no final do primeiro semestre de todo ano, quando são 

comemoradas as festas juninas no Brasil e em Mossoró, com o conhecido festejo, “Mossoró, 

cidade junina”, em que há uma atualização do fato, auxiliando na (in)formação da opinião 

pública.  

A atualização se dá, nesse âmbito, de forma bifurcada. Refere-se tanto ao 

reavivamento memorialístico do episódio como pelo fato de, no caso específico do 

espetáculo, a presença de novidades, como a inserção de telões cinematográficos e a narração 

do enredo realizada pelo trio de palhaços, corroborando para o todo. 

A nosso ver, a leitura dos diferentes materiais textuais nos direciona para a 

historicidade que rege a relação dos sujeitos com os enunciais textuais. Em outros termos, a 

apreensão do episódio, a recepção e os posicionamentos que o permeiam dependerá também 

de outras atmosferas com suas implicações e motivações políticas, culturais, sociais, 

econômicas, e não somente do contexto imediato em que ocorre o fato. 

Assim, como estamos nos reportando a um acontecimento histórico-social, 

enfatizamos que nele encontram-se vozes, as quais constituem de modos diversos em 
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diferentes períodos, por diferentes sujeitos, compreensões valorativas a respeito da realidade 

do acontecimento e da cidade. Perspectivação que compreendemos ser, não um discurso 

diverso, distante no tempo e no espaço, mas um novo discurso realizado, a partir de outras 

vozes ativas que se materializam nos enunciados. 

Dessa maneira, percebemos que de uma maneira ou de outra, os enunciados atualizam 

vozes sociais e valorações axiológicas em que constrói certas imagens a respeito do episódio e 

de Mossoró, dialogizando os seus ditos, levando em consideração a estrutura social e cultural 

subjacentes a cada época, o que pode suscitar posicionamentos axiológicos múltiplos.  

É, portanto, refletindo sobre tais valorações e imagens portadoras de sentidos, para 

além do espaço-tempo imediato, que nos debruçaremos no capítulo seguinte, a fim de 

compreender como funciona o processo de construção(es) identitária(s) atribuída(s) a 

Mossoró em determinados enunciados presentes na literatura de cordel. 
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5 MOSSORÓ, TERRA DA RESISTÊNCIA? A CONSTRUÇÃO DA(S) 

IDENTIDADE(S) ENUNCIADA(S) 

 

O presente capítulo destina-se a dialogar com os enunciados presentes nos cordéis que 

tratam do tema em evidência, qual seja a construção da(s) identidade(s) de Mossoró nos 

enunciados cordelísticos, em relação aos dizeres que flutuam acerca do episódio da resistência 

ao bando de Lampião em 1927. O nosso exercício de interpretação contempla os elementos 

contextuais valorados pré-construídos com o intuito de perceber as relações axiológicas 

estabelecidas, tendo como categoria reflexiva as vozes dos sujeitos, consideradas, por sua vez, 

como marcas designativas dos posicionamentos valorativos sobre o processo de construção da 

identidade de Mossoró.  

Por compreender que o acontecimento narrado pelos sujeitos de nossa investigação 

está intrinsecamente concatenado as circunstâncias histórico-social, pois as práticas de 

linguagem contextualizadas dialogam entre si em algum momento, damos relevo ao conceito 

bakhtiniano de cronotopia o qual permite situar a identidade de Mossoró em certo tempo e 

espaço, no tocante aos dizeres sobre a resistência. 

Realçamos o entendimento de que a cadeia temporal que atravessa os enunciados 

dialoga com a contemporaneidade, permitindo desse modo, uma incessante ressignificação 

discursiva, conforme vimos no tópico 4.3. Em virtude disso, por meio do entrecruzamento de 

vozes buscamos significados que imprimem tons avaliativos que constroem a(s) identidade(s) 

atribuída(s) a Mossoró. Para que consigamos tal intento é necessário negociá-lo em relação 

aos relatos do episódio.  

Esse pano de fundo nos transporta as problematizações do nosso estudo: “Que vozes 

sociais emergem dos enunciados dos cordéis em torno do episódio? Como a temática da 

resistência surge no texto cordelístico? Como as vozes presentes nos enunciados contribuem 

para a construção da identidade da cidade de Mossoró?”.  

Considerando tais questionamentos, a empiria e os propósitos de nossa pesquisa, cabe-

nos, neste momento, uma observação dos elementos que compõem os enunciados. Desse 

modo, anterior ao exame dos enunciados propriamente ditos, efetuamos um levantamento e 

uma análise prévia dos signos linguísticos, isto é, uma apreciação de determinadas palavras 

presentes no seio enunciativo dos cordéis.  

Justificamos o objetivo dessa primeira ação, com base, no entendimento bakhtiniano 

(2010, pp. 152-153) da impossibilidade de ruptura da palavra com a realidade externa, pois, 
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segundo Bakhtin, “a palavra significante vive fora dela mesma, isto é, vive de sua direção 

para o exterior” (BAKHTIN, 2010, 152).  

Assim recorremos a este recurso inicial, pois compreendemos que os enunciados 

analisados não se constituem isoladamente, mas a partir de um todo que manifesta a 

intencionalidade do enunciador no que tange à acentuação privilegiada de certos pontos de 

vista em detrimento de outros.  

 

5.1 TONALIDADES AXIOLÓGICAS EMERGENTES: O PAPEL DOS ELEMENTOS 

QUE INTEGRAM OS DIZERES SOBRE MOSSORÓ. 

 

Nomeamos esse tópico de “Tonalidades axiológicas emergentes: o papel dos 

elementos que integram os dizeres sobre Mossoró”, uma vez que sua configuração parte de 

aspectos composicionais específicos que surgiram de uma primeira leitura dos nossos dados. 

Em assim sendo, do ponto de vista analítico elencamos apenas alguns aspectos como: a 

religiosidade, as personagens, a natureza, o tempo e o espaço, conforme aparecem nos 

cordéis, visto que os concebemos como necessariamente relevantes para um melhor 

entendimento do nosso objeto.  

Desse modo, ratificando nossa fala anterior, damos destaque, em nossas análises, a 

elementos lexicais que integram o contexto da interação verbal, pois acreditamos que essa 

ação prévia auxilia no processo de compreensão das tonalidades axiológicas surgidas para a 

configuração das possíveis identidades construídas para Mossoró, o que, de acordo com 

Bakhtin (2010), “pode-se falar da palavra do outro somente com a ajuda da própria palavra do 

outro” (BAKHTIN, 2010, p.153).  

Em resumo, para realizar um exame aprofundado, porém não esgotado, dos 

enunciados cordelísticos é necessário que o articulemos aos elementos (palavras) a serem 

destacados a seguir, caso contrário, acarretará numa perda da “capacidade de ampliar e de 

renovar seu significado em contextos novos e vivos e, em essência, morre enquanto palavra” 

(BAKHTIN, 2010, p.152), provocando um esvaziamento semântico. 

 

5.1.1 Religiosidade 

 

Compreendendo um dos aspectos recorrentes da literatura de cordel, portanto 

caracterizadores do gênero, constatamos em nosso corpus uma presença acentuada de 

elementos ligados à religiosidade, que sinalizam, em conjunto com outros recursos 
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linguísticos vivos
42

, o modo como as identidades da cidade de Mossoró nascem nos 

enunciados. Observemos: 

 

A santa nossa padroeira  

Senhora Santa Luzia 
[...]  

Parece que o céu reclamava 

[...]  

Parece que Deus olhava 

[...]  

O sino batia pungente 

[...]  

recebemos os favores que o bom Deus nos fazia (OLIVEIRA, 1927. In: NONATO, 

2006 p. 276-277). 

 

Sobre a cidade altaneira 

Nobre, santa e imaculada (LIMA, 1927. In: NONATO, 2006, p. 289). 

 

Mossoró era uma cidade 

Do país reconhecida 

[...]  

Sua fama cresceu tanto 

Falavam-se em todo canto 

Que nosso lugar é bento 

[...]  

Quando se ouvia os sinos 

[...]  

Festa sacra anunciando 

[...]  

A maior festa porem era a de Santa Luzia (ALVES, 2007, p. 5-9). 

 

[...]  

Resolvi que atacava Mossoró 

Cidade de magia e catimbó 

[...]  

Até da Santa igreja São Vicente, 

Os Santos atiraram em nós também (SALDANHA, 2004, p. 1- 5). 

 

Tinha até na Estação bala, reza e santo (CONCRIZ, 2007, p. 6). 

 

A presença de elementos atrelados à esfera religiosa, a exemplo das palavras em 

destaque, dialoga com o universo cultural de crenças e valores em que se encontram os 

sujeitos enunciadores. Desse modo, atentamos para o fato de que tais termos, além de referir e 

descrever diretamente a cidade seja como “santa e imaculada”, seja como “lugar bento” ou 

como cidade permeada de feitiços sugeridos em “magia e catimbó”, trazem referências às 

práticas religiosas como as festas, a padroeira local, os santos e os eventos sacros com o 

badalar dos sinos.  

                                                 
42

 Referimos-nos a recursos linguísticos vivos, a partir do sentido bakhtiniano (2004, p. 95) de acentuação 

avaliativa das palavras, uma vez que, segundo o mesmo autor, “a palavra está sempre carregada de um conteúdo 

ou de um sentido ideológico ou vivencial”. 
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As menções a religiosidade citadina revelam identidades construídas para Mossoró 

inscritas em práticas sociais, fruto de uma memória discursiva coletiva cujo panorama 

descrito busca evidenciar uma cidade guardada, abençoada e protegida, independente do 

segmento religioso, uma vez que, seja Mossoró descrita como um lugar “bento” ou “uma 

cidade de magia e catimbó”, ela reage e repele o bando de Lampião.  

 

5.1.2. Personagens 

 

Tomamos de empréstimo para análise, neste tópico, as referências às personagens. 

Vejamos: 

 

[...]  

O bom Rodolfo// Prefeito conceituado 

[...]  

Do pessoal ilustrado  

[...]  

Ilustrados digo eu 

 Não são os ricos somente  

São todos que se mostravam// Fortes e diligentes 

[...]  

O pessoal estava forte 

[...]  

A cidade inabalável// Com um gesto de nobreza 

[...]  

Falo agora nos oficiais 

[...]  

junto com seus soldados 

[...]  

Agora quero falar-vos// Com relação às famílias 

[...]  

Aqueles entes queridos 

[...]  

Assim muitas senhoras// Que não vou relatar// Dignas de grandes aplausos  

[...]  

E no vigário Pe. Luiz Mota (OLIVEIRA, 1927. In: NONATO, 2006 p. 274-279). 

 

[...]  

Que Virgolino Ferreira// Chamado de Lampião 

[...]  

Reuniu a cabroeira 

[...]  

Massilon de um lado alegre 

[...] 

 Sabino, tenente afoito  

[...]  

Lambe os beiços José Leite Santana – O Jararaca 

[...]  

Rufando diz Colchete// Com aspecto de chacal 

[...]  

Passaram aí uns três dias// Nas fazendas do Major 

[...]  

Daí desceram as feras 
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[...]  

Matando e fazendo mal// As donzelas e casadas 

[...]  

O Sr. Antônio Gurgel 

[...]  

Foi preso por Lampião (LIMA, 1927. In: NONATO, 2006, p. 281-287). 

 

[...]  

Mossoró vivia numa// Invejável tranquilidade// Gente simples e orgulhosa// Dessa 

pacata cidade (ALVES, 2007, p. 15). 

 

[...]  

Nossa Mossoró guerreira, brava, heroica que compete  

[...]  

O povo mossoroense 

[...]  

Disse o Coronel Moreira, 

 [...]  

Que os cabras de Lampião 

 [...]  

Porque o “Rei do Cangaço”  

 [...]  

Um portador do Cangaço 

[...] 

 E estava a população 

[...]  

Famílias apavoradas// Com os corações aflitos 

[...]  

Com civis e coronéis 

 [...]  

Jararaca cai ferido 

[...]  

O bandido baleado, // Ali foi capturado  

[...]  

Fica a cidade intranquila (FRANÇA, 2007, p. 1-9).  

 

Quando o bando foi cercado por trinta e dois perueiros 

[...]  

E dezoito moto-táxis// [...] Maria Bonita ia,  

[...]  

Aborrecido e cansado// De correr de Mossoró (FRANCISCO, 2006, p. 6-9). 

 

[...]  

As trincheiras ocupadas // Só com homens de coragem (CAMPOS, 1977. In: 

SILVA, 2005, p. 135). 

 

Consideramos a presença das personagens e seus qualificadores como estratégia 

discursiva para construção do ponto de vista dos sujeitos enunciadores. Estas estão 

distribuídas entre a população civil, as autoridades, a exemplo, do prefeito Rodolfo 

Fernandes, os cangaceiros e a própria Mossoró personificada, revelando uma cidade oscilante, 

a qual recebe nova roupagem devido às múltiplas relações que se estabelecem entre ela e seus 

residentes, sejam estes permanentes ou passageiros, instituindo uma identidade social móvel, 

fragmentária.  
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A cidade pacata é também, quando necessário, forte “heroica”. Os civis, as 

autoridades, o padre, os cangaceiros, as moças casadas e donzelas habitam uma cidade em 

conflito, uma cidade que se defende do invasor, “[...] Que sem ter necessidade// Quis invadir a 

cidade// Sem nosso consentimento [...]” (CAMPOS, 1977. In: SILVA, 2005, p. 135). 

 

5.1.3 Aspectos naturais 

 

Tão importante quanto os outros recursos é a remissão à natureza. Esta se encontra 

associada, nos cordéis, aos fatores climáticos e econômicos, conforme os fragmentos 

apresentados a seguir: 

 

A cidade do extremo  

 De clima paradoxal  

O sol estando a pino  

O calor era infernal // Com raios causticantes  

Temperatura escaldante  
[...] 

Já chegando a noite  

Ou seja, o fim do dia  

Chegava o outro extremo  

Na hora que o sol sumia  

Vinha uma brisa do mar  

Começava a esfriar  

E tudo se invertia (ALVES, p. 2007, p. 10). 

 

Foi uma tarde chuvosa  

De tempestade e trovão (LIMA, 1927. In: NONATO, 2005, p. 281). 

 

Caía a chuva na terra  

[...]  

Sobre o solo caiu  

[...]  

O sol que clareia a rocha  

No alto do cume da serra  

Onde a águia faz ninho (OLIVEIRA, 1927. In: NONATO, 2005, p. 280). 

 

Que mandou um reforço do inverno  

[...]  

Foi na hora da chuva, de um toró,  

Que as águas tomavam a passagem (SALDANHA, 2004, p. 3- 4). 

 

Perdido nesse vergel  

[...]  

Quando o dia amanheceu (FRANCISCO, 2006, p. 5- 6). 

 

[...]  

Relâmpago, trovão e chuva  

 Molhavam nosso terreno (CONCRIZ, 2007, p. 7). 

 

Mandou à terra do sal [...] (FRANÇA, 2007, p. 4).  

 

Tínhamos o maior parque salineiro  
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[...]  

A cera de carnaúba  

[...]  

Tivemos o ouro branco  

O famoso algodão  

[...]  

Nosso rio Mossoró // Toda vez que enchia [...] (ALVES, 2007, p. 2-7). 

 

A cidade de clima paradoxal é, também, a cidade do dinheiro, de uma estrutura 

econômica bem-sucedida. O imbricamento do discurso econômico com a memória geográfica 

do lugar revela um contexto transformador, que integra uma cidade laboriosa, uma cidade 

alicerçada no progresso. Afinal, “Era enorme a produção// Porque tinha exportação// 

Valorizando o produto// [...] Pra todo esse mundão” (ALVES, 2007, p. 3).  

Por esse ângulo, observamos a inserção dos elementos naturais direcionando para dois 

caminhos que se complementam. No primeiro, os aspectos naturais são colocados como 

sinônimo de progresso citadino, motivando o assalto. Observamos “...Terra do 

sal...”(FRANÇA, 2007, p. 4, “...Tínhamos o maior parque salineiro...” // “... o famoso 

algodão...” (ALVES, 2007, p. 2-7), entre outros; no segundo, os fatores climáticos aparecem 

nos cordéis, como reação. Atrelados aos aspectos religiosos, eles surgem em defesa da cidade. 

“... Mas, foi contra mim até o Pai eterno, // Que mandou um reforço do inverno, // E o ataque 

foi atordoado...” (SALDANHA, 2004, p. 4) 

 

5.1.4 O espaço-tempo: entre o natural e o social. 

 

Considerando-se a própria temporalidade dos folhetos, isto é, o contexto sócio-

histórico e cultural em que se deu seu processo de escritura, o espaço-tempo está configurado 

nos enunciados cordelísticos entre a Mossoró sertão, ou até mesmo ruralista e a Mossoró 

urbana, em desenvolvimento. Vejamos: 

 

Lampião disse contente: - O Nordeste é meu xodó  

Eu vou rever o sertão  

E da lá naquele pó  

[...]  

Andando dentro da mata, 

Quebrando pau e cipó  

[...] 

Todos cobertos de pó  

[...]  

Quando saíram do mato  

[...]  

Por dentro dos matagais // Abrindo com “ferro e fogo”  

 Os piques da PETROBRAS  

[...]  
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- Nesses três quarto de século  

Mudaram a cor do sertão (FRANCISCO, 2006, p. 2-4). 

 

Sabe que a 13 de junho,  

Do ano de vinte e sete  
[...]  

Mandou a terra do sal  

[...]  

E a batalha começa  

[...]  

As trincheiras resistiam // Lutavam (FRANÇA, 2007, p. 4-7). 

 

Até que um certo dia,  

[...]  

Fez trincheira até em cima  

Da matriz de São Vicente  
[...]  

Nesse tempo Mossoró tinha  

[...]  

Rios limpos, praças simples  
[...]  

Lampião chegou no saco   

Até que em vinte e sete  
[...]  

No dia treze de junho // foi a cidade invadida  

[...]  

Pra se proteger no mato  

[...]  

Muita gente entrincheirada  

[...]  

Na igreja São Vicente  

Tinha até na estação  

 No alto da conceição  

[...]  

A trincheira foi montada  

[...]  

 Lampião daqui pra fora,  

[...]  

Nesse lugar o capeta // perdeu até a espora (CONCRIZ, 2007, p. 3-7).  

 

Os trens naquele dia  

  [...] 

Os autos também se ocuparam  

[...]  

Antes das 4 horas  
[...]  

Já nos últimos momentos  
[...]  

Nas torres das igrejas  

Tinha se feito trincheiras  

 Na estação telegráfica  
Deste honrado lugar  

 Assim decorreu o tempo  
Para a cadeia pública  

[...]  

Destas zonas do Nordeste  

[...]  

No centro do nosso sertão [...] (OLIVEIRA, 1927. In: NONATO, 2005, p. 276-

278).  
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Com o fim de fazer saque  

Da capital do sertão  

[...]  

Quando o portador chegou  

Todo coberto de pó  

Às oito horas da noite 

[...] 

Foi isto a 12 de junho  

Era domingo o dia  
[...]  

Dessa hora em diante  

Até o dia clarear  
[...]  

O dia 13 de junho  
[...]  

A cidade abandonavam  

[...]  

De tarde era quatro horas  
Quando rompeu Mossoró  

[...]  

Que na torre da igreja (LIMA, 1927. In: NONATO, 2005, p. 281-289).  

 

No ano de vinte sete  

Mossoró era potente  

[...]  

Grande produção de cera  
[...]  

Era bem desenvolvida  

[...]  

No setor financeiro  

Tinha o Banco do Brasil  

[...]  

Tornou-se a mais rica  
Por seu desenvolvimento  

Cada dia se notava (ALVES, 2007, p. 2-5). 

 

Os fragmentos em destaque ilustram a construção temporal arraigada ao entorno 

espacial. Ou seja, a temporalidade é relacional, é demarcada pela construção social do espaço 

citadino, ora tendo como referência identitária o sertão nordestino que cobre de pó seus 

habitantes ora apontando o intenso processo de modernização, através de atividades 

econômicas (Petrobrás, Banco do Brasil, o comércio exportador, etc) e meios de transportes 

(automóveis e trens) os quais representam uma mudança, no espaço-tempo, e 

consequentemente, na(s) identidade(s) da cidade que se estruturam em torno de uma 

sociedade diversificada.  

Nesse campo situa-se o diálogo conflituoso entre a tradição e a modernidade que se 

ancora no sentimento progressista, reforçado pelo enunciado: “[...] Mudaram a cor do sertão 

[...]” e pela presença de grandes empresas conforme já citamos, apontando, dessa forma, uma 

transformação de valores. 
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Salientamos, ainda, que o espaço-tempo dos enunciados é histórico, hereditário, visto 

que remete a elementos simbólicos configurativos do acontecimento vivido. Desse modo, 

destacamos alguns exemplos representativos de marcas temporais. Vejamos:  “13 de junho”, 

“ano de vinte e sete”, “Antes das 4 horas”, “começa”, “Nesse tempo”, “Tinha”, “ “Naqueles 

dias”, “Já nos últimos instantes”, “De tarde”, “Era domingo”, “12 de junho”, “o dia clarear”, 

“Assim decorrer”, “Tornou-se”, “cada dia”, “certo dia”. Em relação à esfera espacial, 

destacamos: “Torre da igreja”, “estação”, “No alto da conceição”, “trincheiras”, “Matriz de 

São Vicente”, “honrado lugar”, “daqui”, “estação telegráfica”, “cadeia pública”, “Zonas do 

Nordeste”, “centro do nosso sertão”, “praças simples”, “mato”. 

Os aspectos lexicais levantados possibilitar-nos-ão evidenciar a teia discursiva
43

 que 

desvenda uma responsividade articuladora das falas/vozes empreendidas, por meio de 

valorações que compõem o universo da interação verbal nos enunciados cordelísticos para/na 

construção das identidades plurais da cidade mossoroense no momento posterior, visto que 

não consideramos a feitura dos cordéis como um exercício material puramente composto de 

versos, sons e ritmos, mas, sobretudo, o entendemos a partir de sua condição axiológica, ou 

seja, em nosso estudo, o texto cordelístico ultrapassa a mera composição verbal para uma 

composição mais complexa, uma composição discursiva inserida numa determinada situação 

social. 

Por esse ângulo, significa dizer que do ponto de vista analítico, os elementos lexicais 

destacados são dotados de valorações, assim sendo, expressam tonalidades axiológicas e 

assumem um caráter avaliativo a respeito do objeto tratado. De modo mais específico, a 

seleção de palavras realizada para compor os versos dos cordéis, não se dá de forma neutra e 

aleatória para serem rimadas, por exemplo. Na realidade, as palavras escolhidas exprimem 

posicionamentos, implicam uma posição ativo-valorativa. E são esses valores, essas 

entonações axiológicas que buscamos “ouvir” e compreender adiante. 

Empreendemos, a seguir, a partir dos títulos dos cordéis, a análise dos enunciados 

propostos, a fim de problematizar a construção da(s) identidade(s) de Mossoró, em função dos 

dizeres que circundam o ato enunciativo da resistência ocorrido na cidade em vinte e sete.  

 

 

                                                 
43

 Denominamos de “teia discursiva” as relações dialógicas travadas no processo de construção das identidades 

de Mossoró. 



112 

 

5.2 DENOMINAÇÃO: ESPAÇO ENUNCIATIVO PARA CONSTRUÇÃO, AFIRMAÇÃO 

E RESSIGNIFICAÇÃO DE IDENTIDADES DE MOSSORÓ.  

 

O nosso corpus é composto por textos da literatura de cordel, veiculados no período 

que se enquadra entre os anos de 1927 e 2007 que versam sobre o confronto entre o bando de 

Lampião e a cidade de Mossoró. Para sua seleção e construção, traçamos alguns critérios 

como: a temática, o tempo, o ciclo histórico-circunstancial e, finalmente, os títulos que 

apontam para uma construção axiológica, a qual (possivelmente) orienta o teor discursivo dos 

enunciados. Fator que deixa em evidência a importância de uma apreciação mais cuidadosa 

dos mesmos para compreensão do todo.  

Sendo assim, realizamos uma análise dos títulos que denominam os cordéis 

examinados neste estudo. Para uma didatização da análise identificaremos as designações dos 

cordéis pela letra T maiúscula e em negrito (em referência a palavra título), seguida por uma 

numeração sequencial. Dessa forma, evidenciamos a tabela subsequente que elenca os textos 

que compõem o corpus. 

 

Tabela: Títulos dos cordéis analisados 

 

TÍTULOS DOS CORDÉIS ANO AUTOR 

T

1 

Aproximação de Lampião a 

Mossoró. 

1927 José Lima de Oliveira 

T

2 

A derrota de Lampião em 

Mossoró. 
1927 José Otávio Pereira de 

Lima 

T

3 

Vitória de Mossoró no ano 

de vinte e sete. 

1977 Luiz Campos 

T

4 

Lampião em Mossoró em 

1927. 

2004 José Saldanha 

T

5 

O ataque de Mossoró ao 

bando de Lampião 

2006 Antonio Francisco 

 

T

6 

Mossoró comemora 80 anos 

de resistência ao bando de 

Lampião. 

2007 Ademar Pedro Alves 

T

7 

Mossoró na resistência ao 

grupo de Lampião 

2007 Aldaci de França 

T

8 

80 anos de história do 

combate a Lampião 

2007 Concriz 

9

9 

A defesa de Lampião 2007 José Augusto 
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Nos cordéis selecionados para a análise de nosso objeto, percebemos que boa parte 

deles traz em seus títulos, por meio de termos como: “vitória”, “derrota”, “resistência” 

“ataque” e “combate”, uma referência explícita ao discurso que converge para identidade da 

resistência atribuída à cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nessa perspectiva, 

observamos que quatro (T1, T4, T8 e T9) não fazem uma referência direta, em seus títulos, 

ao episódio de vinte e sete, em especial, a resistência citadina ao bando de cangaceiros. T1 e 

T4, por exemplo, apenas informam amplamente o assunto tratado, mas não apontam de modo 

específico, o percurso a ser trilhado no interior dos cordéis.  

Em T1, por exemplo, alertamos, novamente
44

, para o fato de o cordel dar a impressão 

de que irá discursivizar apenas sobre o roteiro seguido pelo cangaceiro até sua chegada a 

cidade de Mossoró, e não sobre o episódio de vinte e sete, mais diretamente, sobre a 

resistência citadina. Esse viés de leitura é pertinente e verificável pelo uso do elemento 

“aproximação”.  O outro foco de leitura somente torna-se possível, após uma contemplação 

do todo. Tanto do cordel, como seu diálogo com o título da coletânea (O ataque a Mossoró e a 

vitória desta cidade), a qual T1 compõe.  

A exemplo de T1, em T4, embora nos “avise” que a temática será a presença de 

Lampião na cidade mossoroense, só percebemos o tom do discurso  com a realização da 

leitura de seus versos. Essa forma de apresentação titular, Guimarães (1995 p.51) caracteriza 

como “função factual” cujo “resumindo as linhas fundamentais do texto, o título passa a 

desenvolver funções de natureza eminentemente prática”.  

Além da “função factual”, T1 e T4 apresentam, o que Guimarães (1995, p. 51), 

denomina de “ligação anafórica”, segundo a autora, essa característica funciona como um 

“lembrete de uma informação conhecida, remetendo a um elemento anterior, não enunciado 

no texto, mas presente no espírito do leitor”. Notemos que palavras como “resistência”, 

“vitória”, “derrota”, “combate”, “luta”, “assalto”, entre outros termos que qualificariam o 

episódio, não estão presentes em ambos, sendo necessária uma ativação, por parte do leitor, 

de seu conhecimento de mundo; bem como, exige do produtor uma noção de seu público alvo.  

Em relação a T8, apesar de este trazer elementos lexicais como “combate” e fazer 

referência ao marco temporal “80 anos de história...”, vemos que não há uma precisão do que 

se trata, gerando expectativa. De forma mais límpida, a construção discursiva do título não 

explicita quem combateu Lampião, nem tão pouco, o resultado do combate, visto que, a ação 

                                                 
44

 Vide, adiante, nossa análise de E1 na página 117.  
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de combater não é sinônima de vencer, mas implica, em nosso ponto de vista, numa possível 

vitória.  

Note-se que o nome “Mossoró” foi omitido do título, fazendo-se necessária uma 

recorrência à memória, e ao contexto enunciativo para identificação da temática. O que 

oferece espaço para questionamentos como: quem combateu Lampião? Quem saiu vitorioso 

do combate, o combatente ou o combatido? Outra vez, a resposta é sanada com a leitura dos 

enunciados presentes no cordel.  

Assim como os títulos anteriores (T1 e T4), T8 apresenta uma ligação anafórica, pois, 

novamente, faz-se necessário que o leitor possua um conhecimento prévio do assunto, com o 

intuito de ser capaz de estabelecer um diálogo com o discurso da resistência de Mossoró, 

recuperado este, pelo marco temporal “80 anos” e pelo elemento linguístico “combate”. 

Em T9, temos, praticamente, os mesmos questionamentos de T8, todavia, o foco 

remete-se ao cangaceiro. Observemos: “A defesa de Lampião”. O termo “defesa”, assim 

como, questionamos em T8, também nos permite questões como: “Que defesa? Contra quais 

acusações?” e, mais uma vez, obtemos a resposta e os sentidos que ela oferece, com base na 

leitura do todo.  

Em T9 surgem outras características apresentadas por Guimarães (1995). A função 

poética, a qual, mais que “resumir, procura deixar o leitor em dúvida, seduz e cria 

expectativas que o levem a leitura do texto” (GUIMARÃES, 1995, p. 52) e a ligação 

catafórica em que o título somente será entendido após a leitura do texto. 

Nesse direcionamento, alertamos que a ligação catafórica apresenta um grau maior em 

T9. Já nos outros títulos, o que de fato é saciado após a leitura do todo é a tonalidade do 

discurso, e não o assunto em si. Nesse caso, nesses títulos há uma maior incidência da ligação 

anafórica (conhecimento prévio do tema, e possivelmente, do discurso oficial predominante 

em torno do episódio). Por sua vez, T9 apresenta a relação Lampião versus Mossoró narrada 

na voz do cangaceiro, revestindo o tema com base em outra atmosfera, como evidencia a 

análise de E9, realizada a posteriori.  

Por outro lado, conforme assinalamos, nos demais cordéis nos é mostrado 

explicitamente a temática e a acentuação discursiva delegada a ela. Nesse caminho, T2, 

escrito em 1927, para enunciar o conflito entre Lampião e a cidade mossoroense, o faz tendo 

como referencial a figura lampionesca. A ação da cidade não é enunciada a partir de sua 

vitória ou resistência, mas o foco centra-se na derrota do cangaceiro, estratégia, que a nosso 

ver, enfatiza e valora de modo mais positivo a ação da cidade. 
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Em resumo, ao inserir no título do cordel o substantivo “derrota” somado a preposição 

“de”, o enunciador opera, por meio de uma estratégia linguística que auxilia na exacerbação 

do golpe sofrido por Lampião, afinal, o ato de perder pertence a ele, ao “Capitão do cangaço”, 

o “governador dos sertões”, conhecido, temido e respeitado por todos e que fracassou perante 

a grandeza de Mossoró.  

Já em T3, o recorte dado ao fato surge através de uma acentuação mais sutil, quase 

como uma nota informativa, “beirando”, arriscamos dizer, certo apagamento da subjetividade, 

do ponto de vista do enunciador. Não há uma ênfase tão contundente ao conflito, nem as 

personagens, como em T2.  

T3 é posto apenas como algo que informa o conteúdo a ser lido no interior do cordel. 

O leitor não consegue, somente pela sua leitura, prever o tom com que o enunciador irá 

discursivizar o episódio. Não percebemos, por exemplo, nem uma euforia, nem tão pouco, 

certo desprezo do enunciador em sua escritura. Entendemos, desse modo, que T3 anuncia o 

conteúdo, mas não revela a maneira pela qual ele será enunciado. 

Por sua vez, é curioso notar a forma como é construído T5. Nele, o enunciador 

ressignifica o fato, apontando para uma reorientação do trajeto temático, ao alterar o sujeito 

ativo. Em T5 é a cidade que ataca o bando de Lampião e não o oposto. Nesse sentido, ao 

redimensionar o foco, retirando a ação dos cangaceiros e transferindo-a para Mossoró, 

observamos um sentido valorativo de passividade atrelado a Lampião e seu bando, sugerindo 

um papel secundário, em contraposição, ao papel realizado pela cidade. É Mossoró quem age. 

Em T6 e T7 temos a enunciação explícita da palavra “resistência”. Enquanto que em 

T7 observamos um tom axiológico de apresentação do conteúdo textual, isto é, uma 

informação sobre a temática inserida no cordel, o que evidencia certo afastamento do sujeito 

produtor do discurso, o qual assume o papel de narrador, ou melhor, assume um 

posicionamento de mero repassador da versão do treze de junho de vinte e sete, considerada 

como oficial, em T6 temos duas assertivas marcadas pela relação que se constrói entre os 

verbos “comemorar” e “resistir” com o marco temporal de “80 anos...” Através da perspectiva 

memorialística, há em T6 um resgate do passado, um reavivamento do acontecimento, que 

ganha força pelo transcorrer do tempo e das personagens envolvidas, visto que, não se trata de 

uma celebração qualquer, nem tão pouco de qualquer sujeito. São, na realidade, oitenta anos 

de combate a Lampião, o capitão do cangaço. 

Observamos também, nesse enunciado, a ênfase dada ao sujeito que comemora 

“Mossoró”, trazendo as noções de pertencimento e de exclusão e inclusão identitária. É a voz 

de apenas um grupo de pessoas, e embora saibamos que, provavelmente, nem todos os 
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mossoroenses compartilhem do mesmo sentimento em relação a resistência, o enunciador ao 

dizer “Mossoró” faz uma generalização, fazendo, portanto, soar a voz da população 

mossoroense, o que exclui o restante da população que não pertence ao lugar e silencia os 

cangaceiros.  

Neste tópico, detivemo-nos nas análises dos títulos dos cordéis, pois entendemos o 

relevante papel que tais denominações desempenham para uma compreensão mais rica e, até 

mesmo, diversa do sentido global do texto. Assim, longe de ser um acessório paratextual, os 

títulos desempenham funções na leitura de um texto. Gradim (2000), em seu “Manual de 

jornalismo” atribui aos títulos as funções de “informar, cativar, prender o leitor, despertando 

sua atenção e curiosidade” (GRADIM, 2000, p. 70).  

Nos títulos em análise observamos que, além de desempenharem essas funções, eles 

cumprem o papel de reacender o episódio de vinte e sete e contribuem com a discussão em 

torno das identidades atribuídas à cidade de Mossoró como também dos perfis conferidos aos 

cangaceiros, em T5, por exemplo, Lampião torna-se vítima da cidade e não o inverso.  

Em sua maioria o foco discursivo encontra-se voltado para cidade de Mossoró, seja na 

aproximação de Lampião, seja no ataque desta cidade ao cangaceiro ou na comemoração da 

cidade pela vitória alcançada (vide de T1 a T7). Assim sendo a cidade passa a ser o espaço 

discursivo a partir do qual se desenvolve toda a ação, sugerindo, para além de uma identidade 

física e geográfica, quase imutável, identidades outras ressignificadas: cultural, social, 

histórica, política, entre outras, a partir da multiplicidade de discursos, que de acordo com 

Pesavento (2002, p. 9) se “justapõem, compõem, ou se contradizem”, construindo imagens da 

cidade. 

É nessa perspectiva e a exemplo de Calvino (1990) em busca das “futuras Berenices”, 

que nos preocupamos em buscar as identidades das “futuras Mossorós” que se encontram 

presentes na Mossoró resistente, “contidas, espremidas e inseparáveis” (CALVINO, 1990, p. 

147), nos enunciados dos cordéis analisados a seguir. 

Para organização analítica do material a nossa disposição, os cordéis selecionados 

serão identificados pela composição da letra E (maiúscula e em negrito), seguida por uma 

sequência numeral crescente, também em negrito. Os cordéis selecionados são apresentados a 

seguir, sendo identificados a partir do enquadramento temporal a que pertencem, dito de outro 

modo, os cordéis estão inseridos em três grupos: vozes da época (1927), vozes de entremeio 

(1977-2006) e os ditos de comemoração (oitenta anos do episódio de vinte e sete). 
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5.3. VOZES DA ÉPOCA (1927) 

 

5.3.1 E1 Aproximação de Lampião a Mossoró/José Lima de Oliveira 

 

A análise do nosso corpus inicia-se com o cordel Aproximação de Lampião a 

Mossoró, publicado na coletânea, “O ataque a Mossoró e a vitória desta cidade”, escrita pelo 

referido autor (E1) em junho de 1927. Nessa compilação, Oliveira (1927) descreve, em três 

diferentes cordéis, a trajetória de Lampião, os planos para o assalto a cidade e o episódio. 

Desse modo, além do já citado, compõem o livro os cordéis, “Vida de Lampião nos sertões” e 

“A vinda de Lampião a Mossoró”. Estes retratam a vida e ações do rei do cangaço e seu 

bando até sua chegada à cidade mossoroense no ano de vinte e sete.  

O primeiro aborda o modo de agir de Lampião no interior sertanejo e o segundo narra 

o roteiro traçado pelos cangaceiros, como os saques a Apodi e a São Sebastião, antes da 

empreitada a Mossoró. Nessa direção, não é nosso interesse analisar tais cordéis que fazem 

parte da coletânea, pois não colocam em evidência nem o conflito, nem a cidade mossoroense.   

Passemos a análise do enunciado 1 (E1), presente no cordel Aproximação de 

Lampião a Mossoró. 

Meus leitores me escutem 

Esta mesma descrição 

Relativa ao ataque 

Que nos fez o Lampião 

Como também a vitória 

Que ficará na memória 

Da futura geração 

 

Considerando as escolhas lexicais do enunciador, em E1 damos destaque aos termos: 

“ataque e vitória”, visto que, nos chama a atenção num primeiro olhar, a maneira ambígua 

como o segundo elemento encontra-se posicionado no enunciado. A priori, a palavra “vitória” 

tanto pode complementar a ação do “ataque”, realizada pelos cangaceiros, como também, 

pode referir-se a uma possível reação o atacado. Assim, cabe-nos perguntar: vitória de quem, 

daquele que ataca ou do sujeito atacado?  

Tal ambiguidade somente é desfeita na leitura do todo, inclusive no diálogo do cordel, 

em análise, com o título geral da coletânea, a qual ele compõe. “O ataque a Mossoró e a 

vitória desta cidade”, que traz de modo claro o posicionamento de quem o produziu. Dessa 

forma, desfeita a ambiguidade, aparecem inscritas nos versos duas informações que se 

referem à construção imagética do acontecimento: o ataque dos cangaceiros, “Relativa ao 

ataque que nos fez o Lampião” e a defesa da cidade, “como também a vitória...”.  
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Sob esse enfoque, verificamos que os enunciados materializam-se em escolhas 

lexicais, cujas valorações integram o modo de dizer, constituindo axiologicamente a maneira 

de compreender o fato. Corroborando com isso, a presença do elemento linguístico “nos” 

inserido no enunciado é significativa na confirmação do ponto de vista do autor acerca do 

acontecimento discutido, pois direciona o discurso para uma construção em que ele 

(enunciador) se identifica e se compreende como pertencente a comunidade, vinculando-se ao 

lugar. 

Ao relatar, em seguida, que a vitória irá perdurar ao longo do tempo, conforme 

destacamos a seguir: “Que ficará na memória/ Da futura geração”, o sujeito enuncia a partir 

de tons avaliativos que imprimem suas crenças e seus valores, deixando transparecer o desejo 

de herança cultural da reação citadina, que culminou em sua vitória. Sendo esta última 

evidenciada, retomada e ressignificada nas vozes documentais, discutidas no capítulo quatro 

deste estudo e no imaginário coletivo
45

 da população mossoroense. O que revela uma 

intencionalidade caracterizada pelo objetivo de o enunciado explicitar o interdiscurso da 

permanência, da constância. Assim sendo, destacamos a conexão linear que perpassa os 

elementos lexicais “vitória” e “memória”. 

Nessa perspectiva, ao trazer à baila outras vozes sociais (jornalísticas, historiográficas 

e poéticas, entre outros
46

), a construção axiológica do discurso empreendido em E1 orienta-se 

através de uma memória a qual se articula em torno de uma cadeia discursiva estabelecendo 

uma atualização do episódio, tornando-o, portanto, em termos bakhtinianos, um 

acontecimento discursivizado.  

Continuando seu discurso, o enunciador foca sua fala na narrativa do conflito: 

 

No dia 13 de junho 

Quando ocorreu o boato  

Que Lampião atacava  

Este lugar pacato  

Houve muitas agonias 

Ainda mais pelas famílias 

De tão grande sobressaltado 

[...] 

A coisa era horrível 

Alguém achava impossível 

Mas, no entanto era certa   

                                                 
45

 Por entendermos a palavra como enunciado, isto é, como “produto da interação de indivíduos socialmente 

organizados”, (BAKHTIN [Volochínov], 2010, p. 112), denominamos de imaginário coletivo as vertentes 

culturais produtoras de discursos que legitimam valores, significados e ideais a um objeto historicamente 

construído, inerentes aos usos sociais da linguagem, quer estejam presentes na situação mais imediata da 

produção comunicativa, quer distantes no espaço-tempo discursivo. 
46

 A respeito desta questão, é interessante ver nosso estudo anterior, “AVE! MOSSORÓ! Os eventos discursivos 

sobre o episódio da resistência ao bando de Lampião”, 2010. 
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[...] 

O pessoal estava forte 

Firme em suas defesas 

A cidade inabalável 

Com um gesto de nobreza 

 

É necessário atentar para o modo como o sujeito apresenta o ataque de Lampião à 

cidade. Em seu entendimento o ataque é percebido como uma notícia falsa, um “boato”. 

Acontecimento que não se concretizaria.  

O fato de o sujeito-enunciador fazer uso do termo “boato” dialoga com o discurso 

social mossoroense da dúvida, da incerteza, pois Lampião não iria atacar uma cidade de 

pequeno porte, mas Mossoró já considerada, naquele tempo, de grande porte visto que possuía 

quatro igrejas ou quatro torres como denominou o cangaceiro, três jornais, uma agência do 

Banco do Brasil, entre outros empreendimentos que retratam o progresso citadino. 

Em oposição ao discurso da incerteza, surge o da resignação constituído em primeiro 

plano, pela transformação do lugar. A cidade deixa de ser um lugar tranquilo, “pacato” e 

passa a caracterizar-se através de um sentimento de angústia. Mossoró e sua população 

encontram-se em sofrimento, em aflição, assustados, como destacam os seguintes versos: “... 

Houve muitas agonias //Ainda mais pelas famílias // De tão grande sobressalto ...” Em 

segundo plano, a aceitação do ataque lampionesco se dá pela utilização dos conectores 

adversativos, “Mas” e “no entanto”, ambos reforçados pela conjunção afirmativa “certa” 

como também, através da sentença que pressagia: “...Todos o mal pressentiam...”. 

Todavia, mesmo envolvida nessa atmosfera de medo e angústia, a cidade tem sua 

reação estruturada. Vejamos: “... O bom Cel. Rodolfo //... Diante destas cenas // Estava 

organizado...”. A expressão formada pelo substantivo “gesto” e pela locução adjetiva “de 

nobreza” enaltece a defesa citadina, fazendo emergir valores sociais que se referem a bravura 

e coragem do povo mossoroense, que não recuou diante do capitão do cangaço, conforme 

atestam os versos a seguir: 

 

Do pessoal ilustrado 

Ilustrados digo eu 

Não são os ricos somente 

São todos que se mostram 

Fortes e diligentes 

Calmos e corajosos 

Firmes e valorosos  

Naquele conflito ardente. 
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O enunciador estrutura seu discurso no engrandecimento da população mossoroense 

por meio de recursos linguísticos que passam a indicar um modo de ser do substantivo a que 

se remete. Nesse processo, os adjetivos trabalhados no enunciado funcionam também como 

elemento discursivo, que ratifica o posicionamento do enunciador a respeito do dito. Em outro 

recorte enunciativo, o sujeito anuncia: 

 

Mossoró será o forte 

Para sempre triunfar 

 

Desse excerto, destacamos a ligação entre as palavras “forte”, “o” e “sempre”, que 

direcionam o dizer para um contexto atemporal, para uma situação de perenidade, endossada 

pelo uso do verbo “ser” no futuro “será”, atribuindo sentidos que atuam numa construção 

identitária de Mossoró de eterno esplendor. Assim, a opção por usar discursivamente os 

termos em destaque, favorece a acentuação de uma identidade ufanista, aparentemente fixa.  

Em outro fragmento o enunciador avalia:  

 

É justo que Mossoró  

Triunfasse na imprensa 

Pois muito se esforçava 

Por sua justa defesa. 

 

Esse trecho de E1 nos chama atenção porque a imagem da cidade é processada no 

interior das práticas discursivas, propiciando determinados sentidos. Em específico, o 

produtor insere a defesa da cidade mossoroense no discurso jornalístico, como complemento 

legitimador do seu posicionamento (“justa defesa”).  

Assim observamos que, nestes fragmentos, o foco referencial objeto de análise é o 

papel da mídia no que tange a sua capacidade de veiculação das informações sobre o 

acontecimento de vinte e sete. Percebido como traço significativo da alteridade, de 

posicionamento axiológico, constatamos que a voz midiática coaduna-se com o discurso 

proclamador da resistência, conforme os enunciados em negrito.  

Sobre isso, é importante frisar que o discurso enunciado pela imprensa mostra uma 

realidade refratada, representada sendo, nesta última, a identidade determinada. Afinal, “quem 

tem o poder de representar (como a imprensa
47

) tem o poder de definir e determinar a 

identidade [...] representar significa dizer: a identidade é essa” (SILVA, 2011, p. 91).  

                                                 
47

 Grifo nosso 
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Inserida na apresentação do episódio está a construção identitária da cidade de 

Mossoró. A identidade é exposta através dos modalizadores “pacato” e “inabalável”, e da 

locução adjetiva “[...] de nobreza”, cujo sujeito-enunciador enxerta uma composição 

identitária de cidade camaleônica. Nesse jogo discursivo, o enunciado constrói uma 

identidade fluida, transitória. Por um lado, ela é apresentada como pacífica, tranquila, 

demarcando uma conotação provinciana, ruralista, por outro, é vista como implacável, 

magnificente e vitoriosa.  

Em relação, ainda, aos componentes lexicais em destaque, subjaz uma contraposição 

semântica empreendida pela ausência da voz dos cangaceiros. Desse modo, o silenciamento 

que atravessa E1 marca explicitamente o posicionamento axiológico do sujeito ante o 

episódio, implicando na circulação de sentidos que favorecem uma identidade construída 

discursivamente para a cidade mossoroense. Enfim, a identidade atribuída à cidade processa-

se em função de estratégias discursivo-lexicais e silenciamento do outro (cangaceiros) – que 

convergem para enfatizar, neste enunciado, o dizer da resistência contra Lampião e seu bando.  

 

5.3.2 E2- A derrota de Lampião em Mossoró/ José Otavio Pereira de Lima (1927) 

 

Em E2 o enunciador inicia seu discurso a partir de dois pontos: uma descrição sucinta 

do episódio, “Foi uma tarde chuvosa// De tempestade e trovão...”, e a exploração das 

personagens, de suas relações entre si, de seu envolvimento com os espaços e de suas ações. 

Nesse direcionamento, Mossoró é descrita de modo oscilante, a priori, sob a ótica do 

enunciador, ela é a “capital do sertão”, o que a qualifica como uma cidade de grande porte, a 

mais importante da região, com riquezas e bens acumulados. Vejamos: 

 

Foi uma tarde chuvosa 

De tempestade e trovão 

Que Virgulino Ferreira, 

Comandou o grande ataque 

Com o fim de fazer saque 

Da capital do sertão 

 

Para isto, no Pageú 

Reuniu a cabroeira 

E disse com voz de chefe 

Vamos fazer grande feira 

Ataquemos Mossoró 

 

Por sua vez, a partir da visão dos cangaceiros, a cidade e a sua população são 

qualificadas depreciativamente, através do uso de elementos lexicais como os adjetivos e as 
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expressões com valor adjetivo, que funcionam como predicativo. Ou seja, passam a indicar 

um modo de ser do substantivo ou, pelo menos, como ele é percebido pelo outro. Conforme 

os versos a seguir: 

 

Lá tem gente de boró  

Que só sabe dá carreira 

 

O povo de lá é mofino 

De qualquer coisa tem medo; 

[...] 

Sabino, tenente afoito 

Resfunga com fala grossa: 

Já entrei em Cajazeiras, 

E incendiei aquela joça 

[...] 

Mossoró pra nós é troça. 

 

Nas estrofes seguintes, o discurso caracteriza-se pelo sentimento de superioridade do 

bando e por suas expectativas de sair bem sucedido do assalto. Atrelado a tal sentimento, o 

enunciador na voz dos cangaceiros, constrói um perfil para os mesmos acentuando suas 

características e seus feitos mais brutais, conforme denunciam estes versos: 

 

Massilon, de um lado alegre,  

Diz bem alto e convencido: 

Capitão, eu com dez homens 

Como lá quente e cozido 

Corto fino e bem miúdo 

Volto gordo e enriquecido 

[...]  

Lambe os beiços José Leite  

Dos Santana – o Jararaca 

[...] 

Eu mato por brincadeira 

Cantando “Mulher rendeira” 

Encho de ouro a bruaca. 

 

Rufando diz Colchete 

Com aspecto de chacal 

Na casa lá do prefeito 

Derrubo tudo a punhal 

Bofe, tripa e coração 

Deixo de ruma no chão 

Sangue esborra pelo quintal! 

 

Apesar de definir o bando através dos próprios cangaceiros, numa tentativa de isentar-

se de qualquer declaração, percebemos que o enunciador deixa transparecer seu ponto de vista 

a respeito dos sujeitos definidos. Opinião bem marcada, em momento posterior, quando o 
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enunciador passa a descrever o cangaceiro Colchete, alvejado por um tiro durante o conflito. 

Observemos: 

 

[...] 

 

Ao depois de cinco e meia 

O tiroteio cessou 

O vil corpo de Colchete 

O povo logo arrastou 

Até a praça da igreja 

Para se mostrar que a peleja 

Mossoró bem terminou 

 

Esse bandido era um negro 

Sujo, asqueroso e imundo 

Um monstro da natureza 

Que satã mandou ao mundo 

Era baixo, grosso e feio 

A boca, de palmo e meio 

De olhar felino e profundo 

As pernas eram cambadas 

O corpo de chimpanzé 

Orelhas de burro mulo 

Um bolão era seu pé 

O cabelo pichaim 

Coberto de peste ruim 

Fedia como chulé 

 

Beiços de manta de carne 

Dentes de fera zangada 

Barriga de come-longe 

Queixada torta e furada 

Unha comprida e sebenta 

Criatura mais nojenta 

Que o Colchete não é gerada... 

 

Embora não seja nosso objeto de pesquisa, enfatizamos o teor discursivo 

extremamente discriminatório que atravessa o perfil identitário do cangaceiro, no que 

concerne a sua raça. Por meio do repertório linguístico composto por termos como: “negro”, 

“sujo”, “asqueroso”, “imundo”, “monstro da natureza”, “corpo de chimpanzé”, “cabelo 

pichaim”, “fedia como chulé”, entre outros, o enunciador fala de determinado lugar social, 

expressando a opinião do grupo a que pertence.  

Essa materialidade linguístico-discursiva chama atenção pelo fato de termos ciência 

que as opções lexicais são realizadas com base em posicionamentos que o enunciador tem em 

relação ao sujeito referido. Para ele, Lampião e seu bando são seres malignos, vistos como 

“fonte de todo mal”, fato que culmina na demonização desses sujeitos.    

Desse modo, consideramos a construção identitária do cangaceiro reveladora de 

sentidos, pois ao descrever Colchete como “criatura mais nojenta”, o enunciador nos 
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direciona para um imbricamento entre a identidade do cangaceiro e a identidade da cidade, 

uma vez que ambas não se formam no vácuo, mas aparecem marcadas tanto pela noção de 

pertencimento como também pela interação estabelecida com o outro.  

Em outros termos, entendemos que a temática racial discriminatória posta em 

evidência contribui para construção do ponto de vista do produtor textual a favor da 

resistência citadina no cordel, uma vez que ao descrever satanicamente o cangaceiro, o 

enunciador exalta a ação da resistência, tendo em vista que a cidade “[...] Despontando 

alviçadeira // Nobre, santa e imaculada [...]” e sua população “[...] Nosso bravos defensores// 

Mantinham o grupo à distância // [...] O nosso velho prefeito // Que é forte como um leão”, 

resistiu aos cangaceiros bestiais. [...] // Eles, porém que são feras [...] Jararaca e meu Colchete 

// Diabo levou no colete [...]”.  

A materialidade textual nos faz perceber, ainda, que a narrativa do episódio apresenta-

se situada em dois espaços temporais. O primeiro momento, como discutido, destaca a 

concepção dos cangaceiros acerca da cidade e de seus personagens antes do ataque e o 

segundo enfatiza o conflito e a imagem de Mossoró após o acontecimento.  

Sob essa ótica, a cidade recebe uma nova roupagem de acordo com os trechos a seguir: 

 

Nós fomo bem castigados 

Mossoró não é caçoada 

[...] 

A data de 13 de junho 

Em ouro ficou gravada 

Junto com a 30 de setembro 

Será u’ a nova alvorada 

Despontando alviçadeira 

Sobre a cidade altaneira 

Nobre, santa e imaculada. 

 

A narrativa apresenta uma identidade volátil que oscila entre a representação de cidade 

previamente derrotada pronta para ser invadida e saqueada pelo cangaceiro que avisa: “Seu 

Rodolfo [...] mande quatrocentos contos/ A cidade está cercada/ Mande já minha bolada/ Bem 

contada”, e a representação de cidade vitoriosa, que resiste. Em sua ação, a cidade é soberana, 

sagrada e pura, passando a ser caracterizada a partir de elementos como: “santa e imaculada”.  

Nesta perspectiva, para auxiliar a construção do seu ponto de vista o sujeito incorpora 

vozes e sentidos que circulam em outras esferas da sociedade. O discurso alicerça-se na 

assimilação da esfera religiosa, artifício realçador de uma apreciação valorativa que dá relevo 

à imagem citadina da resistência. Concatenada a esfera religiosa e como resposta negativa a 

invasão da cidade, surgem no cordel os elementos da natureza. Observemos: 
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[...] 

Antes disso o céu se abriu 

Era chuva torrencial 

Entre crispas de relâmpagos 

Em saudação paternal, 

Jesus Cristo parecia 

Junto com a Virgem Maria 

Querer nos livrar do mal 

 

Cada tiro dos bandidos 

Vinha em resposta um trovão 

O mundo todo tremia 

Como se fora um canhão 

E logo se escureceu 

Lampião quase esmoreceu 

Foi perdendo sua ação 

[...] 

Os galos todos cantavam 

Foi um caso pouco crível 

Eles decerto exultaram 

Nossa vitória cantavam 

Sobre esse bando temível... 

 
 

Por esse ângulo, o enunciado cordelístico atualiza as vozes sociais (vide capítulo 4) 

que retratam o acontecimento e a identidade de Mossoró como cidade da resistência. É 

inserida nos trechos uma nova dizibilidade que ao ser enunciada responde opositivamente ao 

dito anterior. 

Assim sendo, com base no contexto construtivo da enunciação, observamos que o 

discurso dos cangaceiros, apresenta um redimensionamento em seu ponto de vista a respeito 

da identidade de Mossoró. Segundo Lampião ela era um chiste, uma farra. “Mossoró pra nós é 

troça”. Em momento posterior, Lampião reconhece a ação da resistência “Mossoró não é 

caçoada” e atribui a responsabilidade do fracassado ataque a Massilon. Vejamos:  

 

Seu Massilon eu me queixo  

De você e mais ninguém 

Dizer a mim que esse povo  

Muita coragem não tem 

Mas veja que em Mossoró 

Os seus homens não tem dó 

Dos bandidos que vem aqui 

 

Nesse viés, observamos que o processo de construção identitária está diretamente 

ligado não ao que o sujeito é e sim, no que ele se transforma. A identidade citadina é 

constituída na forma como Mossoró (e sua população) é percebida pelo outro, e no modo 

como tal percepção influencia na representação dos sujeitos. Assim sendo, com base nos 
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dizeres dos cangaceiros, mesmo estes se destacando como um olhar de oposição, a identidade 

“Mossoró é resistente”, atribuída socialmente a cidade, é confirmada e reconhecida: “[...] Vou 

escrever um romance // Da carreira que tomei // Como foi que em Mossoró // Por um milagre 

escapei [...]”.  

O que nos enunciados ressalta-se através dos posicionamentos que os sujeitos 

“Mossoró” e, concomitantemente, os cangaceiros vão assumindo no discurso, mostrando uma 

inversão nos papéis sociais de ambos, uma vez que a cidade passa de lugar tranquilo e pacato 

para uma fortaleza e os cangaceiros percorrem o caminho inverso, não no sentido de calmaria, 

mas, metamorfoseiam-se de bandidos valentes e corajosos para bandidos derrotados, tomados 

pelo medo e pavor: “Fujamos logo daqui // Estou envergonhado // De ir dizer ao padre Cícero 

// Que por cá fui derrotado! // [...] Estou aterrorizado // [...] Sabino dizem que é forte // 

Valente e mui perigoso // Mas foi quem correu primeiro // Com um pavor assombroso [...]”. 

Enfim, observando toda essa mobilidade semântica no tocante ao comportamento e 

aos papéis conferidos aos sujeitos, tanto em E1 como em E2, percebemos que num tom 

discursivo laudatório evidencia-se, em relação à cidade, o sentimento ufanista de amor à 

pátria que se posiciona em prol da imagem da resistência.  

 

5.4 VOZES DE ENTREMEIO (1977-2006) 

 

Considerando que o espaço e tempo nos são apresentados pelas interações verbais 

localizadas e datadas, cujos julgamentos de valor integram o dizer, interessa-nos compreender 

como os enunciados produzidos entre o período de 1927 e 2007 posicionam-se 

axiologicamente, influindo ativamente na condução da temática em estudo. Passamos a 

analisar os dizeres inseridos no cordel de Luiz Campos, produzido na década de setenta.  

 

5.4.1 E3 Vitória de Mossoró no ano de vinte e sete/ Luiz Campos (1977).  

 

O discurso presente em E3 narra o acontecimento cinquenta anos após o fato. No 

mesmo tom laudatório dos enunciados anteriores, o enunciador em E3 apresenta 

discursivamente a cidade de Mossoró. Vejamos: 

 

 

Mossoró, terra querida, 

Berço da Abolição; 

Orgulho do Rio Grande; 
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Centro de educação; 

Libertadora dos escravos; 

Ex-combatente dos bravos 

Bandidos de Lampião. 

 

O discurso ufanista é constituído neste cordel, a partir da retomada de elementos que 

se remetem a memória de um passado histórico da cidade revestido de orgulho. Corroborando 

para a composição de uma identidade instaurada no heroísmo, o enunciador traz à tona o 

discurso do trinta de setembro, data que exalta o pioneirismo da cidade mossoroense na 

abolição da escravatura, anos antes do surgimento da Lei Áurea
48

.   

Nessa perspectiva, os discursos relacionados à cidade estruturam-se em torno de 

eventos situados em momentos distintos que contribuem para produção de um ideal 

identitário. Colocado no mesmo patamar discursivo do treze de junho de vinte e sete, o 

enunciado: “Mossoró, terra querida/ Berço da Abolição;/ Libertadora dos escravos [...]” traça, 

por meio das narrativas grandiosas que constituem o passado da cidade mossoroense, um 

perfil identitário que define Mossoró não apenas como “terra da resistência” (“Ex-combatente 

dos bravos // Bandidos de Lampião”), mas também como “terra da liberdade”. 

Seguindo essa discussão o enquadramento dado a cidade em diferentes cronotopos 

aponta para uma construção valorativa que reivindica sua identidade, através do sentimento de 

pertencimento a um grupo, pertencimento a um lugar. Sentimento reforçado no trecho 

seguinte cujo sujeito elucida o lugar social de onde fala: 

 

Eu que sou mossoroense 

Lhe trago na memória 

Que cada vitória sua 

É para mim uma glória 

Cada canto é um encanto 

Que eu encantado canto 

Um pouco da sua História 

 

A locução enfática: “Eu que sou mossoroense” demarca uma fronteira de 

representação inclusiva/exclusiva entre sujeitos, funcionando como um traço da presença do 

outro. O verbo “ser” remete a uma imanência, que singulariza esse sujeito perante o outro que 

não é mossoroense. No enunciado apreciado, “ser mossoroense” é motivo de honra, de 

orgulho, pois pressupõe uma carga semântica de bravura e coragem. O seu uso somado aos 

vocábulos “memória e História” reflete um discurso preocupado em construir uma identidade 

estável, permanente, digna de ser constantemente relembrada, não sendo permitido entrar no 

                                                 
48

 Acerca da Abolição em Mossoró é necessário dizer que tal fato ocorreu devido a exiguidade de escravos na 

cidade, uma vez que a economia local baseava-se na atividade era de base criatória. 
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campo do esquecimento, até mesmo por que: “[...] cada vitória sua // É [...] uma glória [...]”. 

Nesse âmbito, tais elementos linguísticos favorecem a constância do dito, auxiliando na 

manutenção identitária que se deseja atribuir.  

Atentamos, ainda, para o fato de o autor grafar o substantivo “História” com letra 

maiúscula. Esse enquadramento alerta para um juízo de valor que demonstra a inscrição 

identitária da cidade mossoroense alicerçada na tradição. Atrelada ao substantivo “História” 

está a locução adverbial de intensidade, “um pouco da” que modaliza o dizer. Dito de outro 

modo, o enunciador revela apenas parte da memória narrativa de “glórias” que representa a 

cidade. 

Nesse sentido, as vozes sociais que emergem do enunciado estabelecem relações 

dialógicas de concordância com outros fatos pertencentes ao universo histórico-social da 

cidade, como o “motim das mulheres” 
49

 e o “30 de setembro de 1883
50

”, também retomados 

em enunciados anteriores (vide última estrofe de E2). Com isso, o sujeito parte de 

informações que considera indiscutíveis para (re)afirmar o perfil da cidade no decorrer dos 

anos. Desse modo, ao destacar o passado de lutas e conquistas, o sujeito de E3 redimensiona 

marcos temporais discursivos que buscam enaltecer a construção identitária almejada 

(resistência).  

Todavia, observamos que a ressignificação de eventos históricos sugere um hibridismo 

para a identidade de Mossoró, pois ao promover o interdiscurso com outras construções que 

circulam socialmente como, “Mossoró, terra da liberdade
51

”, a identidade vai sendo 

construída como fruto das relações socioculturais em cronotopos específicos. Há nesse 

contexto discursivo, uma fragmentação do sujeito Mossoró, já que sua identidade assume um 

caráter plural, pois está situada em outro contexto espaço-temporal. Assim, a identidade da 

cidade revela-se como um construto de produção simbólico-discursiva. 

Na sequência discursiva inserida pelo marcador temporal “Então”, constatamos que o 

objeto semântico tomado de início como referencial cede lugar para o outro. Mantendo uma 

                                                 
49

 O motim das mulheres foi o movimento de união, luta e resistência feminina contra o alistamento de seus 

filhos e maridos no exército. 
50

 Data em que se comemora o evento da abolição em Mossoró. 
51

 Sobre as práticas discursivas circulantes que auxiliam na construção das várias identidades de Mossoró, 

recomendamos a obra do historiador Bruno Costa, “Mossoró não cabe num livro: Luís da Câmara Cascudo, o 

historiador da cidade” (2012), que discute, “uma história da invenção do passado de Mossoró pelas mãos do 

mais influente intelectual do Estado, Luís da Câmara Cascudo” (ALBURQUEQUE JÚNIOR, 2012, p. 16-17). 

Outro estudo de caráter historiográfico, que trata dos acontecimentos ocorridos na cidade como: O motim das 

mulheres, Lampião em Mossoró, o 30 de setembro, o primeiro voto feminino, entre outros, é o livro “Fatos e 

vultos de Mossoró: acontecimentos e personalidades” (2002), escrito por Geraldo Maia do Nascimento e lançado 

pela Coleção Mossoroense. 
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relação de sentido, o foco deixa de ser a cidade de Mossoró e passa a ser o cangaceiro, 

conforme revelam estes trechos do cordel:  

 

Então quero referir-me 

Ao bandido violento  

E violador da honra 

Perverso e sanguinolento 

Que sem ter necessidade 

Quiz
52

 invadir a cidade 

Sem nosso consentimento 

 

Lampião assombrou muito 

A região do Cariri 

[...] 

No fim terminou correndo 

Assombrado com os daqui 

 

O enunciado supracitado traz recursos qualificadores que estabelecem discursivamente 

um valor depreciativo ao cangaceiro. Desse modo, a identidade de Mossoró vai sendo 

construída em E3 na interação com o outro. Nessa abordagem, o enunciador reforça a 

representação da cidade como lugar de resistência a partir da caracterização de Lampião e seu 

bando. Sem tal interação a identidade socialmente atribuída a Mossoró como “terra da 

resistência”, não seria concretizada, uma vez que ela depende do outro (cangaceiro) para 

existir.  

Nessa perspectiva, compreendemos a representação da figura lampionesca como elo 

axiológico responsável pela instauração da identidade almejada para a cidade. Afinal: 

 

As trincheiras ocupadas 

Só com homens de coragem 

Por exemplo a do prefeito 

[...] 

Nos ficaram na memória 

Dando a Mossoró a glória 

E a Lampião a desvantagem 

 

Em E3, assim como em outros enunciados já discutidos, a vitória da cidade é o núcleo 

discursivo do cordel. Em face disso, os discursos que o atravessam, seja o que se refere à 

identidade histórica atribuída à cidade, seja o que trata do mito Lampião, são os artifícios 

utilizados pelo autor para justificar e sustentar a identidade da resistência. Nessa direção, o 

autor finaliza seus versos com a seguinte avaliação: 

 

                                                 
52

 Optamos por manter a grafia do cordel. 
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Mossoró vitoriosa 

Merece palma e confete 

E a data do acontecido 

Todo ano se repete. 

Eu não vi mas testemunho  

Que foi a 13 de junho 

Do ano de vinte e sete. 

 

O enunciado cordelístico marca uma atitude responsiva do sujeito, ratificando seu 

engajamento ao dizer da resistência. Ademais, a sentença afirmativa apelativa “Merece palma 

e confete”, atribui ao discurso um teor aclamatório.  

Outro aspecto sobressalente no enunciado é a marcação intencional da “data do 

acontecido”, ao longo dos anos: “Todo ano se repete”. O pronome indefinido “todo” atrelado 

à sequência enunciativa “ano se repete”, instaura-se no cordel como elemento de atualização 

discursiva, destinando ao episódio um sentido axiológico atemporal, que no caso do trecho 

em analise consiste em um ato de comemoração e exaltação do passado glorioso, tornando o 

objeto discursivizado. 

Por fim, considerando a pessoalidade discursiva, uma vez que o autor assume 

explicitamente sua origem, verificamos que todo o enunciado do cordel estrutura-se em 

função do fortalecimento da imagem identitária da resistência. A seguir, analisamos os dizeres 

extraídos de E4. 

 

5.4.2 E4 Lampião em Mossoró em 1927/ José Saldanha (2004) 
53

 

 

Para ver se passava em todo o teste, 

Resolvi que atacava Mossoró, 

Cidade de magia e catimbó, 

Nunca mais vou lá naquela peste. 

[...] 

O povo de lá é doido até demais, 

Mossoró não tem medo de ninguém. 

 

Assemelhando-se a estrutura apresentada em E2, a cidade em E4 também é 

referendada a partir do ponto de vista do cangaceiro. Nesse sentido, Mossoró recebe uma 

acentuação negativa, ligada a elementos que compõem uma atmosfera obscura, a exemplo de 

“catimbó” e “peste”. Porém, ao contrário de E2 no qual os cangaceiros descrevem a cidade de 

forma negativa antes do fato, em E4 a identidade da cidade aparece ressignificada após a 

assunção do acontecimento e o acatamento da derrota por parte dos cangaceiros. Vejamos: 

                                                 
53

 Os versos do folheto de Jose Saldanha foram compostos pela primeira vez em janeiro de 1939, doze anos após 

o acontecimento. Todavia, em nossa tese utilizamos a 2ª edição do folheto, publicada em 13 de junho de 2004, 

pois não tivemos acesso a primeira edição. 
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Para atacar Mossoró eu fiz esforço, 

A viagem foi errada e foi perdida 

Fui feliz em escapar com a minha vida 

Que o chumbo de lá é muito grosso. 

[...] 

Eu não sei que danado é Mossoró 

Deve ser um nome endiabrado, 

Um monstro fantástico do passado, 

Um feiticeiro maligno desse pó. 

[...] 

Mossoró não tem medo de ninguém. 

 

Nos trechos em destaque, o enunciador, identificado aqui como Lampião, busca 

justificar o seu fracasso associando a cidade a uma imagem satanizada. Assim sendo, a 

valoração imagética de Mossoró torna-se bastante expressiva pelas escolhas lexicais que o 

enunciador realiza. Ao rotular a cidade, através de termos que transmitem socialmente um 

teor depreciativo o produtor do enunciado deixa transparecer seu posicionamento, silenciando 

a visão romântica de exaltação da cidade presente em outros dizeres como o “Hino de 

Mossoró”, por exemplo, o qual possui um canto de louvor a sua “pátria” e a seus heróis: “[...] 

Ousada foste sempre Mossoró; // Por ti começa a senda da vitória // Na luta ao cangaceiro 

Lampião // Precursora exemplar da Pátria História // Em abolir a negra escravidão [...]
54

”.  

Revestida de forças negativas, a cidade é caracterizada pelo cangaceiro como criatura 

demoníaca, encontrando-se, portanto, possuída por um espírito ruim ou como coloca 

Lampião: “Um feiticeiro maligno desse pó”. Nesse panorama, notamos, pois, ser revelador de 

sentidos o movimento dialógico que o autor do cordel faz quando incorpora diferentes vozes 

sociais para sustentar sua fala. Acerca disso, observamos no texto a presença ideológica da 

esfera religiosa.  

Sobre isso, apontamos o fato de ser comum no processo de escritura do cordel a 

presença de elementos que abordam tanto assuntos referentes às histórias de encantamento 

como também elementos que tratam de assuntos bíblicos (demoníacos), proféticos e 

miraculosos para construção da narrativa. Desse modo, a cidade de Mossoró é tecida por 

elementos que remetem à construção de uma identidade alicerçada no universo religioso que 

se baseia na crença cristã de representação do mal.  

Nessa direção, observamos que o enunciado: “Eu não sei que danado é Mossoró” 

aparece como elemento dialógico questionador de uma identidade para a cidade. Todavia, ao 

introduzir o termo “danado” o sujeito assume, novamente, uma posição valorativa a partir de 

                                                 
54

O Hino de Mossoró foi declarado oficial pelo decreto nº 1.365 de 09 de novembro de 1995. Autor: professor 

José Fernandes Vidal.  
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uma construção identitária que ratifica seu posicionamento axiológico a respeito da cidade, 

visto que o vocábulo “danado” pressupõe um sujeito maldito e arrenegado. 

O enquadramento dialógico realizado pelo questionamento reflexivo do cangaceiro faz 

emergir uma voz depreciativa que se configura na negação do outro. Negação esta, marcada 

explicitamente, pelo advérbio “não”, presente no enunciado: “Eu não sei que danado é 

Mossoró”, que exprime certa contrariedade do cangaceiro a respeito da cidade.  

Para dar ênfase a sua negação, o enunciador em tom de dúvida, expressa pelo uso da 

locução verbal “Deve ser”, busca certas representações para a cidade que justifiquem o 

fracassado assalto. Assim, são apresentados substantivos que ressignificam a cidade.  

É interessante observar, ainda, que apesar do dizer religioso estar inserido no cordel 

como arquétipo de representação do mal, ele emerge como instrumento discursivo que por 

meio de uma memória social do homem sertanejo busca legitimar uma identidade da 

resistência para a cidade transmitida ao longo dos anos para as futuras gerações. A ratificação 

dessa identidade atribuída à cidade dá-se, ainda, no último verso da mesma estrofe, quando o 

enunciador arremata: “Mossoró não tem medo de ninguém”.  

Outro destaque que percebemos na construção textual orienta-se para as relações 

dialógicas que se presentificam em E4 pelo diálogo direto entre as personagens. Pela 

incorporação, melhor dizendo, da heterogeneidade explícita no discurso. Vejamos:  

 

É importante e bonito a gente ler, 

Com atenção e minuciosidade,  

Minha carta ao prefeito da cidade 

[...] 

Vou entrar pelas quatro horas da tarde,  

Vou lhe mostrar quem sou eu e lhe atacar 

[...] 

- Quer vir atacar a cidade, meta o peito, 

Minha cidade é firme, forte e bela, 

Confiando no amor que tenho nela, 

Assina Rodolfo Fernandes, com conceito. 

 

Entendemos a presença dessas vozes, pertencentes ao cangaceiro e ao prefeito como 

estratégia auxiliadora no desenvolvimento da temática, e principalmente, na construção do 

ponto de vista do produtor textual. No movimento dialógico de incorporação das vozes 

alheias, o autor do texto revela uma concordância implícita vinculada ao dizer da resistência, 

em especial ao destacar a voz do cangaceiro. Vejamos: 

 

Só ataquei Mossoró para provar, 

Que não tenho medo de ninguém, 

[...] 
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Mossoró para brigar tem porte e dom, 

Um prefeito corajoso, forte e bom. 

[...] 

Esse tal de Mossoró não me convém 

O povo lá não tem medo de ninguém, 

[...] 

 

No momento que passamos a analisar o funcionamento da linguagem na constituição 

do texto cordelístico, percebemos que o discurso e as vozes presentes nele encontram-se 

orientados para o fortalecimento da imagem social da resistência. A isso, observamos que a 

voz de Lampião aparece como mecanismo discursivo de reconhecimento da vitória da cidade, 

legitimando tal identidade.  

O embate dialógico explícito entre Lampião e Rodolfo Fernandes, o prefeito da 

cidade, implica no movimento responsivo de alteridade. Através do jogo de vozes das 

personagens, o autor do texto orienta, de acordo com suas perspectivas, o tom do discurso. 

Assim sendo, a alteridade no interior textual é marcada pelas múltiplas vozes sociais que 

permeiam e acentuam o enunciado com suas crenças e posições valorativas.  

As palavras do prefeito assinalam uma discrepância entre a sua visão e a do cangaceiro 

no modo de representar a cidade. Enquanto que para Lampião, a cidade apresenta-se de modo 

obscuro para o prefeito, Mossoró recebe uma valoração positiva. Segundo seu administrador a 

cidade é: “firme, forte e bela”. O enunciado evidencia um discurso dotado de sentimento, o 

qual se confirma a partir da construção discursiva subsequente: “Confiando no amor que 

tenho nela/ Assina, Rodolfo Fernandes, com conceito”.  

É possível ouvir na voz do prefeito, a voz da coletividade, a voz da população de 

Mossoró, tendo em vista que o Cel. Rodolfo Fernandes fala a partir de um lugar social 

determinado. Ele representa a cidade e os anseios da população. Sob esse ângulo, observamos, 

portanto, uma construção afetiva em relação ao lugar, o que nos permite dizer que a 

identidade da cidade aparece, novamente, vinculada ao outro e ao sentimento de 

pertencimento.  

A materialidade linguística expressa pelos adjetivos (firme e forte) presentes no 

enunciado aciona a memória histórico-social da resistência, o que demonstra, portanto, certa 

preocupação em instituir uma construção identitária estável para Mossoró.  

 

5.4.3 E5 O ataque de Mossoró ao bando de Lampião/ Antonio Francisco (2006). 
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Representativo também do período intermediário, o cordel de Antonio Francisco 

redimensiona através do humor a narrativa do episódio de 1927. Não se trata mais de um 

canto de amor a sua terra, cujo sujeito retoma a memória discursiva da primeira geração do 

romantismo para representar Mossoró utopicamente, como observado em enunciados 

anteriores.  

As vozes presentes no enunciado situam-se no discurso urbanístico da 

contemporaneidade, promovendo um rompimento com o discurso hegemônico que retrata um 

cenário idealizado de uma cidade ufanada. Seguindo esse direcionamento, nos parece 

pertinente ressaltar a composição estrutural do discurso, no tocante, por exemplo, a presença 

do estilo linear
55

, caracterizado pelas fronteiras aparentes entre o discurso citante do discurso 

citado, marcado linguisticamente, através do discurso relatado direto.  

O discurso relatado direto, nesse enunciado, divorcia a fala do narrador por meio dos 

sinais de dois pontos e travessão bem como pelo uso do verbo discendi, explicitando o “dono” 

da voz, como atestamos nos versos a seguir: 

 

Lampião disse:- Maria, 

Eu vou nem que seja só 

[...] 

Só vou voltar quando eu  

Me vingar de Mossoró. 

[...] 

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. 

[...] 

Rio preto ia dançando..., 

Sem querer o pobre entrou  

No cordão de isolamento.  

Mas deram tanto no negro,  

Que o preto ficou cinzento. 

 

Jararaca quis correr 

Mas, quando viu Lampião, 

Agarrado com Maria, 

Marcando o passo no chão 

Entrou na dança, 

Cantando “Carro de mão
56

”. 

                                                 
55

 O chamado estilo linear é discutido por Bakhtin (Volochínov) em Marxismo e Filosofia da Linguagem (2010). 

Segundo os autores, “a língua pode esforçar-se por delimitar o discurso citado com fronteiras nítidas e estáveis. 

Nesse caso, os esquemas linguísticos e suas variantes tem a função de isolar mais clara e mais estritamente o 

discurso citado, de protegê-lo de infiltração pelas entoações próprias ao autor” (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 

2010, p. 155). 
56

 A denominação “Carro de mão” refere-se à música lançada pela banda baiana “Terra Samba” elencando o 

cenário do Axé Music. Assim como a música “carro de mão”, a música “Xibom, bombom” pertencente ao 
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[...]  

-Queria ver Massilon, 

No meio desse chafurdo 

Não cantar “Che, bom, bom, bom”. 

 

O espaço-tempo mossoroense é bastante específico. Tecida por elementos que 

caracterizam suas transfigurações físicas e culturais, as estrofes descritas referem-se ao 

carnaval que existe em Mossoró, caracterizado como “carnaval fora de época ou folia de rua”, 

semelhante ao Carnatal realizado em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Os papéis 

conferidos aos sujeitos (cangaceiros) concretizam-se às avessas, pois nessa festividade, o 

sujeito rompe com o corriqueiro, com o comum e instaura a desordem.  

No carnaval há um desprendimento dos afazeres cotidianos e os sujeitos integram-se 

em um só universo. Segundo Bakhtin (1987), “a festa convertia-se na forma que se revestia a 

segunda vida do povo, o qual penetrava temporariamente no reino utópico da universalidade, 

liberdade, igualdade e abundância” (1987, p.8). Esses elementos auxiliam na composição de 

uma identidade fluida, de uma identidade em movimento.  

A identidade carnavalesca desvenda uma identidade turística fruto da globalização, 

sendo a cidade, portanto, passível da visitação de pessoas de diferentes nacionalidades. Nessa 

perspectiva, é válido discutir a ligação que existe entre a identidade cultural, representada pelo 

carnaval e a identidade histórica da resistência.  

A identidade cultural da cidade retoma, não na materialidade verbal do cordel, mas 

através do discurso turístico a memória coletiva resistência, uma vez que as pessoas que 

buscam a cidade para a festa, possivelmente, visitam/visitarão também os marcos históricos, 

no caso, o Memorial da resistência, o Museu da resistência, o túmulo do cangaceiro Jararaca, 

que aludem à memória identitária da resistência ao bando de Lampião, ressignificando, na 

atualidade, esse modo de conceber a cidade por meio de uma identidade turística. A 

discursividade, desse modo, constitui-se enquanto prática social de acordo com o período em 

que é discursivizada. 

Neste cerne, sob as vozes do discurso turístico, o enunciado cordelístico demarca não 

um apagamento da memória identitária da resistência, mas reminiscências a seu passado, 

através de seus monumentos e passado de glórias. No tocante a relação espaço-tempo, os ditos 

predominantes em E5 vislumbram uma identidade capitalista contemporânea que se 

fragmenta em identidades outras como, a cidade do carnaval, do trabalho, do progresso, ou 

                                                                                                                                                         
grupo, “As meninas”, também enseja o ritmo conhecido como Axé Music, marcando temporalmente o carnaval 

baiano e os carnavais fora de época espalhados pelo país. 
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seja, uma cidade (identidade) que “sofreu um forte impacto da globalização” (HALL, 2011, 

46). Conforme destacamos nos versos a seguir: 

 

Quando saíram do mato, 

O bando tinha os sinais, 

Daqueles peões que vivem, 

Por dentro dos matagais, 

Abrindo com “ferro e fogo” 

Os piques da PETROBRAS 

[...] 

Quando o dia amanheceu 

[...] 

Nove deles mergulharam  

No ex-Rio Mossoró. 

 

Dos nove só um saiu, 

Mergulhão cuspindo gás. 

Todo melado de óleo 
Se valendo de São Brás, 

Foi se banhar no inferno 

E não voltou nunca mais. 

 

Através dessa alusão às mudanças ocorridas na estrutura da cidade, inclusive com a 

implantação de uma empresa de grande porte como a Petrobras, o cordel estabelece um 

intervalo cronotópico entre duas realidades discursivas atribuídas a Mossoró que se 

contrapõem. A cidade do agora e aquela desejada, a cidade resistente de 1927.  

Assim sendo, o sujeito passa a retratar a cidade real, que apesar de ser a cidade do 

progresso, do desenvolvimento econômico, torna-se também a cidade indesejada, que 

apresenta problemas ambientais graves como a poluição do rio Mossoró: “[...] No ex-Rio 

Mossoró // cuspindo gás...”, e o crescimento da violência e da marginalização: “[...] O bando 

foi assaltado // Deram um tabefe em Colchete, // Lampião foi empurrado // Cacheado apanhou 

tanto, // Que ficou sem cacheado [...]” e não mais a cidade ideal, descrita em E1 “lugar pacato 

//cidade inabalável”; E2 “cidade altaneira//nobre, santa e imaculada”; E3 “Mossoró, terra 

querida...//Orgulho do Rio Grande do Norte”; E4 “Minha cidade é firme, forte e bela”.   

Vejamos os versos seguintes: 

 

Lampião desceu a ponte, 

Dizendo pros companheiros: 

- O Nordeste já foi bom, 

Já prestou pra cangaceiro 

[...] 

E disse a Zé Mororó, 

Que estava enjoado, 

Aborrecido e cansado, 

De correr de Mossoró. 
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Observamos em E5 que a rápida urbanização (progresso) da cidade causou um 

estranhamento no cangaceiro proporcionando certo descontentamento. Tal sentimento 

permeia o enunciado, atribuindo-lhe um caráter nostálgico. A cidade multiculturalizada, com 

ares de cidade grande expulsa novamente o cangaceiro. Este não consegue adaptar-se ao ritmo 

frenético do lugar, posicionando-se na condição de estrangeiro, a exemplo dos versos: “- O 

Nordeste já foi bom, // Já prestou pra cangaceiro...”.  

A materialidade discursiva traz o não pertencimento do cangaceiro ao lugar: “[...] 

Lampião ficou sozinho // Como um garrote perdido // Com a vergonha batendo [...]”, 

redirecionando a ação da resistência que se apresenta concomitante, isto é, ambos se repelem 

culturalmente. Paralela a sua expulsão da cidade, o cangaceiro também rejeita essa outra 

Mossoró, afinal ele é um homem do campo, arraigado a suas crenças e valores. 

O tom melancólico com que é retratada a cidade, nos versos serve de mote para a 

construção de uma identidade negativa, por parte do cordelista, vejamos: 

 

Hoje 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. 

 

A identidade de Mossoró apresenta-se urbana, descentrada pelo nascimento de outras 

identidades inconvenientes (cidade violenta, cidade poluída). Discursivizada, a identidade 

citadina flutua entre a imagem atual de degradação e as memórias discursivas do passado de 

luta, da cidade ufanista, em que o sujeito enunciador, mesmo inserido na pós-modernidade, ao 

dizer: “[...] Quem acaba de expulsa//O bando de Lampião”, constrói uma identidade que 

recupera a memória do discurso fundador de resistência da cidade, visto que ao se 

constituírem através da eventicidade da linguagem e das relações de outridade, os sujeitos em 

determinada cronotopia podem (re)construir certas representações ideológicas
57

 imersas nas 

relações sociais. 

 

                                                 
57

 A palavra “ideologia” é utilizada aqui com base nas concepções do círculo bakhtiniano, referindo-se, portanto, 

a axiologia (dimensão valorativa). 
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5.5 OS DITOS DE COMEMORAÇÃO: OITENTA ANOS DO EPISÓDIO DE VINTE E 

SETE  

 

Os enunciados presentes nesse tempo-espaço foram produzidos por ocasião dos oitenta 

anos do episódio de vinte e sete. Significa que as vozes enunciativas sobre a passagem de 

Lampião e seu bando por Mossoró encontram-se no espaço-tempo social e político do 

acontecimento.  

Atentamos aqui para o caráter político do termo comemoração. Herdado da língua 

latina comememorare que tem como significado trazer à tona, fazer lembrar, o ato 

comemorativo emerge das diversas camadas sociais, auxiliando na construção da memória 

individual/coletiva. Dito de outro modo, as comemorações servem “para ritualizar a história, 

reinventando o passado em busca de uma reatualização da identidade nacional, e demarca na 

memória coletiva aquilo que deve ser lembrado e aquilo que deve ser esquecido”. (ARAÚJO 

SÁ, 2011, p. 29-30). 

É fato que todos os enunciados a serem analisados surgiram sob condições específicas 

de produção. Contudo, os discursos presentes nos textos, Mossoró comemora 80 anos de 

resistência ao bando de Lampião, escrito por Ademar Pedro Alves, Mossoró na resistência 

ao grupo de Lampião, escrito por Aldaci de França e 80 anos de História do combate a 

Lampião, autoria de concriz foram produzidos ocasionalmente para o prêmio Fomento 

(edição 2007), evento promovido pela prefeitura municipal de Mossoró que tem como 

propósito o resgate e incentivo dos valores culturais da cidade.  

Já o último cordel, A defesa de Lampião, escrito por José Augusto de Araújo da 

Silva, inserido contextualmente no viés comemorativo, foi produzido apenas em recordação 

aos oitenta anos da resistência, não participando, portanto do evento da prefeitura da cidade. 

Antes de adentrarmos nas análises dos enunciados, consideramos conveniente a explicitação 

de elementos exteriores aos discursos verbais que integram o contexto da situação de 

interação verbal imediata dos cordéis. Cabe-nos, neste momento, uma observação 

(explicação) em relação ao enquadramento dos enunciados nos moldes do concurso. Ademais, 

a escrita desses cordéis inserida no prêmio Fomento (edição 2007) faz parte de um processo 

que tem como finalidade julgar, selecionar e classificar
58

.  

                                                 
58

 Tais cordéis, Mossoró comemora 80 anos de resistência ao bando de Lampião (ALVES, 2007), 80 anos de 

História do combate a Lampião (CONCRIZ, 2007) e Mossoró na resistência ao grupo de Lampião 

(FRANÇA, 2007) foram agraciados com os segundo, terceiro e sétimo lugares, respectivamente. 
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Sendo os espaços-tempo do concurso de 2007 bastante específicos, entendemos que 

este não se encontra destituído de índices valorativos, o que pressupõe níveis de compreensão 

da situação na qual se encontram os envolvidos (candidatos ao prêmio e julgadores), e das 

tonalidades axiológicas que possivelmente variarão, conforme o lugar social em que se insere 

cada sujeito. Em outros termos, ressaltamos que os participantes, especialmente, os candidatos 

ao prêmio, devem obedecer às exigências presentes no edital do evento, atendendo, assim, a 

instruções específicas como período de inscrição, temática a ser defendida e o gênero 

discursivo
59

, por exemplo.   

Se os enunciados estão inseridos num contexto político e social específico, 

acreditamos que a situação imediata não possui tão somente a função de “pano de fundo”, 

mas configura-se ativamente enquanto acontecimento, uma vez que, sinaliza possíveis 

tonalidades axiológicas, direcionando o ato discursivo e atribuindo sentido a relação espaço-

tempo. A seguir realizamos as análises dos enunciados supracitados.  

 

5.5.1 E6 Mossoró comemora 80 anos de resistência ao bando de Lampião/ Ademar 

Pedro Alves 

 

O processo discursivo de E6 é construído, especialmente, a partir das transformações 

ocorridas na cidade, tecendo uma identidade progressista e laboral. A cidade está assentada no 

frenesi dos tempos modernos. Na narrativa há uma ênfase aos elementos associados ao 

crescimento local, sugerido pelas grandes repartições públicas, “[...] Sendo umas federais// E 

outras estaduais// [...] Trazendo ao município// Emprego de qualidade// [...] De grande 

capacidade [...]”, pelos centros educacionais, a exemplo do “Diocesano para rapaz// Pras 

moças o colégio de freiras”, pelas grandes instituições, “No setor financeiro// Tinha o Banco 

do Brasil”, pelas indústrias alimentadas por energia elétrica, “A energia elétrica// Que a 

cidade usufruía// Alimentava as indústrias”, e em especial, pelo rico comércio, conforme 

descritos nos versos a seguir: 

 

Com o comércio lisonjeiro 

Tínhamos do país 

Maior parque salineiro 

Firma descaroçadeira 

Grande produção de cera 

[...] 

Tivemos o ouro branco 

                                                 
59

 Este último encontra-se definido pelo concurso na seção de categoria, visto que, os enunciadores podem optar 

por escrever em cordéis, no formato teatral, na música, entre outras esferas. 
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O famoso algodão 

Fez parte da economia  

Aqui do nosso torrão 

Pra ele tinha comprador 

Também era exportador 

Pra todo esse mundão. 

 

Ao contrário de E5 o metamorfoseamento por que passa a cidade é visto de modo 

positivo. Há no discurso uma voz que adere, valoriza e, principalmente, orgulha-se do 

progresso conquistado. Vejamos: 

 

Mossoró era uma cidade 

Do país reconhecida  

[...] 

Tornou-se a mais rica 

Por seu desenvolvimento 

Cada dia se notava 

Um pouco do crescimento 

Sua fama cresceu tanto 

Falavam-se em todo canto 

Que o nosso lugar é bento. 

 

O sujeito enunciador ao evidenciar valorativamente a prosperidade e abundância em 

que se encontra a cidade descreve um mundo ideal. Nesse sentido, E6 retrata a harmonia do 

homem com o espaço em que vive, conforme registrado nos dizeres a seguir: 

 

Mossoró se orgulhava 

O seu povo adorava 

Por já ter seu perfil.        

           [...] 

É a cidade do dinheiro 

De um povo hospitaleiro 

Quem entra não quer sair. 

 

Nesta perspectivação, a visão do autor do enunciado sobre a cidade de Mossoró nos 

faz lembrar a noção de comunidade discutida por Bauman
60

 (2003), pois o enunciado dá 

destaque a aspectos como, a felicidade, o conforto e o bem estar em que se encontra a 

população, conforme ratificam os trechos destacados: “Nosso rio Mossoró// Toda vez quando 

enchia// Constituía um evento// Dando ao povo alegria”.   

                                                 
60

 Para Bauman (2003), embora não esteja ao nosso alcance, a comunidade é o lugar que desejamos, é o mundo 

ideal porque é um “lugar cálido, um lugar confortável e aconchegante [...] em que estamos seguros a maior parte 

do tempo [...]” (op.cit, p.7-9).  
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Esta ideia perpassa todo o enunciado, cujas referências aos cidadãos e costumes 

encorpam axiologicamente um cenário que esculpe o perfil citadino, à moda gonçalviana
61

, 

alicerçado positivamente no discurso do desenvolvimento econômico e no sentimento de 

pertencimento, expresso pelo uso das formas verbais “entrar” e “sair”. Isto é, um “aqui” em 

oposição a um “lá”, em que se privilegia a ufanização da paisagem local. 

Nessa angulação, os versos em negrito, referência aos mossoroenses, enfatiza a 

sensação de segurança e conforto experenciada pela população. O panorama descrito, 

reforçado pela alusão aos elementos geográficos vinculados à natureza: “A cidade do extremo 

//De clima paradoxal // O sol estava a pino//Temperatura escaldante [...] // Já chegando a noite 

tudo se invertia // Vinha uma brisa do mar// Começava a esfriar // E tudo se invertia”, traz à 

tona a memória discursiva, não apenas da idealização da primeira geração romântica, mas 

também alude a memória perovaziana do mito do paraíso
62

 terrestre, característica ecoante da 

literatura de informação quinhentista. 

Associado à natureza surge o discurso ruralista. Mossoró ainda conserva costumes 

interioranos. Observemos: 

 

[...] 

Bebia-se água da chuva 

Capitada do telhado 

Conservada em cisternas 

Um sistema reformado 

Com a semelhante tina 

Da antiga palestina 

Que foi por nós copiado 

[...] 

Dias santos e feriados 

A banda municipal 

Tocava marcha e dobrado 

De forma fenomenal 

Com valsa, maxixe e xote 

Festa de gato no pote 

Era sucesso total 

[...] 

Quando se ouvia os sinos 

Por toda nossa cidade 

Festa sacra anunciando 

Aqui na comunidade  

Ao badalar dos sinos 

Ficavam de orelha em pé 

[...] 

Entendiam o aviso 

De um jeito tão precioso 
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 Referimos-nos ao escritor da primeira geração romântica, Gonçalves Dias (1823-1864) por apresentar em seus 

textos um nacionalismo o qual possui como característica uma exaltação idealizada da pátria.  
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 Bauman também faz referência à noção de comunidade como paraíso perdido ou paraíso ainda esperado, “em 

que buscamos febrilmente os caminhos que podem levar-nos até lá” (BAUMAN, 2003, p. 9). 
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Um povo de muita fé.  

[...] 

A maior festa porém 

Era a de santa Luzia 

Até hoje festejada 

O povo todo assistia 

Que também é conhecida 

Como a festa mais querida 

E de grande simpatia.  

 

Todas essas menções direcionam para uma Mossoró religiosa, elemento reforçado 

pelo enunciado: “Um povo de muita fé”. A construção dessa(s) identidade(s) se dá a partir de 

elementos que compõem a própria cidade. Seja a Mossoró desenvolvida, seja a Mossoró 

interiorana/ pacata, a cidade se faz representar em trânsito, reivindicando para si uma 

identidade fluida.  

Desse modo, a identidade atribuída à cidade desestabiliza-se, pois, apesar de 

encontrar-se em plena transformação urbana, tecendo uma identidade progressista e laboral, 

preserva, ainda, traços provincianos, próprios da população sertaneja, demarcando também 

uma identidade sertaneja. 

O surgimento dessa(s) identidade(s) é prelúdio de uma nova silhueta que se revela 

para a cidade, conforme descrevem esses versos do cordel: 

 

As Trincheiras eram formadas 

E nas ruas barricadas 

Já que não tinha mais jeito 

[...] 

Entraram em Mossoró 

Dispostos a saquear 

Foram recebidos a balas 

Não deu nem pra começar 

Da trincheira do prefeito 

Cuspiam bala de um jeito 

Que fez Lampião vazar 

 

Esse novo perfil da cidade concretiza-se em função da sua relação com o forasteiro 

invasor, representado aqui pelos cangaceiros. Nestes trechos a figura dos cangaceiros é 

construída a partir de uma demonização dos mesmos. Assim sendo, eles aparecem como 

facínoras saqueadores, conforme registram os seguintes versos: “(...) Entraram em Mossoró// 

Dispostos a saquear”.  

Sob tal perspectiva, a materialidade discursiva ganha contornos memorialísticos, tanto 

no que diz respeito à utilização das formas verbais no pretérito “eram”, “entraram” e “foram”, 

bem como, e principalmente, pelo desejo de instaurar uma discursividade que evoca 

positivamente um passado de lutas e conquistas. Desse modo, a identidade citadina 



143 

 

transfigura-se. Torna-se fortaleza, corroborando para a fabricação identitária da resistência, 

reiterada nos versos a seguir: 

 

Daqui pra frente vocês  

Sabem o que aconteceu 

Lampião fez o ataque 

E Mossoró combateu 

Hoje está na história 

Mossoró com toda glória 

Vivendo no apogeu. 

 

Assim constituída, a identidade singulariza a cidade de Mossoró estabelecendo um 

continuísmo do passado, produzindo, desse modo, sentidos que funcionam como traços de 

consolidação ou (re)afirmação de uma almejada identidade . Essa tonalidade axiológica de 

ratificação identitária concretizada no discurso pelos versos, “Hoje está na história// Mossoró 

com toda glória// Vivendo no apogeu”, silencia e refuta outras identidades da cidade, como a 

discursivizada em E5 (degradação). 

Seguindo, pois, o direcionamento proposto pelo evento (Prêmio Fomento), contexto 

em que o enunciado foi produzido, atentamos para o enaltecimento que o enunciador destina 

ao representante da cidade. Vejamos: 

 

Ao povo de Mossoró 

Aqui vai minha opinião 

Que faça uma homenagem 

Ao nobre cidadão 

Rodolfo o herói prefeito 

Que derrotou o sujeito 

Com o nome de Lampião 

[...] 

Mossoró que sempre teve 

Como hoje ainda tem 

Em sua administração 

Administradores de bem 

Com vontade de fazer 

Nossa cidade crescer 

Que ajudamos também. 

 

Nesses fragmentos, o enunciador estabelece um juízo de valor que acentua 

positivamente a classe dos políticos, representada aqui pelo prefeito Rodolfo Fernandes. A 

declaração, “Mossoró que sempre teve// Como hoje ainda tem// [...] Administradores de 

bem”, rompe com uma conotação negativa ecoante na sociedade, a respeito da esfera política 

(atos ilícitos), através do apagamento desse índice de valor. Interdiscursivamente, a afirmação 
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do enunciador silencia discursos que trazem à baila a desorganização administrativa, como a 

ineficácia de serviços básicos como educação, saúde e segurança. 

Compreendemos que esse silenciamento mantém uma relação dialógica com o ato 

discursivo promovido pela prefeitura, orientando, pois o dizer o qual como já dito preocupa-se 

em exaltar a cidade. Percebemos, assim, uma voz subjugada ao contexto imediato, ou melhor, 

o ato discursivo do cordel se constitui em relação a outros discursos. É a “reação da palavra a 

palavra, um discurso sobre o discurso” (BAKHTIN, 2010, p. 150-151). Dizemos, com isso, 

que seu enunciado, submerso em vozes sociais, reivindica para si uma adesão ao seu projeto 

de dizer. Ademais, o enunciado do cordel concorria a uma premiação. 

 

5.5.2 E7 Mossoró na resistência ao grupo de Lampião/ Aldaci de França. 

 

O seguinte enunciado entoa seu dizer a partir de uma sentença a qual, de certo modo, 

denuncia um posicionamento axiológico definido. Vejamos: 

 

Sabe-se que a 13 de junho, 

Do ano de vinte e sete, 

Nossa Mossoró guerreira, 

Brava, heroica que compete, 

Nos deixou para a memória 

Um fato de sua História 

Que ao futuro se remete 

 

Trata-se da resistência 

Ao grupo de Lampião 

 

A opção pelo uso do verbo “sabe-se” revela uma atitude responsiva semiotizada, pois 

sugere determinadas axiologias que costuram o signo a partir de sua elaboração enunciativa. 

A relação responsivo-dialógica é sustentada no enunciado pelo fato de haver em E7 uma 

assimilação discursiva, através da sentença, “Sabe-se que a 13 de junho//Do ano de vinte e 

sete”, pois o enunciado ao destacar o período do episódio associado ao verbo “saber”, e a 

designações positivas referentes à cidade de Mossoró dialoga com a memória histórica do 

acontecimento. 

Respaldamos nossa afirmação acerca de uma identidade atribuída à cidade com base 

na construção da oração declarativa, “Trata-se da resistência/ Ao grupo de Lampião”, que 

completa a sentença anterior. Além disso, atentamos para a inserção do sujeito como cidadão 

mossoroense, posição social marcada linguisticamente pelo uso do pronome possessivo 

“Nossa”. Fato que revela uma pressuposição do outro e norteia o dizer. A palavra em destaque 
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vem tecida por uma carga semântico-emotiva de apreço pelo objeto em discussão o que 

direciona determinados posicionamentos valorativos, desnudando possíveis nuances que 

emolduram o teor discursivo. 

Por sua vez, o discurso do cordel ao rememorar o acontecimento estabelece uma nova 

roupagem para a cidade. Esta é tecida de modo fluido. Vejamos: 

 

Mossoró mesmo vencendo 

Com força magistral 

Do seu povo combatente 

[...]  

Fica a cidade intranquila 

Mas depois volta ao normal 

[...] 

Já se tem oitenta anos, 

Se contarmos do passado 

Que o espírito é resistência 

A que o povo tem se dado 

Lampião não quer de novo 

Ter por aqui o seu povo 

Mais uma vez derrotado. 

 

Nessa direção, vemos que o enquadramento dado ao enunciado constrói uma 

identidade arraigada discursivamente no processo histórico e cultural de tradição da cidade, 

marcado explicitamente pelo foco na temporalidade, uma vez que o dito, “já se tem oitenta 

anos”, dá relevo a uma repetição, a uma constante renovação do acontecimento ao longo do 

tempo. A respeito da afirmação “Que o espírito é resistência”, sobressaltamos o uso do verbo 

de ligação “ser” concernente, nesse dizer, a uma aparente certeza identitária, a uma 

representação fantasiosa de imanência do ser.  

A fim de reverberar tal identidade o sujeito traz, no último fragmento do enunciado, 

outros elementos que ressignificam a cidade de Mossoró. Vejamos: 

 

Mossoró que tem História 

 De luta e Libertação 

Como o Motim das mulheres, 

Uma corajosa ação, 

 Aboliu a escravatura, 

Porque temer a bravura  

Do bando de Lampião? 

 

A realidade discursiva atribuída a Mossoró circunscreve uma teia memorialística que 

corresponde a outras identidades da cidade. Ao dizer, “Mossoró que tem História/ De luta e 

Libertação” retoma, de modo implícito, sob o viés do pioneirismo a memória discursiva do 

primeiro voto feminino, assim como, faz alusões explícitas ao movimento organizado apenas 



146 

 

por mulheres para impedir o alistamento militar obrigatório de seus filhos, maridos e noivos, 

conhecido como o Motim das mulheres.  

Também com o foco no pioneirismo, o enunciador refere-se a narrativa da abolição 

dos escravos. Com efeito, chama-nos a atenção o modo como o enunciador discursiviza o 

episódio da resistência, a partir de tais memórias. Isto é, ele entoa seu discurso, através de 

uma pergunta retórica carregada de valor. Ao interagir verbalmente, “Por que temer a bravura/ 

Do bando de Lampião”, o sujeito não tem a intenção de esclarecer quem o fez, e sim o intuito 

de estabelecer um diálogo com o outro.  

Desse modo, a moldagem do enunciado, por meio de um questionamento marca 

linguisticamente o posicionamento do enunciador. Ele espera uma compreensão ativo-

responsiva (possivelmente uma adesão) do outro ao seu dizer de modo que aquele consiga 

atingir seus propósitos. Partindo da articulação discursiva entre a pluralidade fronteiriça dos 

acontecimentos narrados, E7 institui para a cidade a identidade social de “a terra da 

resistência a Lampião”, fundamentando-se no processo interacional entre a identidade 

pretendida com outras, como: “terra da liberdade”, “capital do Oeste potiguar”, “a terra do 

primeiro voto feminino”, episódios que surgiram na cidade em nome da luta e liberdade da 

população mossoroense. 

A reacentuação de enunciados anteriores constitui uma identidade transitória para a 

cidade. Remetemos tal ponto de vista presente no enunciado, novamente, a questão do eixo 

epaço-tempo, melhor dizendo, inserimos sua natureza discursiva no horizonte político e social 

da comemoração do acontecimento, fazendo emergir uma voz social, provavelmente da 

população mossoroense, a qual partilha do mesmo raciocínio de lutas e glórias. Nessa 

atmosfera discursiva, notamos, ainda, um movimento responsivo-axiológico carregado de teor 

negativo que deprecia e desqualifica o bando do rei do cangaço, no momento que o produtor 

ironiza a “bravura” de Lampião.  

O caráter fragmentário da identidade ganha igual destaque com os verbos “fica” e 

“volta”. No enunciado, observamos que a cidade do agora, apesar de vitoriosa é apresentada 

como lugar de desassossego, é a “cidade intranquila” em oposição a cidade “pacata” do 

passado retratada em E6, cuja “Mossoró vivia numa/Invejável tranquilidade” e marcada 

implicitamente em E7 pelo jogo linguístico que se forma entre as expressões verbais 

“fica/volta”, assim como pelo uso do conector opositivo “mas”, anunciando uma identidade 

em constante movimento.   

E, finalmente, tendo em vista a ressonância às memórias que constituem a cidade, 

dizemos que E7 constrói para Mossoró uma identidade utópica alicerçada historicamente no 
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passado de lutas e conquistas, em que sua representação deixa necessariamente de ser uma 

visão particular do enunciador para ser coletiva, o que propicia o reforço identitário de 

“Mossoró, terra da resistência”. 

 

5.5.3 E8 80 anos de história do combate a Lampião/ Concriz. 

 

Sob o esteio inicial do discurso cauteloso é que E8 retrata a temática da resistência. 

Vejamos: 

Escrever sobre combate 

É preciso ter cuidado,  

Para saber o que é certo ou errado. 

 

Desse modo, observamos que comparado a enunciados anteriores o sujeito procura 

demonstrar um “apagamento” valorativo em relação aos ditos da/sobre a resistência.  Nesse 

âmbito, tal intenção é linguisticamente marcada pelo conjunto de versos em negrito que 

constitui o dizer, enquadramento que revela certa preocupação em situar seu discurso em uma 

atmosfera neutra, aparentemente, livre de juízos de valor. Todavia, é interessante notar que 

enquanto se refere ao episódio, o enunciador de E8 constrói identidade(s) para três sujeitos 

diversos, a de Lampião que transita entre o homem simples do sertão, o Virgulino, e a do 

capitão do cangaço ou “cangaceiro violento”, porém religioso, “Lampião [...] disse:// 

Massilon e Bentivi,// Vejam bem: eu sou devoto// da padroeira daqui”, a do prefeito, Rodolfo 

Fernandes, que “mostrou ser homem valente” e a identidade da própria cidade que se 

fragmenta em outras.  

O primeiro momento apresenta uma cidade antes do episódio, evocando um lugar 

simples e estruturado, conforme mostram os seguintes versos: 

 

Rodolfo Fernandes era 

O prefeito da cidade, 

Nesse tempo Mossoró 

Tinha paz, tranquilidade, 

Rios limpos, praças simples, 

Despidas de vaidade. 

 

O enunciador constrói uma identidade para Mossoró que se entrelaça ao estilo de vida 

citadino com “paz e tranquilidade”, e aos elementos da natureza com seus “Rios limpos”. A 

simplicidade da cidade e de seus habitantes é representada, ainda, pela estrutura local com 

suas “praças simples,// Despidas de vaidade”, revelando certa morosidade no fluxo de vida 
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citadino. Estado do ser que, geralmente, evoca o modo de viver de comunidades do interior, o 

que permite a construção de uma identidade ruralista e aparentemente estável.  

Porém, como “tudo que é sólido se desmancha no ar”, observamos que os marcadores 

temporais, “Nesse tempo”, “Tinha” e “Até que em vinte e sete”, que surgem na sequência 

discursiva, anunciam uma transformação no estilo de vida local, vislumbrando outra Mossoró. 

Vejamos: 

 

Até que em vinte e sete 

Mossoró entristecida 

Não se viu uma pessoa 

Passando na avenida 

No dia treze de junho 

Foi a cidade invadida. 

 

Diante das circunstâncias, a cidade revela-se, no segundo momento, “entristecida”, 

deserta, “Não se via uma pessoa// Passando na avenida” e violada, “Foi a cidade invadida”. 

Observamos que o processo de constituição da identidade de Mossoró ancora-se na memória 

histórica do episódio. Na sequência discursiva o sujeito inscreve nos versos uma série de 

enunciados que se referem à “cidade da resistência”. Vejamos: 

 

Muita gente entrincheirada 

Esperando a invasão 

Na igreja São Vicente 

Tinha até na Estação 

Chuva, bala, reza e santo 

Tudo contra Lampião. 

 

[...] 

 

Lampião disse a Curisco, 

Vá avisar a sereno, 

Quando a resistência é grande, 

Qualquer cangaço é pequeno 

 

Mossoró findou botando 

Lampião daqui pra fora 

 

O enunciador de E8 ao dizer na voz do cangaceiro: “Quando a resistência é grande// 

Qualquer cangaço é pequeno”, traz uma voz social de legitimação do acontecimento, 

reconhecendo e confirmando o discurso oficial que paira em torno da cidade ao longo de 

oitenta anos, a partir de uma construção ufanista, a qual imprime traços identitários da 

resistência. Considerando-se, nesse caso, o espaço-tempo no qual o ato discursivo se insere, 
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alertamos para o fato de que a imagem construída para a cidade não é esculpida de maneira 

aleatória, mas de modo que corresponda ao horizonte de expectativas do outro. 

O tom discursivo de E8, além de ressaltar elementos que evidenciam um 

posicionamento do sujeito em defesa da imagem da resistência traz também uma identidade 

religiosa para a composição da cidade, através da fé. É válido lembrar, ainda, que a presença 

dos templos religiosos retoma o discurso do desenvolvimento em que se encontrava Mossoró, 

singularizando a cidade perante outras. 

No entanto, mesmo a partir de uma constituição ufanista da identidade de Mossoró, 

outra identidade surge para a cidade, contribuindo para o processo de fragmentação, de 

desconstrução da resistência, conforme sugerem os enunciados finais do cordel. Observemos: 

 

Lampião disse também 

Eu escapei por um fio. 

Mossoró ainda falta 

Vencer outro desafio, 

Não permitir que os esgotos 

Cuspam na boca do Rio. 

 

A maneira como o enunciador entoa seu dizer a despeito da poluição revela uma voz 

de denúncia e insatisfação social, retratando o descaso com que a cidade vem sendo 

administrada. Esse ponto de vista estabelece uma relação responsivo-dialógica com o já-dito 

em E6. A dialogicidade entre essas vozes sociais processa-se na refutação. Nessa perspectiva, 

enquanto que em E6 há um explícito apelo positivo acerca da classe política. Retomemos: 

“Mossoró que sempre teve// Como hoje ainda tem // [...] administradores do bem (ALVES, 

2007)”, em E8 o produtor, na voz do cangaceiro, desconstrói implicitamente essa imagem, ao 

tratar da poluição do rio. 

Assim, a cidade é ressignificada de modo negativo e sua identidade, portanto, passa a 

ser constituída a partir de sua deterioração estrutural. Nesse percurso, observamos que não há 

apenas uma identidade absoluta, mas há identidades atribuídas a cidade. Estas se fazem 

representar no movimento oscilante entre a cidade heroica da resistência e elementos 

maculatórios que compõem e denigrem o cenário citadino contemporâneo. 

 

5.5.4 E9 A defesa de Lampião/ José Augusto. 

 

O discurso a respeito do assalto a cidade de Mossoró realizado por Lampião e seu 

bando no dia treze de junho de mil novecentos e vinte e sete, recebe novo dimensionamento 
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em E9. Partindo da ficção narrativa, uma das características marcantes da literatura de cordel 

em que são inseridos elementos sobrenaturais para o desenvolvimento da temática proposta, o 

enunciador transporta-se para um universo paralelo, para o mundo dos sonhos, ou como 

relata, “E sonhei está noutro plano...// num mundo contundente// que fica entre o a lua e o 

sol// Em um jardim estridente”, com o intuito de narrar o referido acontecimento. 

Nessa ótica, a fim de compreender os efeitos axiológicos de sentido que emanam de 

E9, trazemos para discussão as ideias do Círculo de Bakhtin (1919-1929) cujo discurso é 

construído por meio das relações dialógicas, que por sua vez, se constituem entre vozes 

sociais. Dito de outro modo, entendemos os dizeres expressos em E9 como vozes que se 

remetem para os já-ditos sobre o episódio, assim como, promovem dizeres futuros, 

permitindo o acesso a um conjunto de diferentes perspectivas sobre o objeto, conforme 

observamos nos versos a seguir que retratam o acontecimento de vinte e sete na voz de 

Lampião, cujo cangaceiro ordena que seu interlocutor narre o episódio, a partir de sua ótica. 

Vejamos: 

 

Pode escrever e dizer 

Para toda aquela gente 

Que hoje mais de uma metade 

Acredita firmemente 

Na estória de mim contada 

Que você vai lá e desmente... 

[...] 

Agora vá a Mossoró 

Conte o mesmo que contei 

Defenda minha defesa 

Diga que não enganei, 

Pois ainda tem muita gente 

Crendo no que não preguei... 

 

A história de Lampião em Mossoró passada de geração em geração ao longo dos anos, 

vem, insistentemente, vestindo a cidade de um status quo de resistência registrado, 

principalmente, na memória coletiva de parte de seus munícipes, ocasionando o 

silenciamento, ou quase que totalmente, o apagamento de outras apreciações. Todavia, 

revelando um desnudamento do sentimento epifânico que circunda os já-dito sobre o fato 

percebemos nos fragmentos em destaque, uma ressonância dialógica que rompe com a 

memória social dos dizeres oficiais aceitos como verdade.  

Esse rompimento já se inicia no título do cordel, “A defesa de Lampião”, que emite 

uma ressalva a imagem construída do cangaceiro no espaço-tempo de vinte e sete. Nesse 

fluxo dialógico, o discurso refrata-se de modo a descentrar a tentativa de unicidade vocal, que 
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implica em referendar o fato histórico, a partir do destaque dado a heroica defesa da cidade, 

reivindicando um revozeamento para/ na constituição do ato enunciativo do episódio.  

Para ressignificar as vozes que constituem o discurso da resistência, aceito como a 

versão oficial dos fatos, em que se fundamentam a história e a identidade da cidade, o 

enunciador dialoga com discursos não oficiais, efetivando-se, de modo explícito, a alteridade. 

Vejamos: 

 

 

Recado de seu político 

Não nego que já dei bico 

Nunca me chamou atenção 

[...] 

Mas como não tinha visto 

Nem nunca ninguém contar 

Um prefeito executivo 

A meu cangaço pagar 

Para seu lugar invadir 

Pra ser um ser popular... 

 

O sujeito de E9 desconstrói a imagem histórica de Mossoró como espaço de 

resistência, assumindo uma posição responsiva que faz emergir duas vozes sociais, a primeira 

alicerçada no caráter duvidoso, conforme semea: “Lembrei que faz 80 anos/ Que Lampião 

passou aqui/ Dando nome a Mossoró/ Que até hoje causa enganos...”, contestando a versão 

hegemônica sobre a ação de resistência da cidade, revestindo de criticidade seu dizer. A 

segunda, numa espécie de validação de suas reflexões, dialoga com os dizeres de corrupção 

que ecoam socialmente acerca da classe política.  

De acordo com o enquadramento dado ao discurso em E9, percebemos que a 

identidade da resistência atribuída a cidade de Mossoró é construída a partir de um horizonte 

social valorativo instaurado no engodo, sendo resultante de uma negociata entre o prefeito e o 

rei do cangaço para que o primeiro conseguisse beneficiar-se, através da fama de herói da 

resistência. Observemos: 

 

Lá no sítio Bom Jesus 

Um dos meus cabras trazia 

Antes do dia sair de cena 

Um homem que conduzia 

Mandado pelo prefeito 

Um bilhete que dizia 

 

“Caro, caro Virgulino  

[...] 

Vou pagar o dobro 
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De quanto você pedir
63

 

[...] 

Tendo em prática meu plano 

Sem nada se destruir... 

 

Não mude a sua estratégia 

Entre chamando atenção 

Dos poucos que aqui ficaram 

Tão todos sem guarnição 

Esperando sua passagem 

Sem nada de confusão...” 

[...] 

Como não creio em político 

Com o pé atrás aceitei, 

Aceitei a dita proposta 

De volta o homem mandei 

Com outro bilhete na mão 

Dizendo que eu concordei. 

 

Corroborando com a crença que atravessa a sociedade a respeito da ilicitude e da falta 

de compromisso com a população que circunda a esfera política, o enunciador de E9, na 

sequência, traz à tona o descumprimento, por parte do prefeito, do acordo entre ele e 

Lampião. Observemos: 

 

E na entrada da cidade 

Antes da tarde findar 

O cangaço fazia hora 

Esperando o dia esfriar 

Para atravessar as ruas 

Sem um tiro disparar... 

[...] 

Quando percebi era tarde 

A entrada numa emboscada 

Que logo se confirmou 

Com os sinos em badalada 

Nos três cantos da cidade, 

Agora era tudo ou nada... 

 

O contexto em que está inserido o enunciado coloca em descrédito o discurso da 

resistência, pois Lampião e seu bando somente foram derrotados devido ao ato ludibrioso do 

prefeito. Nessa direção, o enunciador de E9 ao situar o seu dizer em outra versão, concebe e 

representa a identidade da resistência, não como “fatos da vida”, como algo determinado, 

como essência de Mossoró, mas como elemento fabricado discursivamente nas relações 

sociais e culturais em que se encontra inserida. 

Significa dizer que, do ponto de vista ideológico e cultural, a noção de identidade de 

Mossoró é ativamente produzida no interior das práticas sociais. De acordo com o 
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 Alertamos para o fato de que no cordel (E9) a fala do prefeito é destacada com o uso do itálico e do sinal 

gráfico das aspas. Em nossa análise, optamos, em especial nesse enunciado, por fazer uso apenas das aspas. 
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emolduramento desse enunciado, entendemos que ao assumir a identidade da resistência 

como “criatura da linguagem” (SILVA, 2009, p.76), o enunciador de E9 entra em uma tensão 

dialógica de desacordo com os enunciados inseridos em enunciados anteriores, que se 

preocupam em manter o “espírito de resistência” da cidade.  

Justificamos nossa compreensão com trechos finais do enunciado, quais sejam: “Se foi 

sonho não sei // Se foi verdade talvez// Se foi mentira não sei”, por compreender que, embora 

o enunciador na construção de sua fala tente colocar-se numa posição de neutralidade, o uso 

do “se” associado ora a negativa “não sei”, ora ao advérbio de dúvida “talvez”, apresenta um 

posicionamento ante aos já-ditos ainda mais contundente, visto que linguisticamente, o “se” 

funciona como elemento da oração que integra de modo duvidoso o sentido do verbo “ser” e 

faz com que se atenue o efeito axiológico de incredulidade sobre a realidade tecida da 

resistência. 

Entretanto, observamos que nos discursos que atravessam E9, circulam também 

relações dialógicas de concordância entre E9, E5 e E8, no tocante a construção identitária de 

Mossoró, conforme os fragmentos a seguir: 

 

Eu perguntei a Lampião 

Qual se tinha algum caminho! 

Pra sair daquele lugar. 

Ele disse: - Ache um ninho 

Que fica a minha direita 

E monte num passarinho... 

 

Ele vai voar bem alto 

E quando você avistar 

Quatro torres fumaçando, 

Rios poluídos sem cantar 

Muitas praças sem ter árvores 

Você poderá pular... 

  

O discurso de degradação da cidade, neste enunciado, evoca vozes de denúncia e 

indignação social circunscritas nos enunciados E5 e E8, demarcando uma refração, a qual 

veicula e valora o dizer. Novamente, a identidade da resistência fragmenta-se e abre caminho 

para a identidade urbana, construindo outra imagem para Mossoró.  

A identidade citadina é valorada pelo viés da censura, a partir da tessitura de imagens 

negativas: “Quatro torres fumaçando// Rios sem cantar// praças sem ter árvores”. Reflexo, 

portanto, das transformações urbanas do progresso em oposição a cidade bucólica idealizada e 

representada em outros enunciados (E1, E2, E3 e E6), registrando uma ressignificação 

identitária. 



154 

 

5.6 A TEMÁTICA DA RESISTÊNCIA NOS CORDÉIS ANALISADOS: DIÁLOGOS 

NECESSÁRIOS. 

 

Este momento da análise visa responder o nosso questionamento inicial o qual discute 

a respeito das relações dialógicas travadas nos enunciados sobre o discurso da resistência da 

cidade de Mossoró ao bando de Lampião, no ano de 1927.  

Para tanto, nos preocupamos em perceber de que maneira a temática da resistência é 

representada nos enunciados cordelísticos, e passa a contribuir na/para a construção da(s) 

identidade(s) atribuída(s) a cidade de Mossoró. Dessa forma, problematizamos: como a 

temática da resistência emerge nos enunciados cordelísticos? Para responder tal 

questionamento faz-se necessária a retomada de análises realizadas anteriormente. 

Os enunciados sobre o episódio de Lampião em Mossoró no ano de vinte e sete 

narram o fato, a partir de dois focos chaves e tradicionais
64

. A ação dos cangaceiros de invadir 

e tentar saquear a cidade e o confronto, culminando na resistência de Mossoró como sinônimo 

de vitória desta cidade e, consequentemente, na derrota de Lampião e seu bando.  

Nesse direcionamento, os enunciados, com destaque para E1, E2, E3, E4, E6, E7 e 

E8, tratam o episódio de vinte e sete, a partir de uma narrativa que se estrutura através dos 

seguintes acontecimentos: a troca de bilhetes entre Lampião, exigindo quatrocentos contos de 

réis para não invadir a cidade e o prefeito que, por sua vez, responde de modo negativo ao 

pedido, mostrando já uma reação opositiva ao cangaceiro; a vinda dos cangaceiros à cidade e 

a preparação desta à espera de Lampião e seu bando, com o êxodo e com a construção de 

trincheiras; a chegada dos invasores, o início e o término do conflito com a vitória de Mossoró 

e a derrota de Lampião.  

Em relação ao conflito, atentamos para o fato de que esse se apresenta, marcadamente, 

evidenciado pela presença dos elementos temporais (dia, hora inicial e final do confronto), 

pela presença dos elementos ligados à esfera religiosa, pelos fatores climáticos naturais 

(trovão, chuva torrencial, “toró”) que auxiliam na resistência, visto que são mandados por 

Deus, dialogando assim com os elementos religiosos, e em função da relação que os nativos e 

forasteiros mantêm com o lugar, tornando clara uma interação entre tais elementos, apontando 

para identidades que revelam uma Mossoró, de clima paradoxal, obreira, pacata, em ascensão, 

sacra, mas também, forte, resistente e vitoriosa.  

                                                 
64

 Utilizamos o termo tradicional como sinônimo de oficial, ou seja, a versão defendida e aceita até os dias 

atuais. 
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Contudo, alertamos no que se refere às personagens e as relações destes entre si: a 

cidade, seus habitantes e os cangaceiros, há nos enunciados manifestações positivas e 

negativas, respectivamente. Enquanto que Mossoró e seus habitantes são dotados de força, 

bravura, honradez, bondade e, até mesmo, algo sacro, tendo em vista que Mossoró é 

santificada; Lampião e seu bando são caracterizados como homens (criaturas) ruins, 

perversos, criminosos sanguinários e impiedosos, fato que dimensiona o contorno da 

narrativa.  

Seguindo esse dimensionamento na estética dos enunciados, chamamos atenção para a 

total mudança estrutural no modo como ocorre o evento em E5 e em E9. Enquanto que E5 

insere o fato num contexto social e cultural de costumes atrelados mais a realidade 

contemporânea (carnaval fora de época e perueiros, por exemplo.), através de um discurso 

alegórico irônico, caracterizado pela presença da ridicularização, em especial dos cangaceiros, 

os quais se veem novamente expulsos da cidade, dessa vez compelidos pela nova estrutura 

social em que se encontra Mossoró, E9 traz Lampião como vítima de emboscada, desnudando 

o teor épico e exaltatório em que o episódio vem sendo construído ao longo do tempo, 

transgredindo a versão oficial da narrativa e ressignificando o treze de junho por outro viés, 

mas mesmo assim, havendo um reconhecimento da ação da resistência. 

Aqui, retomamos e fazemos outro alerta a respeito da inversão de valores que acontece 

em E4, E5, E8 e E9, uma vez que, em E4, na voz do cangaceiro, a cidade é um “monstro 

maligno”, “um catimbó” e o “povo de lá é doido até demais”, e em E5, E8 e E9, ela é poluída, 

violenta e corrupta, sendo este último qualificador (corrupção), presente em E9, herança de 

vinte e sete (vide análise), características que refletem o espaço-tempo no qual se encontra 

Mossoró.  

Dessa forma, podemos dizer que imersa entre as vozes de exaltação e admiração, mais 

comuns nos enunciados de 1927 e no de 1977 e as vozes de denúncia, presentes nos 

enunciados mais contemporâneos (2006 e 2007
65

), a temática da resistência não é silenciada, 

mas assume contornos oscilatórios, provocando também uma instabilidade no processo de 

construção de identidade(s) que (trans)passa o purismo sentimental homogêneo de uma 

identidade utópica, mito de perfeição, estabelecendo em diversos momentos uma 

fragmentação no perfil de Mossoró, por meio da degradação provocada pelos novos tempos.  

Todavia, observamos que embora as narrativas apresentem algumas variações em seu 

desenvolvimento, tanto na descrição do treze de junho como também nas representações de 
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 O cordel de 2004 perpassa os dois perfis. O de exaltação na voz do prefeito e o de negação na voz do 

cangaceiro. 
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Mossoró, pois como sabemos os discursos dos cordéis foram produzidas em tempos e espaços 

distintos, as vozes inseridas em seus enunciados, mesmo aquelas presentes em E5 e E9, 

trazem elementos, sobressaindo-se aspectos naturais, aspectos religiosos, aspectos 

econômicos, aspectos sociais, culturais e históricos (30 de setembro, entre outros), que 

convergem e se posicionam em defesa e manutenção do perfil citadino da resistência, 

presentes em outras memórias discursivas (jornais da época, memória coletiva, livros, 

comentários, falatórios, fotografias, entrevistas, etc.). 

Em resumo, temos nos cordéis de vinte e sete, vozes exclusivas de exaltação do feito 

citadino, construindo uma identidade enraizada no utopismo. Nos enunciados em trânsito, 

assim como nos enunciados de 2007, observamos vozes que passeiam entre a utopia (vide E3, 

E4, E6, E7) e a fluidez identitária, ressignificando a cidade sua identidade e o episódio (vide, 

E5, E8 e E9), tornando-se os enunciados registros sociais (culturais, históricos, políticos e 

ideológicos) que contribuem para a construção de identidades de Mossoró e a manutenção de 

um perfil de resistência para essa cidade. 

. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao decidir lançar seu olhar sobre determinado objeto, em especial, na esfera científica, 

inúmeras são as possibilidades de leituras e metodologias que se apresentam para o 

pesquisador. Assim sendo, quando iniciamos o nosso projeto tínhamos (e temos) ciência dos 

diferentes caminhos temáticos, teóricos e metodológicos que poderiam ser percorridos na 

feitura de um texto acadêmico, seja este um artigo, uma monografia, uma dissertação ou uma 

tese. Nesse sentido, determinar os limites do bosque discursivo-científicos que comporiam 

uma trilha de análise propícia para interpretação do nosso objeto constitui-se em um dos 

primeiros desafios a ser superado. 

Desse modo, em uma atmosfera de possibilidades diversas optamos por realizar um 

estudo sobre identidade. Ou melhor, decidimos examinar - a construção da(s) identidade(s) de 

Mossoró que emerge(m) das vozes inscritas nos cordéis, a partir dos dizeres da resistência ao 

bando de Lampião. A pertinência da análise dos enunciados da literatura de cordel na área da 

Linguística Aplicada (LA) justifica-se por que consideramos e concordamos com as reflexões 

de estudiosos (Moita Lopes (1996; 2004; 2006; 2010), Signorini (2004), Oliveira (2007; 

2011), Cavalcanti, (2004), Celani (2204) etc.), desse campo, mediante os desafios 

contemporâneos de realizar pesquisas para além dos muros institucionais escolares.  

Assim sendo, optamos por trabalhar com a análise da língua em uso, sob o foco 

conceitual de o discurso cordelístico ser percebido como exemplo de prática social e 

discursiva, manifestada em versos, carregada de valorações que, reacentuando o pensamento 

bakhtiniano, apontado em nosso estudo (2010), significam a realidade dos sujeitos, sendo, 

pois uma forma de agir sobre o mundo. Constituindo-se, ainda, em um processo ativo e 

interacional entre sujeitos e discursividades (tensões das vozes sociais), em torno do 

fenômeno investigado. 

No tocante a identidade, centramos nosso olhar no princípio fragmentário, da 

“celebração móvel” defendido pelos Estudos Culturais, especialmente por Hall (2011) e 

Bauman (2005), com sua “modernidade líquida”. Desse modo, o objetivo deste trabalho 

consistiu em compreender e interpretar os sentidos e valores que atravessam os discursos 

constituintes do corpus da pesquisa, auxiliando na atribuição de identidade(s) da cidade de 

Mossoró.  

Além das reflexões teóricas dos Estudos Culturais, focamos nossas análises na 

perspectiva bakhtiniana verbo-axiológica dos enunciados, com ênfase nas noções de vozes 

sociais e cronotopia, as quais nos propiciaram um melhor entendimento das múltiplas 
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axiologias presentes nos enunciados dos cordéis, a respeito do episódio de vinte e sete e, 

consequentemente, das identidades delegadas à cidade.  

Face ao exposto, refletir a valoração do episódio discutido e, por sua vez, a construção 

identitária de Mossoró, a partir dos dizeres que flutuam acerca da resistência, fez-se 

necessário que levássemos em consideração o fato de que todo evento discursivo emerge 

como respostas ativas no diálogo social. Nesse viés, ao problematizar sobre nosso objeto nos 

preocupamos em discutir a respeito das relações dialógicas travadas nos enunciados por 

diferentes sujeitos, tendo em vista o contexto social (cultural, temporal, espacial) no qual se 

constituem os múltiplos posicionamentos, em cujo determinado momento entrecruzam-se e 

corroboram na construção de uma teia discursiva instituída nos cordéis em torno da temática. 

Estruturando nossas apreciações no postulado das relações dialógicas travadas entre 

enunciados, o qual, inclusive, configura-se em nossa questão central, observamos que os 

dizeres, apesar de terem sido produzidos em espaços-tempo distintos, no tocante à cidade, 

tanto realçam valores comuns como também fazem surgir novas perspectivações, 

estabelecendo diferentes visões em torno do episódio da resistência, delineando identidades 

plurais, que emergem a partir da relação com seus personagens, sejam estes habitantes ou 

forasteiros e, ainda,, perpassa uma trajetória espacio-temporal histórico-memorialista.  

Tempo e espaço são, concomitantemente, dimensões pretéritas e contemporâneas, 

entrelaçando elementos que cultivam, numa linha tênue e interacional, costumes provincianos 

e costumes modernos, transformadores do espaço citadino impulsionados pelo progresso 

econômico e pela dinâmica cultural, como evidenciam os cordéis, dentre os quais destacamos, 

a título de ilustração,: “O ataque de Mossoró ao bando de Lampião” (2006) e “80 anos de 

história do combate a Lampião” (2007), rompendo com a aparente e harmônica estabilidade 

identitária citadina.  

Desse modo, surgem nos enunciados posicionamentos que resgatam, desde uma 

cidade obreira, tranquila, mas ao mesmo tempo forte e resistente, a uma cidade politicamente 

abandonada: violenta e poluída. Nesse movimento ondular (pendular), os enunciados revelam 

ora aspectos positivos, ora negativos, celebrando uma mobilidade identitária para Mossoró, 

vinculada a elementos (religiosidade, personagens, aspectos naturais e o espaço-tempo) que 

integram valorativamente os dizeres sobre o acontecimento e sobre a cidade, formatando para 

esta, em muitos momentos, um perfil híbrido.  

No tocante aos elementos que compõem a teia discursiva, percebemos que a inserção 

de cada um compreendeu uma orientação em torno da situação discursivizada, apresentando 

nuances axiológicas que variam de acordo com o posicionamento ocupado pelo enunciador.  
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Citamos, como exemplo, a questão da religiosidade presente nos enunciados, a qual 

revela, conforme as análises anteriores, identidades construídas para Mossoró inscritas em 

práticas sociais, fruto de uma memória discursiva coletiva que ora evidencia uma Mossoró 

guardada, abençoada e protegida, sugerindo uma identificação positiva para a cidade, ora 

apresenta uma acentuação (negativa) diferenciada das demais.  

Em outros termos, enquanto que, resumidamente, em E2 - “A derrota de Lampião em 

Mossoró (1927)”, a cidade apresenta-se, por exemplo, como “Nobre, santa e imaculada”, em 

E4 -“Lampião em Mossoró em 1927” (2004), ela surge satanizada, “Eu não sei que danado é 

Mossoró// Deve ser um nome endiabrado”, marcando uma ruptura com a identidade ufanista 

atribuída para Mossoró em outros enunciados.  

Mantendo ainda, o mesmo tom de rompimento com enunciados pretéritos, os 

discursos presentes nos enunciados: E5 - “O ataque de Mossoró ao bando de Lampião” 

(2006) e E8 -“80 anos de história do combate a Lampião” (2007) e E9 – “A defesa de 

Lampião” (2007), produzidos na contemporaneidade, assentam-se numa imagem degrada da 

cidade.  

Mossoró, vítima do progresso e da modernidade, aparece deglutida pela poluição em 

E5 e E8 como também, é devassada pela corrupção em E9 cuja preocupação com a imagem 

da cidade agora é outra, possui outro foco, conforme alertam seus produtores, 

respectivamente, “[...] No ex-Rio Mossoró// Dos nove só um saiu// Mergulhão cuspindo gás” 

(E5); “Não permitir que os esgotos// Cuspam na boca do Rio” (E8). 

Com isso, constatamos que nesses espaços-temporais, as identidades de Mossoró não 

se vinculam exclusivamente a imagem da resistência remanescente ao bando de Lampião, que 

a singularizava das demais cidades, embora resgatem o episódio e reconheçam tal feito. As 

identidades atribuídas à cidade correspondem, também, às transformações do espaço citadino. 

Nesses termos, escutamos a voz da denúncia, a voz de alerta e da crítica social, que surgem a 

partir de situações adversas em desfavor das vozes inebriantes que emolduram a cidade num 

misto de perfeição e fortaleza, presentes, por exemplo, nos enunciados (E1 e E2) produzidos 

em 1927. 

O fato é que as discussões produzidas pelas vozes que atravessam os enunciados 

cordelísticos contribuem para uma valoração caleidoscópica, revelando um plurilinguismo, de 

certa forma, dicotômico entre, digamos, os discursos tradicionais, produzidos em 1927 e os 

demais discursos produzidos em contextos mais atuais, promovendo importantes 

deslocamentos quanto à assunção das identidades para Mossoró. Cabendo-nos, portanto, 

registrar que os falares produzidos e entremeados no espaço-tempo de oito décadas não se 
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estruturam num dito único, estabelecido, pronto e acabado, mas num eterno “por vir”, 

sobrecarregado de tensões sociais. 

Posicionamentos que, respondendo nossa questão central, travam relações dialógicas 

as quais, apesar de apresentarem uma variação identitária, “uma celebração móvel” nos perfis 

relacionados a Mossoró, com base no pressuposto de que as identidades aparecem 

ressignificadas a partir de uma construção cultural e socialmente situadas, sendo, portanto, 

definidas historicamente e não naturalmente, confirmam nossa tese de que a(s) identidade(s) 

social(is) atribuída(s) à cidade se constituem e se ressignificam no decorrer dos anos, a partir 

do episódio da resistência.  

Em resumo, observamos que apesar de apresentar essa mobilidade em sua teia 

identitária, dialogando com o pensamento pós-moderno, percebemos que os enunciados dos 

cordéis produziram sentidos que convergem para o discurso hegemônico da resistência, seja o 

perfil épico idealizado nos cordéis de vinte e sete, seja a identidade que transita entre uma 

cidade idealizada e uma mais real, presente nos enunciados de transição ou, ainda, uma 

cidade, paralelamente, celebrada e degradada presente nos enunciados de 2007, mas que 

corroboram com a construção de um perfil identitário de Mossoró que parte do “discurso da 

resistência para resistência do discurso” e resistência de uma identidade, veiculados ao longo 

de oitenta anos. 

Sobre isso, Hall (2001, p. 13), anota que as identidades pertencem “tanto ao futuro 

como ao passado”, atravessadas tanto pelos ditos oficiais quanto pelas práticas sociais 

discursivas, produzidas pelo outro, em contextos mais amplos, responsivos à vida e à arte. 

Seguindo tal direção, Bakhtin (2010) nos alerta para a impossibilidade do hiato entre épocas. 

Para o autor, “A atualidade tomada fora de sua relação com o passado e o futuro, perde a 

unicidade, decompõe-se em fenômenos e coisas isoladas, torna-se um conglomerado abstrato” 

(BAKHTIN, 2010, p.263).  

Estabelecendo, portanto, um acabamento estético inerente ao gênero tese, responder os 

questionamentos e atingir os objetivos propostos constituiu-se em nosso foco. A nosso ver, as 

análises empreendidas cumpriram com tal função, visto que dos enunciados dos cordéis 

entoaram vozes, que numa perspectiva histórico-social e dialógica construíram identidades 

para a cidade de Mossoró. Todavia, considerando o eterno inacabamento do ser e tendo em 

vista a impossibilidade do esgotamento temático, acreditamos nas contribuições que nossa 

pesquisa trará para investigações futuras desenvolvidas no âmbito da Linguística Aplicada.  

Pesquisas que envolvam, por exemplo, o processo identitário de autoria circunscrito 

nos cordéis, ou ainda, o perfil do público-leitor dos cordéis na atualidade, com o intuito de 
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compreender o processo de circulação e produção discursiva do gênero, a partir da imagem 

que se faz do outro.  

Destacamos, também, a possibilidade de investigação dos enunciados verbos-visuais, a 

exemplo das capas cordelísticas, as quais de certo modo, refratam discursos que, tendo em 

vista o contexto de produção e recepção, circulam no processo interacional contemplado 

através das múltiplas interpretações.  
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ANEXO A – Aproximação de Lampião a Mossoró (1927) – José Lima de Oliveira
66

 

 

Meus leitores me escutem 

Esta mesma descrição 

Relativa ao ataque 

Que nos fez o Lampião 

Como também a vitória 

Que ficará na memória 

Da futura geração 

 

No dia 13 de junho 

Quando ocorreu o boato 

Que Lampião atacava 

Este lugar pacato 

Houve muitas agonias 

Ainda mais pelas famílias 

De tão grande sobressalto 

 

Doze horas mais ou menos 

Deste referido dia 

Com distância de uma légua 

Todos o mal pressentiam 

Mas ninguém fez asneiras 

Valendo-se da padroeira 

Senhora Santa Luzia 

 

O bom Cel. Rodolfo 

Prefeito conceituado 

Diante destas cenas 

Estava organizado 

Mas sempre com muita calma 

Por isso merece a palma  

Do pessoal ilustrado 

 

Ilustrados digo eu 

Não são os ricos somente 

São todos que se mostram 

Fortes e diligentes 

Calmos e corajosos 

Firmes e valorosos 

Naquele conflito ardente 

 

 

Esse terrível ataque 

Não estava encoberto 

                                                 
66

 Recordamos que o referente cordel compõe a coletânea: “O ataque a Mossoró e a vitória desta cidade”, Jun. 

1927 (José Lima de Oliveira).  
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Que São Sebastião 

Já estava todo deserto 

A coisa era horrível 

Alguém achava impossível 

Mas no entanto era certo 

 

A hora estava chegada 

Daquela conflagração 

Era mister trabalhar 

Tudo com dedicação 

Está tudo em fileiras 

Organizando as trincheiras 

Para aquela ocasião 

 

O pessoal estava forte 

Firme em suas defesas 

A cidade inabalável 

Com um gesto de nobreza 

Todos se afligiam 

Porque não se conhecia 

Cenas de tal natureza 

 

Falo agora nos oficiais 

Que são muito competentes 

Juntos com os seus soldados 

Se mostraram bem contentes 

Por todos aqueles lugares 

Percorrendo aqueles lares 

Sempre animando a gente 

 

Lampião logo mandou 

Uma atrevida embaixada 

Ao Cel. Rodolfo 

Esta lhe foi respostada 

Negando o que ele queria 

Muita gente dizia 

Isto é uma caçoada 

 

Logo se segue outra 

Que não teve a melhor sorte 

Era impossível arranjar 

Aquele tributo forte 

E no ponto de defesa 

Que não temia a morte 

 

Agora quero falar-vos 

Com relação às famílias 

Quando se retiravam 

Com a inexplicável agonia 

Diante daquelas cenas  
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Parece que a terra treme 

Ficavam sem os seus maridos 

Aqueles entes queridos 

Suas fiéis companhias 

 

Retiravam-se somente 

Procurando abrigo 

Com o fim de evitar 

Aquele grande perigo 

Sofrendo mágoas imensas 

Mas sempre com paciência 

Caladas somente consigo 

 

Não foi desorganizado 

Aquele quadro clemente 

O povo se afligia 

Mas se mostravam prudentes 

Todas estas peripécias 

São coisas que acontecem 

Mesmo na vida da gente 

 

Assim muitas senhoras 

Que não vou relatar 

Dignas de grandes aplausos 

Pelos seus gênios sem igual 

As que lerem e escutarem  

Queiram me desculpar 

Este meu rude falar 

 

Os trens naquele dia  

Foram extraordinários 

Os autos também se ocuparam 

Naquele dia de horror 

Recebendo o favor 

Da mão de Deus do amparo 

 

Antes das 4 horas 

Entraram com nós em contato 

O Lampião dizia 

A vitória será um fato 

As casas eu queimarei 

Muitos açoitarei 

E os mais duros eu mato 

 

Ele não esperava  

O que ele encontrou aqui 

Pois a audácia como aquela 

Nunca no mundo eu vi 

Mas eles se viram apertados 

Muito mais aperreados 
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Do que peixe no giqui 

 

Já nos últimos momentos 

Quando a luta se tratava 

Diante daquilo tudo 

Se alguém desanimava 

Aqueles mais prudentes 

Mais fortes ou mais valentes 

A eles reanimavam 

 

Já o tiroteio cerrado 

Os oficiais percorreram 

Alguns cantos ao longe 

Junto com alguns companheiros 

Pois a coragem ao homem 

Nunca ela se consome 

Vale mais do que dinheiro 

 

Nas torres das igrejas 

Tinha se feito trincheiras 

Mas com profundo respeito 

A santa nossa padroeira 

Senhora Santa Luzia 

Que na mais triste agonia 

É a nossa padroeira 

 

Parece que naquela hora 

De eminente perigo 

Deus estava olhando 

E nos mostrando o abrigo 

Reinava grande civismo 

Nunca faltando heroísmo 

Para enfrentar o inimigo 

 

Era uma cena tocante 

Naquela ocasião 

O troar dos fuzis 

E o ribombar dos trovões 

Tudo se misturam 

Parece que o céu reclamava 

Aquela perseguição 

 

Parece que Deus nos olhava 

Com o olhar de compaixão 

Como quem queria dar 

De nossas culpas o perdão 

Caía a chuva 

Na terra 

Naquele momento de guerra 

E grande aflição 
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O sino batia pungente 

Que ao longe se ouvia 

O pessoal com aquilo 

Ainda mais se comovia 

Nestes momentos de horrores 

Recebemos os favores 

Que o bom Deus nos fazia 

 

Na estação telegráfica 

Deste honrado lugar 

Onde o povo combatia 

Com coragem brutal 

Onde o dr. Gilberto 

Com espírito muito alerto 

Se dedicava a falar 

 

Proferiu vários discursos 

De frases muito tocantes 

O pessoal comovido 

Naquele supremo instante 

Queriam agarrar Lampião 

E uma música de facão 

Fazer ele dançar bastante 

 

Um tiroteio cerrado 

Bem se pode imaginar 

Igualmente a um fogo 

Dentro de um tabocal 

Estávamos todos ansiosos 

De agarrar os criminosos 

E a vitória contar 

 

Veio uma bala certeira 

Que no Colchete atingiu 

Este quase morrendo 

Sobre o solo caiu 

Alguém estava vendo 

Foi logo se enfurecendo 

Aquele se concluiu 

 

E logo o Jararaca 

Dele se aproximou 

Para levar o que ele tinha 

Como sempre costumava 

Recebeu um balaço 

Não podendo dar um passo 

Por ali se acautelava 

Chamava pelo Sabino 

Que ali permanecia 
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Este estava ouvindo 

Fazendo que não ouvia 

Recebeu outro na coxa 

Ai arriou a trouxa 

E ninguém o acudia 

 

Assim decorreu o tempo 

Quando foi no outro dia 

Foi ele encontrado 

Em um canto que se escondia 

Com uma mauzer na mão 

Não sabendo o que dizia 

 

Para a cadeia pública 

Ele foi transportado 

Dizia diversas coisas 

Quando ele era interrogado 

Vou terminar este assunto 

Nele eu já falei muito 

Já está pois encerrado 

 

Se alguém se aproximar 

Destas zonas do Nordeste 

Eu posso garantir 

Que a nós não aborrece 

É um rifão decente 

Deus quando nos tira os dentes 

A nossa goela cresce 

 

A nossa consciência 

Já estava descansada 

O Cel.Rodolfo dizia 

Alerta rapaziada 

É um rifão bonito 

Às vezes a falta de um grito 

Vai embora uma boiada 

 

Ao público peço desculpas 

Caso não vos agrade 

Estas provas que vos faço 

Com muita sinceridade 

É mais fácil não querer 

Do que vos ofender 

A vossa boa dignidade 

 

Com a prisão de Jararaca 

Tivemos informação 

De muitas coisas úteis 

Que havia precisão 

Quem são os seus protetores 
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E alguns fornecedores 

No centro de vosso sertão 

 

Também podemos saber 

Nesta mesma ocasião 

Nomes de muitos bandidos 

Do grupo de Lampião 

Só se acredita vendo 

Mesmo o nome recomenda 

Serem da forma que são 

 

Eu juro que Lampião 

Enquanto se recordar 

Nunca mais terá audácia 

De ainda vir-nos atacar 

Se vier é para morrer 

Não poderá nem correr 

Para se refugiar 

 

E só assim o Nordeste 

Poderá descansar 

Enquanto outro grupo 

Não se organizar 

No Rio Grande do Norte 

Mossoró será o forte 

Para sempre triunfar 

 

É justo que Mossoró 

Triunfasse na imprensa 

Pois muito se esforçava 

Por sua justa defesa 

É certo que estranhava 

Mesmo não esperava 

Sendo de tal natureza 

 

Mesmo com pouca competência 

Vou fazer alguns versos em 10 linhas 

No mesmo roteiro que vinha 

Com fé na divina providência 

Falando sobre a resistência 

 

 

É um conforto que não se esgota 

Aqui não é terra de lorota 

Cel. Rodolfo e Saboinha 

Falo também em seu Costinha 

E no Vigário Pe. Luiz Mota 

 

Como me incumbo nesta missão 

Falo também em seu Rosado 
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Este que foi encontrado 

Com uma forte oposição 

 

E o distinto cidadão 

Que é o dr. Gilberto 

Com o espírito muito alerto 

Estava bem orientado 

Falo também em Santiago 

O Agente da estação 

 

E muitos que não relatei 

Que são dignos de valor 

Queiram desculpar-me por favor  

Que na ocasião não lembrei 

Certo que me esforcei 

Para dar-vos um justo elogio 

Com honra valor e brio 

O seu criado se expressa 

Falo também em Chico Bessa 

Que agora por último lembrei-me 

 

Sobre a classe elevada 

Que já fiz o que pude 

É injusto pois ficar 

Em esquerda atitude 

Falando nos pobrezinhos 

Pouco importando os ninhos 

Se os pássaros têm virtude 

 

Nestas ondas procelosas 

Deste mar da existência 

Onde são os protegidos 

Da divina providência 

Deve haver caridade 

E muita honestidade 

E um Deus da eterna crença 

 

O sol que clareia a rocha 

No alto do cume da serra 

Onde a águia faz ninho 

Como que prevendo que erra 

É o mesmo que clareia 

As choupanas das aldeias 

Cá embaixo da terra 

 

Ao público peço desculpas 

Deste meu rude falar 

Não fiz bonito papel 

Que de tudo não estava a par 

A divina providência 
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Foi quem deu-me inteligência 

Querendo-me pois dotar. 
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ANEXO B – A derrota de Lampião em Mossoró (1927) – José Otávio Pereira de Lima 

 

Foi uma tarde chuvosa 

De tempestade e trovão 

Que Virgolino Ferreira 

Chamado de Lampião, 

Comandou o grande ataque 

Com o fim de fazer saque 

Da capital do sertão 

 

Para isto, no Pageú 

Reuniu a cabroeira 

E disse com voz de chefe 

Vamos fazer grande feira! 

Ataquemos Mossoró 

Lá tem gente de boró 

Que só sabe dá carreira 

 

O povo lá é mofino 

De qualquer coisa tem medo; 

No tempo dos revoltosos 

Abalou-se ali no brêdo 

Só gosta de futebol 

E como isca com anzol 

Vive sempre de brinquedo 

 

Massilon, de um lado alegre,  

Diz bem alto e convencido: 

Capitão, eu com dez homens 

Como lá quente e cozido 

E dou de chinela em tudo! 

Corto fino e bem miúdo 

Volto gordo e enriquecido 

 

Sabino, tenente afoito 

Resfunga com fala grossa: 

Já entrei em Cajazeiras,  

E incendiei aquela joça  

Não duvide, nem peleje 

Viramos aquilo em frege 

Mossoró para nós é troça 

 

Lambe os beiços José Leite 

Santana – o Jararaca 

A roncar como um suíno: 

Patrão, na voz atraca 

Eu mato por brincadeira 

Cantando “Mulher rendeira” 

Encho de ouro a bruaca 



183 

 

 

Rufando diz o Colchete 

Com aspecto de chacal 

Na casa lá do prefeito, 

Derrubo tudo a punhal 

Bofe, tripa e coração 

Deixo de ruma no chão 

Sangue esborra no quintal! 

 

Assim, todos, bem dispostos 

Acertaram a rapinagem 

Lampião mandou o grupo 

Arrumar toda a bagagem 

Uns limpavam o armamento 

Os gibões com alimento 

Preparavam para viagem 

 

Cavalos em Vila Bela 

Dr.Olavo arrumou 

Carabinas às centenas 

O floro presenteou 

Ao amigo Lampião 

Por que na revolução 

Muito serviço prestou 

 

As munições em Aurora 

Major Arruda lhe deu 

Massilon trouxe dois cabras 

Que a esse grupo acresceu: 

Jararaca por seu lado 

Pessoal experimentado 

A empresa forneceu 

 

Cinquenta e quatro bandidos 

Do Pageú galoparam 

Em oito dias seguidos 

Pela estrada viajaram 

Pro Rio Grande do Norte 

Em busca de grande sorte 

Em Aurora descansaram 

 

Passaram ai uns três dias 

Nas fazendas do major 

Comendo coalhada e queijo 

Peru gordo do melhor 

Lampião traçou um mapa 

Dizendo aos seus essa etapa 

É para se trazer de cor 

 

O Sabino e Massilon 
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Aprovaram a travessia; 

Jararaca porém disse 

Já fui soldado e fui guia 

É preciso um rumo certo 

Porque sou um cabra esperto, 

Ando de noite e de dia 

 

Salto janelas de costas 

Pulo do chão ao telhado 

Me arrastando como cobra 

Em fortins já tenho entrado 

Como bala com feijão 

Carne de gente com pão 

No mundo é o melhor bocado 

 

Por isso é que vou na frente 

Comandando essa avançada 

Seu Lampião tome nota 

Que não sou de caçoada 

Mulher ou moça vistosa 

Dança comigo na prosa 

Junto com minha negrada 

 

Lampião satisfez logo 

De Jararaca o pedido 

Deu ordem ao corneteiro 

Pra ter bom olho e ouvido 

E prosseguiu no seu roteiro 

Sempre alegre e prazenteiro 

Como um rei jamais vencido 

 

Esse bando de chacais 

No Ceará não tocou 

Penetrando a Paraíba 

Tanto matou e roubou 

E invadindo o nosso estado 

De Luiz Gomes pra um lado 

Fazendeiros capturou 

 

Em Vitória, de repente 

O grupo se defrontou 

Com 17 soldados 

Com os quais muito brigou 

Mas a tropa sem ação 

Por falta de munição 

Bem pouco o fogo atirou 

 

Deixou dois carros e um morto 

Nossa polícia valente 

Foram os carros incendiados 
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Não ficando nem semente 

Os cangaceiros cantaram 

Sua vitória exaltaram 

Mangando da nossa gente 

 

Daí desceram essas feras 

Em correria infernal 

Roubando e incendiando 

Matando e fazendo mal 

As donzelas e casadas 

Saciando nas estradas 

Seu instinto bestial! 

 

O Sr. Antônio Gurgel 

Do Brejo do Apodi 

Foi preso por Lampião 

Mandando gente aqui  

Num automóvel buscar 

21 contos para salvar  

A sua pessoa ali 

 

Quando o portador chegou 

Todo coberto de pó 

Às oito horas da noite 

Tremeu todo Mossoró! 

As famílias quase em massa 

Fugiram da nossa praça 

O alarme causava dó 

 

Foi isto a 12 de junho 

Era de domingo o dia 

Tinha havido futebol 

O povo estava em folia 

Mas quando a bomba estourou 

E as notícias se espalhou 

Foi terrível a agonia 

 

Dessa hora em diante 

Até o dia clarear 

Os autos se ocuparam 

As famílias transportar 

Para todas direções 

Como ondas aos borbotões 

Para seguras ficar 

 

O dia 13 de junho 

Foi dia de grande dor  

Mulheres e seus filhinhos 

Velhinhos cheios de horror 

Nos matos se embrenhavam 
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A cidade abandonavam 

Lanceados de terror 

 

Preces a Santa Luzia 

Padroeira do lugar 

Foram feitas aos milhares 

Pra nosso povo salvar 

Lampião ao meio-dia 

Com muita fé e alegria 

Mandou os seus descansar 

 

Perto daqui meia légua 

O grupo se apeiou 

E um bilhete a Mossoró 

O quadrilheiro mandou 

E enquanto o mesmo chegava 

Jararaca aos seus mostrava 

Objetos que roubou 

 

Lampião diz no bilhete 

Já tomei todos os pontos 

Seu Rodolfo quero é cobre 

Mande quatrocentos contos 

A cidade está cercada 

Mande já minha bolada 

Bem contada e sem descontos 

 

O nosso velho prefeito 

Que é forte como um leão 

Respondeu que tinha bala 

Para os couros desse ladrão 

Ele com raiva danada 

Ordenou a avançada 

Pelo alto da Conceição 

 

Como grande general 

O bandido Lampião 

Ordenou a sua tropa 

Que fosse investindo então 

Em direção a cidade  

Sem dó nem piedade 

Agachados pelo chão 

 

E dividiu-se em três alas 

Para um ataque geral 

Sabino e Jararaca 

Ficaram na ala central 

Na esquerda Massilon 

E Lampião que é cabra bom 

Comandava a lateral 
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Mormaço tocou a corneta 

E os cabras rindo e cantando 

O samba “Mulher rendeira” 

Foram saltando e atirando 

Te chegaram de repente 

Junto à igreja de S. Vicente 

Ai a marcha parando 

 

Antes disso o céu se abriu 

Era chuva torrencial 

Entre crispas de relâmpagos  

Em saudação paternal, 

Jesus Cristo parecia 

Junto com a Virgem Maria 

Querer nos livrar do mal. 

 

Cada tiro dos bandidos 

Vinha em resposta um trovão 

O mundo todo tremia 

Como se fora um canhão 

E logo se escureceu 

Lampião quase esmoreceu 

Foi perdendo sua ação 

 

De tarde era quatro horas 

Quando rompeu Mossoró 

Fogo cerrado e nutrido 

Sem compaixão e sem dó 

Duzentas bocas de rifles 

Castigaram os patifes 

Não poupando nem um só 

 

Quando a cidade rompeu 

Seu bombardeio terrível 

Os galos todos cantaram 

Foi um caso pouco crível 

Eles decerto exultaram 

Nossa vitória cantavam  

Sobre esse bando temível 

 

Quando a chuva terminou 

Os bandidos avançaram 

Um para a estação da Estrada 

Ai perto se ampararam 

No prédio da União 

Botando a porta no chão 

Pra estação atirarem 

 

Nossos bravos defensores 
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Mantinham o grupo à distância 

Eles porém que são feras 

Do ganho tinham ganância 

Colchete correr ao chão rente 

Na travessa São Vicente 

Para cair em grande ânsia 

 

Jararaca não recua 

Bastante afoito e atrevido 

Tenta arrastar seu colega 

Mas este já tem morrido 

E enquanto vai desarreá-lo 

Um balaço vem prostrá-lo 

Ficando logo caído 

 

Sabino gato matreiro 

Tenta também avançar 

Para ver se a trincheira 

Do prefeito é boa de entrar 

Mas vendo o perigo 

Da vida ainda é amigo 

Corre pra não mais voltar  

 

Jararaca diz: Sabino 

Conduza-me agora por Deus 

Tenho o peito traspassado 

Leva-me para perto dos meus, 

Senão o povo aqui perto 

Mata-me se sou descoberto 

Valha-me os santos do céu 

 

Não deu ouvidos Sabino 

Ao que roga o companheiro 

Jararaca quer fugir 

Andando muito rasteiro 

Mas uns bravos na estação 

Prostram de novo ao chão 

Com um tiro mui certeiro 

 

Colchete tem a cabeça 

Por uma bala varada 

 Na trincheira do prefeito 

O pessoal não se enfada 

Vai mudando ferro em brasa 

Já é uma boa caçada 

 

Ao depois de cinco e meia 

O tiroteio cessou 

O vil corpo de Colchete 

O povo logo arrastou 
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Até a praça da igreja 

Para se mostrar que a peleja 

Mossoró bem terminou 

 

Esse bandido era um negro 

Sujo, asqueroso e imundo 

Um monstro da natureza 

Que satã mandou ao mundo 

Era baixo, grosso e feio 

A boca, de palmo e meio 

De olhar felino e profundo 

As pernas eram cambadas 

O corpo de chimpanzé 

Orelhas de burro mulo 

Um bolão era seu pé 

O cabelo pichaim 

Coberto de peste ruim 

Fedia como chulé 

 

Beiços de manta de carne 

Dentes de fera zangada 

Barriga de come-longe 

Queixada torta e furada 

Unha comprida e sebenta 

Criatura mais nojenta 

Que o Colchete não é gerada 

 

Às cinco e meia da tarde 

Lampião disse a negrada 

Acabemos com esse fogo 

Que isso não é caçoada 

Jararaca e meu Colchete 

Diabo levou no colete 

Perdemos nossa caçada 

 

Seu Massilon eu me queixo 

De você e mais ninguém 

Dizer a mim que esse povo 

Muita coragem não tem 

Mas veja que em Mossoró 

Os seus homens não tem dó 

De bandidos que vem aqui 

 

Fujamos logo daqui 

Eu estou envergonhado 

De ir dizer ao Padre Cícero 

Que por cá fui derrotado! 

Em que camisa me meti 

Meus dois amigos perdi 

Estou aterrorizado! 
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Vamos lá a Limoeiro 

Que a terrinha abençoada 

No Ceará conto com ele 

Para minha negociada 

Vou falar com o presidente 

Que é meu amigo e parente 

Moreirinha é camarada 

 

Lampião correu na frente 

Os bandidos imitaram 

Pulando cerca de arame 

Pelo mato se embrenharam 

Todos iam enraivecidos 

Porque foram bem vencidos 

Porém vingar-se juraram 

 

Às seis e meia da noite 

Já depois de muito andar 

O grupo olhou os cavalos 

Assim pode então marchar 

Em uma grande disparada 

Assombrado com a zoada 

Do nosso bombardear 

 

Sabino dizem que é forte 

Valente e mui perigoso 

Mas foi quem correu primeiro 

Com um pavor assombroso 

O atrevido Massilon 

Gritou que mudou o tom 

Com um ataque nervoso 

 

Iam no grupo feridos 

Que gemiam em grande dor 

Outros calados qual mudos 

Traspassados de pavor 

Chorando sua desgraça 

A beber em negra taça 

O fel cortante do horror! 

 

Daqui a umas dez léguas 

Os bandidos se arrancharam 

Lampião disse para os seus 

Vocês lá não repararam 

Que na torre da igreja 

Durante toda a peleja 

Té os santos atiraram! 

 

Nós fomos bem castigados 
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Mossoró não é caçoada 

Sabino nosso tenente 

Caiu em fina emboscada 

Não morreu porque é sarado 

Bancou logo de soldado 

Enganou lá a negrada 

 

Eu já disse a vocês todos 

E torno aqui a dizer 

Escapamos desta vez 

De ruma todos morrer 

Tive meu chapéu furado 

O bornal escangalhado 

Precisamos de viver 

 

Vou escrever um romance 

Da carreira que tomei 

Como foi que em Mossoró 

Por um milagre escapei 

Não esqueço os bons amigos 

Que morreram nos perigos 

Cumprindo as ordens que dei 

 

Já em sonhos disse a mim 

Um amigo misterioso 

Virgolino tem cuidado 

Vai procurar bom repouso 

Larga a vida de bandido 

Teu sol está escurecido 

Procura ser caridoso 

 

Depois que tive esse sonho 

Foi que vim a Mossoró 

O Massilon me enganou 

Quase que vou ao xilindró! 

Penso que deixo essa vida 

Miserável e aborrecida 

Não caio mais noutro nó 

 

Dizendo isso o bandido 

Calou-se e adormeceu 

De madrugada bem cedo 

O grupo todo se ergueu 

E rumo a Limoeiro 

Onde comida e dinheiro 

O povo dali lhe deu 

 

O cidadão Manuel Freire 

Em dez contos foi roubado 

Na fazenda Jicuri 
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Antes foi aprisionado 

Já perto de Limoeiro 

Saltou o prisioneiro 

Tendo o muito o maltratado 

 

“Seu” Childerico Fernandes 

Feliz da morte escapou 

Foi roubado em doze contos 

O bando tudo arrasou 

Lá na fazenda Boa Sorte 

Essa matilha da morte 

A vontade depredou 

 

Após a nossa vitória 

Jararaca noutro dia  

Foi preso e bem algemado 

Quando fugir pretendia 

Contou sua história de fera 

Crimes monstros que fizera 

Nos assaltos que fazia 

 

A história vil desse tigre 

Mais adiante direi 

Sua estada no cárcere 

A miúde contarei 

Sua viagem a Natal... 

Sua morte ao matagal 

Com prazer relatarei 

 

A data de 13 de junho 

Em ouro ficou gravada 

Junto com 30 de setembro 

Será u’ a nova alvorada 

Despontando alviçareira 

Sobre a cidade altaneira 

Nobre, santa e imaculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

ANEXO C – Vitória de Mossoró no ano de vinte e sete – Luiz Campos (1977) 

 

Mossoró, terra querida, 

Berço da Abolição; 

Orgulho do Rio Grande; 

Centro de educação; 

Libertadora dos escravos; 

Ex-combatente dos bravos 

Bandidos de Lampião. 

 

Eu que sou mossoroense 

Lhe trago em minha memória 

Que cada vitória sua  

É para mim uma glória, 

Cada canto é um encanto 

Que eu encantado canto 

Um pouco de sua História 

 

Então quero referir-me 

Ao bandido violento 

E violador da honra 

Perverso e sanguinolento 

Que sem ter necessidade 

Quiz invadir a cidade 

Sem nosso consentimento 

 

Lampião assombrou muito 

A região Cariri, 

Luiz Gomes, Portalegre, 

Pau dos Ferros e Apodi 

Lá deixou homens tremendo 

No fim terminou correndo 

Assombrado com os daqui 

 

Eram cinquenta e três homens 

Que vinham fazendo afronta, 

Lampião, rei do cangaço 

Mandava de ponta a ponta 

Mais um tenente sem fita, 

Fora Maria Bonita 

Que mulher não entre em conta 

 

Destes homens de quem falo, 

O primeiro era Sabino, 

Benevides, Jararaca, 

Ezequiel e Virgínio 

Luiz Pedro e Nevoeiro 

E mais Colchete e Coqueiro 

Manoel Antônio e Delfino 
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Ás de Ouro e Barra Nova 

Cordeiro, Euclides, Trovão 

O perigoso Vareda 

Que de Cordeiro era irmão 

Fortaleza e Quixadá 

Rio Preto e Sabiá, 

Luiz Sabino e Mourão 

 

Serra do Mar, Candeeiro,  

Jatobá e Bentiví 

Beija Flor, Quindu, Chá Preto 

Um filho do Cariri 

Camilo e Antonio Santos 

Gosaram por muitos cantos 

Pra depois sofrerem aqui 

 

Pinga Fogo mais Marreca 

Zé Relâmpago era afamado 

Lua Branca e Vinte e Dois 

E Antonio Caxeado, 

Alagoano e Pinhão 

Zé de Souza E Mergulhão 

Q’ era filho de outro estado 

 

Pai velho e José Pretinho, 

Oliveira era parrudo, 

José Roque e José côco, 

Félix, Miguel e Miúdo, 

José Delfino e Mormaço; 

Com relação a cangaço, 

Eles sabiam de tudo. 

 

Este era o grupo que vinha 

Pra levar nosso dinheiro 

Pois era esta a intenção 

Do infeliz cangaceiro 

Veio ver mas não levou 

Pois o feitiço virou  

Por cima do feiticeiro, 

 

Depois de algumas desgraças 

Que fizeram em Apodi 

Foram a São Sebastião 

Brigaram e dormiram ali 

De 12 a 13 dormiram 

E dia 13 saíram 

Todos armados pra aqui. 

 

Lampião pensou bastante 
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Num plano mais positivo 

E assim mandou um bilhete 

Ao chefe do executivo 

Exigindo uma quantia 

Mas o monstro não sabia 

Que ia ser negativo 

 

Era quatrocentos contos 

De réis a máxima quantia 

E se Rodolfo mandasse 

O que o bandido exigia 

De lá mesmo ele voltava 

Então Mossoró ficava 

Na mesma paz que vivia 

 

Assim chegou o bilhete 

Até as mãos do prefeito 

Que quando leu não gostou 

Do que dizia o sujeito 

Não aceitando a proposta  

Lhe enviou a resposta 

Mais ou menos desse jeito 

 

Seu Virgulino Ferreira, 

Se está a precisar 

Destes quatrocentos contos 

Posso até lhe arranjar 

Mas não mande portador 

Que só entrego ao senhor 

Se acaso vier buscar 

 

Lampião lendo a resposta 

Bastante se indignou 

Chamou o grupo dizendo: 

- Vamos que eu também vou 

Mostrar que não sou covarde 

E às três e meia da tarde 

Lá em Bom Jesus chegou 

 

Dali até se atreveu 

Mandar outro bilhetinho 

Mas não teve resposta 

Porque já vinha em caminho 

Não esperou obter 

Devido esse sítio ser 

De Mossoró bem pertinho 

 

Era uma segunda-feira 

Já quase no fim do dia 

Às quatro horas da tarde 
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Muito pouco o sol se via 

E os trovões ribombavam 

Os relâmpagos faiscavam, 

Serena chuva caía 

 

Enquanto isso o prefeito 

Que já estava ciente 

Mandou que parte do povo 

Ficasse daqui ausente 

Espalhou logo a notícia 

Municiou a polícia 

E entricherou sua gente 

 

As trincheiras ocupadas 

Só com homens de coragem 

Por exemplo a do prefeito 

Da capela e da barragem 

Nos ficaram na memória 

Dando a Mossoró a glória 

E a Lampião a desvantagem 

 

Mas Lampião não sabia 

O que aqui se passava 

Nessa hora já no alto 

Da Conceição se achava 

Junto com a cabroeira 

Cantando “muié rendeira” 

E para cima atirava. 

 

E foi assim que o grupo, 

Nessa cidade enfrentou 

Mesmo em frente à capela 

De São Vicente parou 

Então contou-me um parente 

Que o grupo inda foi à frente 

Mas Lampião recuou 

 

Cerrou-se o tiroteio 

Bala vinha e bala ia 

O bando atirava bem 

Mas errava a pontaria 

E os nossos, entrincheirados 

Como estavam bem guardados 

Nem uma bala batia 

 

Os bandidos já estavam 

Com o diabo atrás das orelhas, 

Choviam balas nos tetos 

Chegando a quebrar as telhas 

Até o fogo cessar 
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Se viam balas no ar 

Como exames de abelhas 

 

Com pouco tempo de fogo 

Recuaram alguns bandidos 

Colchete mais Jararaca 

Como eram mais atrevidos 

Cantaram “muié rendeira” 

Para invadir a trincheira 

Mas foram logo atingidos 

 

Eles tentaram invadir 

A trincheira do prefeito 

Então surgiu da capela 

Um balaço com efeito 

Para melhor garantir  

Chegando até atingir 

Colchete em cima do peito 

 

Jararaca quando viu 

Seu companheiro cair 

Suas medalhas de honra 

Procurou adquirir 

Porém quando foi tirá-las 

Recebeu algumas balas 

E ele tentou fugir 

 

Ficando morto Colchete 

Segundo a história diz 

De lá foi logo arrastado 

Pra o Patamar da matriz 

Por gente desconhecida 

E assim terminou a vida 

Do cangaceiro infeliz 

 

Jararaca, esse foi preso 

No outro dia afinal  

Sendo logo conduzido 

Para a cidade local 

Onde ficou vigiado 

Pra depois ser levado 

Pra capital Natal 

 

Lampião, esse correu 

Na noite do mesmo dia 

Em busca do Ceará 

E aos companheiros dizia: 

- Viram que povo valente 

Só não atirou São Vicente 

Mas inda fez pontaria,... 
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Mossoró vitoriosa  

Merece palma e confete 

E a data do acontecido 

Todo ano se repete 

Eu não vi mas testemunho 

Que foi a 13 de junho 

Do ano de vinte e sete. 
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ANEXO D – Lampião em Mossoró em 1927/ José Saldanha (2004) 

 

Pra vingar-me de uma crueldade 

Foi preciso tornar-me cangaceiro, 

Atacar o Nordeste brasileiro, 

Por sítio, por vila e por cidade. 

Mandei chuva de bala de verdade, 

Foi quente a boca do balão, 

Tornei-me até assombro no sertão  

Fui conhecer Mossoró também de perto, 

Mas o povo de lá é muito esperto, 

Danado de doido e valentão 

 

Pra vingar-me da raça de Nogueira, 

Dos coronéis safados do sertão, 

De Saturnino e de outro batalhão 

Com armas, munição e cartucheira 

Preveni-me e entrei para a trincheira, 

Mandei bala com fora no Nordeste, 

Para ver se passava em todo teste, 

Resolvi que atacava Mossoró, 

Cidade de magia e catimbó, 

Nunca mais vou lá naquela peste 

 

Ataquei Paraíba e Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia, 

Dominei e fiz tudo o que queria, 

Dei trabalho aos soldados de Nabuco 

O governo de lá perdeu o suco, 

Procurei um lugar de mais reforço, 

Para atacar Mossoró eu fiz esforço, 

A viagem foi errada e perdida 

Fui feliz escapar com minha vida, 

Que o chumbo de lá é muito grosso 

 

Eu não sei que Danado é Mossoró, 

Deve ser um nome endiabrado, 

Um monstro fantástico do passado, 

Um feiticeiro maligno desse pó 

Um gênio, uma fada, um catimbó, 

Esse tal de Mossoró não me convém, 

Eu não sei que danado é que ele tem, 

Que eu lá quase perco meu cartaz, 

O povo de lá é doido até demais, 

Mossoró não tem medo de ninguém. 

 

É importante e bonito a gente ler, 

Com atenção e minuciosidade, 

Minha carta ao prefeito da cidade, 
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Explicando o que é que vim fazer 

 

Quatrocentos contos de réis mande trazer, 

Que na cidade garanto não entrar, 

Mas essa importância não mandar, 

Se previna que eu vou fazer alarde, 

Vou entrar pelas quatro horas da tarde, 

Vou mostrar quem sou eu e lhe atacar. 

 

É bonita, importante, e decidido, 

Minha carta enviada ao prefeito, 

Tratei ele com ordem e com respeito, 

Ele respondeu-me bem forte e destemido 

Compreendi que ele estava prevenido, 

Pela resposta enviada desse jeito: 

- Quer atacar a cidade meta o peito, 

Minha cidade é firme, forte e bela, 

Confiando no amor que tenho nela, 

Assina, Rodolfo Fernandes, com conceito. 

 

Ninguém tem de dinheiro essa quantia, 

Seu pedido foi muito valoroso, 

É um porte riquíssimo e poderoso, 

Nem os bancos dão esta garantia, 

Seu pedido foi quase uma heresia, 

O comércio daqui é uma asneira, 

É mangaio vendido pela feira, 

Mas a cidade é pública, pode entrar. 

Estou firme aqui a lhe esperar 

E fazer tudo aqui que o senhor queira 

 

Na expressão do assunto eu conheci, 

Que Mossoró estava bem municiado, 

E o prefeito era forte e preparado, 

No momento que sua carta li. 

Baseado nas lutas que eu já vi, 

Mas gosto de um homem assim, danado, 

Que eu também sou um tanto temperado, 

Mas, foi contra mim até o Pai eterno, 

Que mandou um reorço do inverno, 

E o ataque foi atordoado. 

 

Eu fiz logo o projeto da viagem, 

Para poder atacar o Mossoró, 

Foi na hora da chuva, de um toró, 

Que as águas tomavam a passagem 

Os meus grupos revestidos de coragem, 

Penetramos por dentro da cidade, 

Foi chuva de bala, de verdade, 

Foi duro e pesado o tirinete, 
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Veio uma bala no peito de Colchete, 

Que a vida perdeu a qualidade. 

 

Lampião correu muito apressado, 

Uma mão sobre o rifle outra na faca, 

Conduzindo três homens ‘baleado’. 

E seu grupo havia debandado 

Que atacar Mossoró não é brinquedo, 

O grupo abriu as pernas sobre o bredo, 

Que em Mossoró a bala choveu quente 

Da Santa igreja de São Vicente, 

Uma nuvem de bala causou medo. 

 

Só ataquei Mossoró para provar, 

Que não tenho medo de ninguém, 

Mas pela quantidade de torre que ela tem, 

Não é pra cangaceiro chegar e atacar 

Eu saí sem ninguém me alvejar, 

Porque na luta sou forte e preparado, 

Tenho esgrima e sou muito danado 

Mossoró para brigar tem porte e dom, 

Um prefeito corajoso, forte e bom, 

O Macilon me jogou nesse pesado. 

 

Lampião correu dizendo assim: 

- Se eu não fosse perito e veterano, 

Eu tinha entrado pelo cano 

E Mossoró ia até zombar de mim 

Talvez até por lá me desse fim, 

Esse tal de Mossoró não me convém, 

O povo de lá não tem medo de ninguém, 

Tudo é danado de doido e é valente, 

Até da santa igreja São Vicente, 

Os santos atiraram em nós também. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

ANEXO E – O ataque de Mossoró ao bando de Lampião/ Antonio Francisco (2006). 

 

Nos dias que não consigo, 

Escrever nenhuma linha, 

Eu visto a camisa, 

E vou pro bar de Deinha, 

Toma cana e palestrar, 

Com meu amigo Lulinha. 

 

Lulinha dá de olá 

Na cartilha do saber 

Sabe história de trancoso 

Pra dar, trocar e vender 

Duvido eu voltar de lá, 

Sem nada para escrever. 

 

E foi Lula quem me disse, 

Que tinha achado um caderno 

Que tinha a data marcada, 

Muito antes do inverno, 

Sobre um evento que houve 

Em uns dos palcos do inferno 

 

Um evento musical 

Chamado, Canta vem-vem, 

Que busca prestigiar 

Os valores que eles têm, 

Dando prêmios e mais prêmios, 

Pras almas que cantam bem. 

 

Lampião foi o primeiro 

Cantando “Mulher Rendeira” 

O segundo, Cão sem-dedo, 

O inventor da soqueira, 

Que ganhou cantando a música: 

Bagaço de fim de feira 

 

Cão sem-dedo recebeu, 

De Caim, um violão 

Gravou um CD pirata, 

Sem gastar nenhum tostão 

E saiu como os poetas 

Vendendo de mão em mão 

 

A Lampião eles deram 

Um passe para viajar, 

Por todo inferno, 

Mas se quisesse arriscar, 

Podia vir pro Nordeste, 
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Tomar cachaça e brincar 

 

Lampião disse contente: 

- O Nordeste é meu xodó, 

Eu vou rever o sertão 

E dar lá naquele pó, 

Um abraço em Candeeiro 

E um susto em Mossoró 

 

Mas Massilon quando soube 

Dos planos de Lampião, 

Correu e disse: - Compadre 

Não faça besteira não, 

Não troque a paz do inferno 

Nas estradas do sertão! 

 

Esqueça de Mossoró, 

Por favor, você não vá 

A gente vê o perigo 

Daquelas bandas de lá, 

Pelos semblantes das almas, 

Que vêm correndo pra cá. 

 

Lampião responde: - Vou, 

Amanhã eu partirei 

Eu não vou gastar aqui 

O prêmio que eu ganhei, 

Enquanto Mossoró zomba 

Da carreira qu’eu levei 

 

Quando Lampião calou-se, 

O inferno estremeceu, 

Quando parou de tremer, 

Lampião apareceu, 

No Vale do Apodi 

Com todo cangaço seu. 

 

Andando dentro da mata, 

Quebrando pau e cipó, 

Feios sujos, maltrapilhos, 

Todos cobertos de pó, 

Caminhando sem cessar 

No rumo de Mossoró 

 

Quando saíram do mato, 

O bando tinha os sinais, 

Daqueles peões que vivem, 

Por dentro dos matagais, 

Abrindo com “ferro e fogo” 

Os piques da PETROBRAS. 
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Quando subiram na pista, 

O bando foi assaltado 

Deram um tabefe em Colchete, 

Lampião foi empurrado 

Cacheado apanhou tanto, 

Que ficou sem cacheado. 

 

Passaram por Caraúbas, 

Noutro dia bem cedo. 

Disfarçados de peões, 

Todos tremendo de medo, 

Que por trás de alguma “rocha”, 

Alguém apertasse o dedo 

 

Perto de Governador 

Lampião foi convidado, 

Por um grupo de sem-terras, 

Pra comer um bode assado. 

Um reprodutor de raça 

Que o INCRA tinha dado 

 

Já perto de Mossoró 

Um carro na contra-mão 

Passou tão perto do bando, 

Que botou oito no chão, 

E partiu em três pedaços 

O chapéu de Lampião 

 

Depois daquilo Maria,  

Disse olhando Lampião: 

- Nesses três quartos de século 

Mudaram a cor do sertão 

Por favor vamos embora, 

Deixe Mossoró de mão. 

 

Lampião: - 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. 
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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. 

 

Jararaca quis correr 

Mas, viu quando Lampião, 

Agarrado com Maria, 

Marcando passo no chão. 

Entrou no meio da dança, 

Cantando ‘Carro de mão’ 

 

Ás de Ouro e Asa Branca, 

Atrás do carro de som, 

Diziam pra Mergulhão: 

- Queria ver Massilon, 

no meio desse charfudo 

Não cantar “Che bom, bom, bom”. 

 

Rio preto ia dançando, 

Olhando o firmamento 

Sem querer o pobre entrou 

No cordão de isolamento 

Mas deram tanto no negro, 

Que o preto ficou cinzento. 

 

Quando o dia amanheceu 

Estavam em Rabicó 

E pra tirar a ressaca 

E um pouco do pó 

Nove deles mergulharam 

No ex-Rio Mossoró 

 

Dos nove só um saiu, 

Mergulhão cuspindo gás. 

Todo melado de óleo 

Se valendo de São Brás, 

Foi se banhar no inferno 

E não voltou nunca mais 

 

Lampião desceu a ponte, 

Dizendo pros companheiros: 

- O Nordeste já foi bom, 

Já prestou pra cangaceiros 

Quando o bando foi cercado 

Por trinta e dois perueiros. 

 

Três ainda reagiram 
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Mas foram lentos demais 

Chegaram 3 perueiros 

Pegaram os três por detrás 

E foram deixar os três 

Depois de Carnaubais. 

 

Outro perueiro esperto 

Das bandas do Cariri, 

Pegou Sabino e Mourão, 

Jatobá e Bem-te-vi, 

Sacudiu dentro da besta 

E tirou pro Apodi 

 

O resto dos cangaceiros, 

Que estavam em Quindu 

Três lês foram levados, 

À força para Assu 

Numa besta clandestina 

Com a placa de Patu 

 

Lampião ficou sozinho, 

Como um garrote perdido 

Com a vergonha batendo  

No seu peito dolorido, 

E dezoito moto-táxis, 

Zuando no pé-do-ouvido 

 

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 seu chinelão. 

 

Quando o dia ia morrendo, 

Todo coberto de pó, 

Passou lá no Jucurí, 

E disse a Zé Mororó, 

Que estava muito enjoado, 

Aborrecido e cansado, 

De correr de Mossoró. 

 

Hoje o Lampião está 
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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. 
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ANEXO F – Mossoró comemora 80 anos de resistência ao bando de Lampião/ Ademar P. 

Alves (2007) 

 

Toda Mossoró já sabe 

A história de Lampião 

Homem de um olho só 

Patente de capitão 

Nunca temeu ninguém 

Veio a Mossoró também  

Pra sofrer decepção. 

 

Más pra voce entender 

De fato essa história 

Contarei minucioso 

O que tenho na memória 

Do jeito que aconteceu 

Como Mossoró venceu 

E conseguiu sua glória 

 

No ano de vinte e sete 

Mossoró era potente 

Com grande capacidade 

E de um povo valente 

Nunca baixou a cabeça 

E que você não esqueça 

Do prefeito competente 

 

Mossoró já competia 

Com a capital do estado 

Com o numero de habitantes 

Pelo senso confirmado 

Vinte e traz mil e trezentos 

Natal trinta e seiscentos 

E crescendo lado a lado 

 

Era bem desenvolvida 

Com o comércio lisonjeiro 

Tínhamos do país 

Maior parque salineiro 

Firma descaroçadeira 

Grande produção de cera 

Que durava o ano inteiro 

 

A cera de carnaúba 

Com seu formato bruto 

Sempre foi bem procurada 

De um valor absoluto 

Era enorme a produção 

Porque tinha exportação 
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Valorizando o produto 

 

Tivemos o ouro branco 

O famoso algodão 

Fez parte da economia 

Aqui do nosso torrão 

Pra pele tinha comprador 

Também era exportador 

Pra todo esse mundão 

 

O meio de transporte 

Pra nossa mercadoria 

Era em lombo de mulas 

Que chegava e saia 

Frotas de comboieiros 

Que passavam nos terreiros 

Quase todo dia. 

 

A energia elétrica 

Que a cidade usufruía 

Alimentava as indústrias 

Que em Mossoró se via 

Com sua iluminação 

Deixava a população 

Feliz e com alegria 

 

Repartições públicas 

Existiam na cidade 

Trazendo ao município 

Emprego de qualidade 

Sendo umas federais 

E outras estaduais 

De grande capacidade. 

 

No setor financeiro 

Tinha o Banco do Brasil 

Da região era o único 

Que ao povo serviu 

Mossoró se orgulhava 

O seu povo adorava 

Por já ter seu perfil 

 

Mossoró era uma cidade 

Do país reconhecida 

Antes era Aracati 

Que fora desenvolvida 

A anos anteriores 

Mas não devendo favores 

Não ficou compadecida 
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Tornou-se a mais rica 

Por seu desenvolvimento 

Cada dia se notava 

Um pouco do crescimento 

Sua fama cresceu tanto 

Falavam-se em todo canto 

Que o nosso lugar é bento 

 

Nos tínhamos três jornais 

Que relembrarei dinovo 

Um era o Mossoroense 

Dois o correio do povo 

Com o nordeste era três 

Cada um tinha freguês 

Tanto velho como novo 

 

O que tivemos de ensino 

Hoje não há nada igual 

Era a escola do comercio 

E a escola normal 

O Diocesano para rapaz 

Mostrando como se faz 

Educação com moral 

 

Pras moças teve a escola 

A que bem lhe servia 

Foi o colégio das freiras 

O coração de Maria 

Uma escola padrão 

De uma boa formação 

A melhor que existia 

 

Tinha a lógica Maçônica 

Presente nos movimentos 

A vinte e quatro de junho 

E grandes acontecimentos 

Festa cívica e social 

Formava seu arraial 

Dando apoio no momento 

 

Promoveu a libertação 

Dos negros, da escravatura 

Com pessoas competentes 

Que estavam sempre a altura 

Antes da lei alguém veio 

Fez bonito não fez feio 

Livrando-os da tortura 

 

Mossoró que sempre teve 

Como hoje ainda tem 
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Em sua administração 

Administradores de bem 

Com vontade de faze 

Nossa cidade crescer 

Que ajudamos também 

 

Nosso rio Mossoró 

Toda vez quando enchia 

Constituía um evento 

Dando ao povo alegria 

Era toda tardezinha 

Na região ribeirinha 

Onde todo mundo ia. 

 

Bebia-se água da chuva 

Capitada do telhado 

Conservada em cisternas 

Um sistema reformado 

Com a semelhante tina 

Da antiga palestina 

Que por nos foi copiado 

 

Quando se ouvia os sinos 

Por toda nossa cidade 

Festa sacra anunciando 

Aqui na comunidade 

Anunciava morte e enterro 

Não se cometendo erro 

Por parte da irmandade 

 

Ao badalar dos sinos 

Ficavam de orelha em pé 

Dependendo do repique 

A frente ou de marcha a ré 

Entendiam o aviso 

De um jeito tão precioso 

Um povo de muita fé 

 

Dias santos e feriados 

A banda municipal 

Tocava marcha e dobrado 

De forma fenomenal 

Com valsa, maxixe e xote 

Festa de gato no pote 

Era sucesso total 

 

A maior festa porem 

Era a de Santa Luzia 

Até hoje é festejada 

O povo todo assistia 
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Que também é conhecida 

Como a festa mais querida 

E de grande simpatia 

 

Mossoró já possuía 

Dois times de qualidade 

Ypiranga e Humaitá 

Sendo o xodó da cidade. 

Quando os times iam jogar 

Era uma festa sem par 

Pra gente de toda idade 

 

A cidade do extremo 

De clima paradoxal 

O sol estando a pino 

O calor era infernal 

Com raios causticante 

Temperatura escaldante 

Do vivente passar mal 

 

Já chegando a noite 

Ou seja, o fim do dia 

Chegava o outro extremo 

Na hora que o sol sumia 

Vinha uma brisa do mar 

Começava a esfriar 

E tudo se invertia 

 

Mossoró sendo famosa 

Não demorou a surgir 

Boatos nas regiões 

Para todo mundo ouvir 

É a cidade do dinheiro 

De um povo hospitaleiro 

Quem entra não quer sair. 

 

Mossoró vivia numa  

Invejável tranquilidade 

Gente simples e orgulhosa 

Dessa pacata cidade 

Através da imprensa sabia 

Dos ataques que acontecia 

Com requinte de crueldade 

 

Aqui na Zona rural 

Lampião caminhava 

De cajueiro e canudos 

Impoeira onde passava 

Sítio ausente camurim 

Lugares que se entocava 
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Lampião multiplicava 

As medidas de segurança 

Enviando de são Sebastião 

Dois cabras de confiança 

Jararaca e moreno 

Que conheciam o terreno 

E não faziam lambança 

 

Desceram na margiante 

Sendo a direita do rio 

A passagem de oiticica 

Lugar escuro e sombrio 

Escolhido no momento 

Para o último acampamento 

Do plano cruel e frio 

 

Francisco Lopes da Silva 

Com cinco filhos menores 

Julgava os cangaceiros 

Longe de seus arredores 

De repente em sua frente 

Vê Jararaca e tenente 

Dos bandidos os piores 

 

A caravana desceu 

Deixou São Sebastião 

Madrugada treze de junho 

Rumo ao nosso sertão 

Várzea rio Mossoró 

Era carnaúba só 

Onde vinha Lampião 

 

Vou citar nesse momento 

Nomes de alguns bandidos 

Que formavam a cabroeira 

De facínoras atrevidos 

Dos piores que se viu 

De um bando que surgiu 

Por lampião escolhidos 

 

Pra ficar organizado 

O chefe era lampião 

Com massilon e jararaca 

No primeiro pelotão 

Asa branca e Zé pretinho 

Quindu, faísca e chumbinho 

Casca grossa e mergulhão 

Pinga fogo e Zé roque 

Colchete e jatobá 



214 

 

Jurema e cobra verde 

Beija-flor e carcará 

Alagoano e trovão 

Marreco e Zé latão 

Chico André e Sabiá 

 

Rio preto e Fortaleza 

Lua branca e cordeiro 

Felix, Miguel e pai velho 

Tenente e navieiro 

Cobrinha e Zé Delfino 

Cafinfim, Graúna e Sabino 

Ferrugem mormaço e coqueiro 

 

Falarei de mais alguns 

Bem-te-vi e As de ouro 

Rouxinol, Lacerda e Capuxu 

Luiz Sabino e besouro 

Baliza e pé de cova 

Cacheado e barra nova 

Antonio farol e diabo louro 

 

Vou parar por um pouco 

De citar esses danados 

Que foram de um bando 

Por Lampião preparado 

Que tiveram uma ideia 

Não gostaram da plateia 

E saíram enxotados 

 

Pedro José da Silveira 

Em domínio de lampião 

Escreveu a carta obrigado 

Trouxe a mesma em mão 

Ao prefeito entregou 

Que quando a carta olhou 

Bateu forte o coração 

 

Dizia a carta assim 

Mande-me essa quantia 

Que livrarei Mossoró 

Da terrível agonia 

Não tente me enrolar 

Não queira me encarar 

Esperarei só um dia. 

 

Disse Rodolfo ao compadre 

- Essa coisa vai ter fim 

Defenderei Mossoró 

Não dou sopa a cabra ruim 
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Dinheiro não vou mandar 

Se ele vier pegar 

Vai ter que passar por mim 

 

Compadre Pedro Silveira 

Leve logo meu recado 

Que o dinheiro é miúdo 

E tá todo espalhado 

Estou sentado esperando 

Pra ver ele e seu bando 

Vir pegar o minorado. 

 

Quando o portador saiu 

Com a resposta ao prefeito 

Trataram de se armar 

Para esperar o sujeito 

As trincheiras eram formadas 

E nas ruas barricadas 

Já que não tinha mis jeito 

 

Na passagem de oiticica 

Onde estava o facínora estava  

Por Pedro da Silveira 

Ansioso esperava 

E lendo o comunicado 

Lampião ficou irado 

Que até de cor mudava. 

 

Lampião o cangaceiro 

Também tinha devoção 

Com a resposta de Rodolfo 

Entrou numa discussão 

Se entrava e atacava 

Ou dali voltava 

Para São Sebastião 

 

De repente Massilon 

Foi logo perguntando 

O que está acontecendo 

Tu estás enfraquejando? 

Vim aqui para atacar 

Não saio nem vou voltar 

E já estou me enfezando 

 

Lampião estava certo 

Quando ele pressentia 

Não atacar Mossoró 

Terra de Santa Luzia 

Já que tinha devoção 

A protetora da visão 



216 

 

Era, o que mais temia. 

 

Dando ouvida a Jararaca 

Com a palavra de incentivo 

Deu ordem a cabroeira 

Com um sermão abrasivo 

O ataque será feito 

Pegarei logo o prefeito 

E farei ele cativo 

 

Entraram em Mossoró 

Disposto a saquear 

Foram recebidos a balas 

Não deu nem pra começar 

Da trincheira do prefeito 

Cuspiam balas de um jeito 

Que fez Lampião vazar 

 

Jararaca por sua vez  

No adro foi baleado 

Fugiu e se escondeu 

E depois foi capturado 

Falam por todo canto 

Que o bandido virou santo 

Todo ano é visitado. 

 

No cemitério que o nome 

É de São Sebastião 

Sepultaram o braço forte 

Do facínora lampião 

Conhecido por jararaca 

Sem valor de uma pataca 

Ainda hoje é sua prisão 

 

Daqui pra frente vocês 

Sabem o que aconteceu 

Lampião fez o ataque 

E Mossoró combateu 

Hoje está na história 

Mossoró com toda glória 

Vivendo no apogeu 

 

Ao povo de Mossoró  

Aqui vai minha opinião 

Que faça uma homenagem 

Ao nobre cidadão 

Rodolfo o herói prefeito 

Que derrotou o sujeito 

Com o nome de Lampião. 
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ANEXO G – Mossoró na resistência ao grupo de Lampião/ Aldaci de França (2007) 

 

Sabe-se que a 13 de junho, 

Do ano de vinte e sete, 

Nossa Mossoró guerreira, 

Brava, heroica que compete, 

Nos deixou para a memória 

Um fato de sua História 

Que ao futuro se remete 

 

Trata-se da resistência 

Ao grupo de Lampião, 

Estrategista e valente, 

Para o povo assombração; 

Pois Virgulino Ferreira 

Liderou sem brincadeira 

O cangaço do sertão. 

 

No Rio Grande do Norte, 

Conforme os livros que li, 

Facínoras de Lampião 

Atacaram Apodi, 

Gavião e Itaú, 

Não pretenderam Patu; 

Programaram vir aqui. 

 

O povo mossoroense, 

Vivendo intranquilidade 

Despertou no seu prefeito, 

Criar por necessidade, 

De forma Municipal 

Pra proteger a cidade 

 

Em toda esquina de rua 

O falatório corria 

Que Lampião preparava 

Um assalto e que viria, 

Com violentos ataques, 

Bagunçar, praticar saques, 

Só estava faltando dia 

 

Disse o Coronel Moreira, 

E a História nos diz 

Que os cabras de Lampião 

Empunhando seus fuzis, 

Tinham um plano ousado e alto 

Para fazer o assalto 

Maior do nosso país 
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Aqui Lampião viria 

Promover perversidade, 

Desrespeitar nosso povo, 

Provocar ansiedade; 

Levar daqui o dinheiro, 

Que é papel do cangaceiro, 

Extorquir, fazer maldade. 

 

Mossoró seria o alvo 

Da ação da bandidagem, 

Porque o “Rei do Cangaço”, 

Onde vinha por passagem 

Com bando, arma e bravura, 

Mexia toda estrutura 

Respaldado na coragem 

 

Com a realização 

Da prática da violência, 

Lampião com os aliados 

Nos deixariam em falência, 

Destruiriam Trincheira; 

Quanto à questão financeira, 

Ganhariam à independência 

 

Mas como quem ganha perde, 

Conforme a “Lei natural”, 

Lampião “Rei do Cangaço” 

Mandou à terra do sal 

Os seus comparsas bandidos, 

Armados, enfurecidos, 

E todos se deram mal. 

 

Um portador do Cangaço, 

Cumprindo a sua função, 

Veio a Rodolfo Fernandes 

Com um bilhete na mão, 

Que em termos de missiva, 

Era uma intimativa 

Mandada por Lampião 

 

O Prefeito, quando leu, 

Conheceu o conteúdo; 

Deu como resposta um não 

Acrescentou: não me iludo 

Esses quatrocentos contos 

De réis jamais serão prontos 

O bando vai perder tudo 

Lampião insinuou 

Na ameaça que fez, 

Insistindo na quantia 
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Pedida a primeira vez: 

Na segunda não chegando, 

Irei aí saqueando 

E acabo todos vocês. 

 

Porque estou me sentindo 

Como um desmoralizado; 

Até hoje onde passei, 

Ninguém tentou ser ousado; 

Pra descumprir o que mando, 

Não respeitar o meu bando 

Nem atender meu recado 

 

Acho melhor atender 

Minha solicitação, 

Porque, se eu entrar aí, 

O bando e armas na mão 

Para fazer tiroteio, 

Vai ser um destroço feio 

E grande a destruição. 

 

Não resta nenhuma dúvida 

Que com a nossa bravura, 

Se quisermos acabar 

Da cidade a estrutura, 

Quem não cair fora morre, 

Até o prefeito corre 

Pra longe da prefeitura 

 

Eu não posso permitir 

A desmoralização 

De pedir, alguém negar, 

De querer ouvir um não 

Acho que vou sentir dó, 

Se o povo de Mossoró 

Desrespeitar Lampião 

 

Mais uma vez o prefeito 

Deu resposta negativa. 

Dessa feita, os cangaceiros 

Com ação brutal, nociva, 

Iniciam a invasão, 

E estava a população 

Entrincheirada e ativa 

 

E a batalha começa 

Na base do chumbo quente: 

Enquanto o bando investia 

Para dar um passo a frente, 

As trincheiras resistiam, 
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Lutavam, não permitiam 

Lampião nem sua gente 

 

Famílias apavoradas, 

Com os corações aflitos, 

Entre emoções e medo, 

Desespero, aplausos, gritos 

Pela busca da vitória, 

Que já está na História 

De um dos grandes conflitos 

 

As trincheiras preparadas 

Com civis e coronéis. 

Com os constantes ataques 

Dos cangaceiros cruéis, 

Não desistiram do jogo: 

Avançaram e abriram fogo, 

Cumprindo bem seus papéis. 

 

Oficiais da polícia 

Do rio Grande do Norte 

Davam assistência às trincheiras, 

Desde a mais fraca à mais forte 

Nessa batalha sem pausa, 

Que em nome de uma causa, 

Se luta até contra a sorte 

 

No fogo intensificado, 

Ao perceber o efeito, 

Colchete veio atacar 

A trincheira do prefeito; 

Perdeu força, baixou fala 

Porque dali uma bala 

Varou-lhe a caixa do peito 

 

Foi da vez que Jararaca 

Vendo Colchete no chão, 

Procurou “desarreá-lo”, 

Lhe dando assim proteção 

Ai outra bala vem, 

Mas não sabia quem 

E nem de qual direção 

 

E começa a chover balas, 

Vindas de todo sentido: 

Da torre de São Vicente, 

Que se ouviu o estampido; 

Da praça Seis de Janeiro, 

Sem entender o roteiro, 

Jararaca cai ferido. 
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Logo se levanta aos tombos 

Pra sair daquele espaço 

Ao caminhar poucos metros, 

Sentiu frágeis mão e braço 

Como quem pouco se ajeita, 

A sua perna direita 

Também recebe um balaço 

 

Jararaca cai de novo, 

Se levanta e foge ao mato; 

A ponte da linha férrea 

Lhe acolheu nesse ato 

O bandido baleado, 

Ali foi capturado 

Pra ser sujeito maltratado 

 

Lampião a essa altura, 

Traça o seu novo roteiro 

Com o bando fracassado, 

Sem poder levar dinheiro, 

Derrotado nessa briga, 

Segue a estrada que liga 

Mossoró a Limoeiro 

 

Quando chega ao Ceará, 

Os jornais daquele Estado 

Divulga que seu grupo, 

Combatido e derrotado, 

Perde importantes bandidos 

E outros ficam feridos, 

O bando sai desfalcado 

 

Mossoró, mesmo vencendo, 

Com a força magistral 

Do seu povo combatente 

A fuzil, fúria e punhal, 

A quem agride e vacila, 

Fica a cidade intranquila 

Mas depois volta ao normal. 

 

Já se tem oitenta anos, 

Se contarmos do passado, 

Que o espírito é resistência 

A que o povo tem se dado 

Lampião não quer de novo 

Ter por aqui seu povo 

Mais uma vez derrotado. 
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Mossoró que tem História  

De luta e Libertação 

Como o Motim das Mulheres, 

Uma corajosa ação, 

Aboliu escravatura, 

Por que temer a bravura de Lampião? 
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ANEXO H – 80 anos de história do combate a Lampião/ Concriz. (2007) 

 

Escrever sobre combate 

É preciso ter cuidado, 

Para saber distinguir 

O que é certo ou errado 

Quem foge da luta pode 

Até não ser enforcado 

 

A mão da imunidade, 

Prende chicoteia e mata 

Alguém pra se vingar dela, 

Bate de mão a chibata 

A corda da tanto nó, 

Que nem promessa desata 

 

Isto tem acontecido 

Desde o tempo passado, 

Quem não lembra Tiradentes, 

Que morreu esquartejado. 

São João perdeu a cabeça, 

Jesus foi crucificado. 

 

No tempo que o Ceará 

Precisou de Lampião, 

Quando Luiz Carlos Prestes 

Andava na região, 

Devolvendo terra aos pobres 

Tomada pelo patrão. 

 

O Padre de Juazeiro 

Que foi até deputado, 

Mandou chamar Lampião 

Dizendo: meu afilhado, 

Venha combater Luiz 

Que será recompensado 

 

Se nós formos vencedores 

Lhe prometo Lampião, 

Aqui não lhe falta nada 

Tem arma e tem munição, 

E você ainda ganha 

Patente de Capitão 

 

Virgulino foi urgente 

Para atender o pedido, 

Luiz Carlos foi embora 

Mesmo sem ser combatido, 

Lampião passou a ser 
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O Capitão destemido. 

 

Lampião só tinha um olho 

No outro tinha uma falha, 

Fez promessa com Luzia, 

Usava sua medalha, 

Pegou enxergar melhor 

Fazia arreio e cangalha 

 

Mas tudo antes de ser 

Cangaceiro violento, 

Por causa de injustiça 

Mudou o seu pensamento, 

Trocou a paz do serão 

Na mira do armamento 

 

Terminou não dando mais 

Para mudar o sentido, 

Por isso se transformou 

Num Leão enfurecido, 

A injustiça dos homens 

Lhe fez terminar bandido 

 

Até que um certo dia, 

Lampião foi convidado 

Para invadir Mossoró 

Com seu grupo bem armado, 

Só que ele não sabia 

Que pegava o bonde errado. 

 

Era quatrocentos contos 

A quantia principal, 

Se o prefeito mandasse, 

Todo aquele capital 

Com certeza entraria 

Numa falência total 

 

O prefeito disse não 

Atenderei desonesto, 

Eu mandando esse dinheiro 

Enfrento grande protesto 

Não tem dinheiro sobrando 

E pra você nem um resto 

 

O grupo de Lampião 

Fama e valente tinha, 

Lá na estação das Artes, 

Antigamente era a linha 

Já tinha gente sabendo 

Por onde Lampião vinha 
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Foi aqui em Mossoró 

Que se tornou diferente, 

O prefeito da cidade, 

Mostrou ser homem valente, 

Fez trincheira até em cima 

Da matriz de São Vicente 

 

Rodolfo Fernandes era  

O prefeito da cidade, 

Nesse tempo Mossoró 

Tinha paz, tranquilidade, 

Rios limpos, praças simples, 

Despidas de vaidade. 

 

Lampião chegou no saco 

Parou pensou bem ali 

Chamou Jararaca e disse: 

Massilon e Bentivi, 

Vejam bem: eu sou devoto 

Da padroeira daqui. 

 

Vontade de desistir  

Nunca me aconteceu, 

Acho que vai dá errado 

Sinto no coração meu 

Vamos deixar quem deixou 

Sossego no povo seu. 

 

Jararaca discordou 

Do que disse Lampião, 

Voltar daqui eu não volto; 

Estou de armas na mão 

Confio muito nas balas  

Que saem do meu mosquetão. 

 

Até que em vinte e sete 

Mossoró entristecida 

Não se viu uma pessoa 

Passando na avenida 

No dia treze de junho 

Foi a cidade invadida 

 

Logo, imediatamente 

Se espalhou o boato, 

Todos os mossoroenses 

Temendo aquele mau ato, 

Saíram todos correndo 

Pra se proteger no mato 
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Massilon saiu na frente 

Porque de tudo sabia 

Jararaca enraivecido 

De vez em quando dizia: 

Quero ver quem é mais forte, 

Se é eu ou Santa Luzia. 

 

Muita gente entrincheirada 

Esperando a invasão 

Na igreja São Vicente 

Tinha até na Estação 

Chuva, bala, reza e santo 

Tudo contra Lampião. 

 

No alto da Conceição 

Fizeram do mesmo jeito. 

A trincheira foi montada 

Só porque de peito a peito, 

Era difícil enfrentar 

Trincheira do prefeito. 

 

Nesse forte tiroteio 

Sabino quase se cala, 

Colchete levou um tiro, 

Que caiu no chão sem fala 

Jararaca coma mão 

Quis sustentar uma bala 

 

Relâmpago trovão e chuva 

Molhavam nosso terreno, 

Lampião disse a Curisco 

Vá avisar a sereno, 

Quando a resistência é grande, 

Qualquer cangaço é pequeno. 

 

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 

 

Sabino disse chorando 
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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 Colchete 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. 
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ANEXO I – A defesa de Lampião/ José Augusto (2007) 

 

No ano de dois mil e sete 

Do mês meio do mesmo ano 

Dia treze do mesmo mês 

Dormi ao som de um piano 

Só que esqueci de rezar 

E sonhei está noutro plano... 

 

Com a boca e a língua amarga 

Cabeça muito pesada, 

Toda a vista embaraçada 

Sem conseguir dar passada 

E o mundo todo rodando 

Pra um buraco fui sugada... 

 

Sem governo, flutuando 

Cai num mundo contundente 

Que fica entre a lua e o sol 

Em um jardim estridente 

Com a vegetação queimada 

Igual nosso Sertão quente... 

 

Bem ali em frente vi um homem 

Andando sem direção 

Resmungando sem parar 

Questionando uma questão 

Disse: - Como teve peito 

De me fazer traição!... 

 

Eu sem nadinha entender 

Como nem podia saber 

De quem porque tanto ódio 

Alguém fez esse homem ter; 

Ergui meu olhar, resmunguei 

E nada dele atender... 

 

Mas quando cheguei mais perto 

Tive um susto e disfarcei 

Tentei em vão me esconder 

Mas ele com a mão da lei 

Mirou sem dedo pra mim 

Me chamando como rei... 

 

Pensei: - Já vi este homem! 

Não foi de corpo presente 

Nem da minha época e tempo 

Foi do cenário da mente 

Visto em livros e cordéis 
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E hoje está pessoalmente... 

 

- Sei de você ele disse. 

Nem de nome nem de vista 

Mas pelo rosto queimado 

Pelas roupas simples, mista 

Só pode ser do Sertão 

É o que demonstra e dá pista... 

 

Eu espero que não seja 

 Da cidade de Mossoró 

Pois se for pode rezar 

Para a Senhora do Ó 

E ouvir minha defesa 

Antes de ir pra uma pior... 

 

Pensei: - Não é que acertou 

Mas com medo de morrer 

Não queria menti, mas menti 

Disse sem retroceder: 

- Sou da chapada do Apodi 

Lugar bom para viver... 

 

Houve uma pequena pausa 

Eu sem conseguir falar 

Talvez com medo em dizer 

O que ele não quer lembrar 

Porém, repentinamente... 

Sua voz firme rasga o ar... 

 

Disse ele sem gaguejar: 

- Ouça o que vou te dizer 

Se não é daquela terra 

Não interessa desfazer 

Porque o que vou lhe falar 

Sua mente pode escrever... 

 

Pode escrever e dizer 

Para toda aquela gente 

Que hoje mais de uma metade 

Acredita firmemente 

Na estória de mim contada 

Que você vai lá e desmente... 

 

Não posso nem vou negar 

Que matei sem precisão, 

Roubei não só pra comer 

Mas hoje peço perdão 

Mesmo sabendo que estou 

Longe de ser um cristão... 
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Pois saiba toda verdade 

Matei alguns coronéis 

Que mata o povo de fome 

Ainda trocam os papéis 

Divulgando os bons costumes 

Comprando por uns mil réis... 

 

Talvez motivo não tenho 

Que justifique o que faço 

Mas para sobreviver 

Eu cai em meu contra-passo 

Hoje chego à Mossoró 

Em busca do meu pedaço... 

 

Quando se trata de mim 

Corre como um estampido 

Se mentira ou verdade, 

Chegou sem nenhum pedido 

Ao ouvido executivo 

Que me encontrou escondido... 

 

Lá no sítio Bom Jesus 

Um dos meus cabras trazia 

Antes do dia sair de cena 

Um homem que conduzia 

Mandado pelo prefeito 

Um bilhete que dizia 

 

“Caro, caro Virgulino
67

 

Por causa de um mal entendido 

Muita gente mata, morre 

Deixando desprotegido 

Filho, esposa, pai e mãe; 

Mais podia ser resolvido... 

 

Por isso vou pagar o dobro 

De quanto você pedir 

Assim não atrapalhando 

Para onde você quer ir 

Tendo prática meu plano 

Sem nada destruir... 

Não mude a sua estratégia 

Entre chamando atenção 

Dos poucos que aqui ficaram 

Tão todos sem guarnição 

Esperando sua passagem 

Sem nada de confusão... 

                                                 
67

 Todo esse trecho do cordel, que representa as vozes das personagens, é escrito em itálico. 
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Quando disser quanto quer 

Na primeira cruzilhada 

Embaixo de uma coivara 

Lá está a metade contade 

Dos contos que desejar 

E estará feita a fachada... 

 

Sendo que a outra metade 

Só será dada a você 

Daqui a dezesseis quilômetros 

Quando não der mais pra vê 

Você e todo seu cangaço 

Sem ter feito fuzuê” 

 

Recado de seu político 

Não nego que já dei bico 

Nunca me chamou atenção 

Pra não fazer vez de mico 

Ser culpado com razão 

Nem ter ouça de pinico... 

 

Mas como não tinha visto 

Nem nunca ninguém contar 

Um prefeito executivo 

A meu cangaço pagar  

Para seu andar invadir 

Pra ser um ser popular... 

 

Como não creio em político 

Com pé atrás aceitei, 

Aceitei a dita proposta 

De volta o homem mandei 

Com outro bilhete na mão 

Dizendo que eu concordei 

 

Meu bilhete assim dizia: 

“-é Virgulino Ferreira 

O meu nome de batismo; 

Lampião é de poeira 

Conhecido no Sertão 

Por não tragar traçoeira... 

 

Por isso destino um cabra 

A quem tenho confiança 

Para trazer a metade 

E selar nossa confiança 

Voltando com meu dinheiro 

Só assim te darei fiança... 
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É de quatrocentos contos 

A primeira parte dada 

Cabendo a você mandar 

A quantidade estimada 

Pelo meu cabra valente 

O qual espero sua chegada” 

 

As três da madrugada em ponto 

Chega meu cabra trazendo 

O dinheiro prometido 

Tendo de nada esquecendo 

De como estava a cidade 

Se todos estavam vendo... 

 

O cabra tranquilo disse: 

-Tem pouca gente a cidade 

Nem sei se íamos saquear 

Essa grande quantidade, 

Foi “xeque mate perfeito” 

Sem fazer brutalidade... 

 

Eu disse sem vacilar: 

-Amanhã eu vou na frente, 

Vou mostrar como é honrada 

A palavra que não mente 

Tirada de minha boca 

Da força de antigamente... 

 

E na entrada da cidade 

Antes da tarde findar 

O cangaço fazia hora 

Esperando o dia esfriar 

Para atravessar as ruas 

Sem um tiro disparar... 

 

Sem o mormaço do dia 

Primeiros passos são dados 

E na Alberto Maranhão 

Todos são articulados 

Para não esquecer a guarda 

Que todos fiquem ligados... 

 

Com passo leve e contínuo 

Já no Alto da Conceição 

O trote dos cangaceiros 

Faz na terra marcação 

Quando uma nuvem de pó 

Impede minha visão... 

 

Com o avanço de um cachorro 
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Quebrando a tranquilidade 

Alguns cabras se assustaram, 

Mas tendo do cão piedade 

Que logo desfigurou-se 

Vendo aquela novidade... 

 

Em três frentes singular 

O grupo foi dividido 

Só pra se ter garantia 

De que não fora esquecido 

De que ninguém morreria 

Depois do acordo cumprido... 

 

Porém, eu achando estranho! 

Toda aquela calmaria 

Nenhum rastro de indivíduo 

Nada contrário atraía 

Naquela terra de torres 

Não se quer só valentia... 

 

Quando percebi era tarde 

A entrada numa emboscada 

Que logo se confirmou 

Com sinos em badalada 

Nos três cantos da cidade, 

Agora era tudo ou nada... 

 

Tiros foram disparados 

Um, dois, três, vinte, cem... 

Vindo de todos locais 

Sem a gente ver ninguém 

Foi um atropelo danado 

E gritos de não sei quem... 

 

Não deixe seu ninguém vivo 

Vozes se multiplicando 

Também indo do nosso lado 

Corre, corre se formando; 

De salve-se quem puder 

E mais tiros disparando... 

 

Eu já sabia da derrota  

Desde a primeira passada 

Porque armas a gente tinha 

Força física guardada 

Porém pra eles faltou o espírito 

Que movia minha cambada... 

 

Em frente da São Vicente 

E do lar do executivo 
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Trava tiroteio 

Que me deixou pensativo: 

Ou fujo desse lugar 

Ou não vai saí ninguém vivo... 

 

Mas se falasse tão cedo 

Que era para retirar 

Comprometida a confiança 

Dos meus cabras de brigar 

Causando tal desconforto 

Depois como ia explicar!?... 

 

Quase uma hora de tiros 

Assim segue a sinfonia: 

Alguns dos nossos sumidos 

Outros na terra gemia 

Feridos se maldizendo 

De ter chegado esse dia... 

 

Com os gritos de aflição 

De quem não queria morrer 

Ordenei a sua retirada 

Antes de todos perder 

A vida nessa cilada; 

Nem mais em Massilon crer... 

 

Querendo desabafar 

Estou desde o ano passado 

A procura de um ser vivo 

Para atender meu chamado 

Defender minha defesa 

E provar do meu provado... 

 

Deixar bem esclarecido 

Que na terra Mossoró 

Eu entrei muito assustado 

Como não podia ir só 

Levei meus cabras comigo 

Foi aquele forrobodó... 

 

Agora vá à Mossoró 

Conte o mesmo que contei 

Defenda minha defesa 

Diga que eu não enganei, 

Pois ainda tem muita gente 

Crendo no que não preguei... 

 

Eu perguntei a Lampião 

Qual se tinha algum caminho! 

Pra sair daquele lugar. 
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Ele disse: - Ache um ninho 

Que fica a minha direita 

E monte num passarinho... 

 

Ele vai voar bem alto 

E quando você avistar 

Quatro torres fumaçando, 

Rios poluídos sem cantar 

Muitas praças sem ter árvores 

Você poderá pular... 

 

Fiz o que ele sugeriu 

Sai a procura do animal 

Quando encontrei tive medo, 

Mas montei nele afinal 

E flutuando no espaço 

Cheguei no dito local... 

 

Quando vi rios, torres, praças... 

Pulei e foi muito ruim 

Nunca chegava no chão 

Frio tomou conta de mim, 

E sem fôlego acordei 

Pensando de não ter fim... 

 

Pulei da rede tremendo 

Lembrei que faz 80 anos 

Que Lampião passou aqui 

Provocando muitos danos 

Dando nome a Mossoró 

Que até hoje causa enganos... 

 

Porém, desde aquele dia: 

Se foi um sonho não sei 

Se foi verdade talvez 

Se foi mentira não sei 

Porque só creio no que vejo 

Não piso em nada que almejo 

E nem digo o que não sei. 

 


