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CANGAÇO E RELIGIOSIDADE NO NORDESTE DO BRASIL1 
 

Lemuel Rodrigues da Silva2 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 

 Sempre que participo de um evento promovido pela Sociedade Brasileira de 

Estudos do Cangaço – SBEC, no qual profiro palestra, faço questão de iniciar, 

homenageando e dedicando minha apresentação a uma figura ímpar nos estudos do 

cangaço e, por que não dizer, da cultura nordestina, e que é o único “culpado” de meu 

envolvimento com estudos sobre a cultura religiosa do sertanejo bem como por ter 

despertado em mim a curiosidade em torno de muitos desses sertanejos que optaram 

pela vida criminosa do cangaço. Refiro-me ao Dr. Paulo Medeiros Gastão, a quem 

presto homenagem e dedico esta palestra. 

 Uma segunda homenagem que quero prestar, desta vez in memoriam, é para 

Severino Tavares ou Severino Conselheiro, como era conhecido na região oeste do Rio 

Grande do Norte. Essa singular homenagem é pela sua importância histórica, sua 

capacidade de agregar, de conduzir, de guiar centenas de famílias para o Caldeirão do 

Beato José Lourenço, a partir de sua oratória. A força do discurso religioso de Severino 

Tavares constituiu-se num forte elemento de agregação de centenas de famílias em 

torno da ideia de uma vida regrada pela moral cristã, tendo como fim a conquista da 

salvação. 

 Não poderia também deixar de agradecer o convite a que me foi feito pela 

coordenação do Cariri Cangaço, na pessoa do Sr. Manoel Severo, e parabenizar a 

equipe, por ter demonstrado muita habilidade, compromisso e competência na 

organização do evento. 

 Deixando de lado as homenagens e os agradecimentos, vamos partir para o real 

motivo que nos trouxe aqui e, fazendo uso de uma frase de Ítalo Calvino, na qual o 

mesmo afirma que, ao escrever, “sente-se protegido atrás desse objeto palpável, que é a 

palavra escrita: caberá ao público ler meu texto ou, se não ficar satisfeito, deixá-lo de 

lado quando lhe aprouver. No caso de uma palestra, ao contrário, tenho não só de 

                                                 
1 Conferência de abertura do I Cariri Cangaço, realizado no período de 22 a 27 de setembro de 2009, nas 
cidades do Crato, Juazeiro, Barbalho e Missão Velha/CE. 
2 Professor do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN e 
membro da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço – SBEC. 
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encarar a plateia, mas também de perguntar-me: “O que este público está esperando de 

minhas palavras?”. 

 Este é o desafio que terão pela frente todos os palestrantes e debatedores 

presentes neste evento. O Cariri Cangaço reúne, a partir de hoje, pessoas de vários 

Estados do Brasil, com o objetivo de refletir sobre um dos fenômenos que marcaram a 

história do Nordeste. Coube a mim, iniciar a trajetória, falando sobre cangaço e 

religiosidade. 

 Não irei me deter a Lampião ou ao Padre Cícero. Creio que, ao longo da semana, 

esses dois personagens terão cadeira cativa em quase todas as palestras e debates. No 

entanto, não os excluirei de meu discurso, tampouco quisesse poderia fazê-lo. Na terra 

do Padre Cícero e, falando sobre cangaço e religiosidade, como deixar de fora os dois 

principais agentes dessa trama histórica? Mas, com a permissão deles, darei ênfase a um 

outro mais geral, que engloba tanto o cangaceiro quanto o padre. Trata-se do sertanejo, 

relacionando-se com estes dois fenômenos: o cangaço e a religiosidade. 

 Para começar, faço-me a seguinte interrogação: como o sertanejo se via diante 

da violência impetrada pelos cangaceiros e pelas volantes – para mim não existia muita 

diferença entre a ação do cangaceiro e da volante em relação àqueles que estavam no 

fogo cruzado – ao mesmo tempo em que se deparava com a figura dos beatos e seus 

discursos milenaristas ou messiânicos de salvação, que poderiam terminar em tragédia? 

 Dessa forma, o desafio está posto, os questionamentos levantados na tentativa de 

compreender como se vivia num mundo, onde, de um lado, a morte batia na porta de 

cada família, de dia ou de noite, morria-se de fome, à bala ou na ponta de um punhal de 

um cangaceiro – ou de um volante –; de outro, alimentava-se a fé e a crença, a partir de 

uma moral cristã extremante conservadora, mas sob o olhar vigilante de uma Igreja 

romanizada. Outra questão, não menos importante, diz respeito às relações de poder 

existente no sertão nordestino. Refiro-me aos interesses políticos das oligarquias que 

disputavam o poder e a Igreja, que tinham responsabilidade sobre a vida dessas pessoas.  

 

2 – RELIGIOSIDADE SERTANEJA 

 

 A tentativa de compreender o universo sertanejo passa por uma reflexão sobre a 

cultura religiosa dessa gente, que sempre ocupou espaço nas discussões em torno da 

atuação da igreja católica no Brasil, ora apresentada como uma anomalia, fanatismo, 

fetichismo, ora como elemento de luta contra a opressão. As opiniões são as mais 
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diversas e levam, às vezes, a conclusões carregadas de preconceitos. A temática – sob 

várias denominações, religiosidade popular, catolicismo popular, cristianismo moreno – 

já foi bem discutida – por autores, como Suss (1979), Beozzo (1982), Azzi (1987), 

Hoornaert (1990) entre outros que apresentaram seus conceitos e promoveram amplos 

debates em torno da questão. 

Se tomarmos como referência Beozzo (1982: 145), veremos que o autor defende 

a ideia de religiosidade popular como um “patrimônio de classes sociais exploradas e 

oprimidas”. Tal afirmação demonstra um caráter preconceituoso, primeiro porque 

divide as crenças religiosas conforme a posição social do fiel. Sendo assim, as camadas 

mais pobres demonstram sua fé de uma maneira instintiva, fugindo às regras pré-

estabelecidas pelo catolicismo oficial. Segundo, porque apresenta um conceito de 

popular como algo que não representa a realidade do Brasil, tendo em vista o caráter 

mestiço de nossa gente e de nossa cultura. 

Dessa forma, o caráter popular da religiosidade nada mais é do que uma 

representação de memória coletiva dos segmentos subalternos, uma manifestação 

supersticiosa e vulgar de crenças. Outro autor que também entende a religiosidade 

popular como consequência da ignorância e do misticismo dos sertanejos, é Chandler 

(1980: 77) quando aborda em sua obra a figura de Padre Cícero e a religiosidade do 

povo nordestino: 

 
Embora merecesse a reputação de ser um homem excepcional, não era fora do 
comum, naquela região, ver o povo considerar como santo uma pessoa que se 
destacasse por sua religiosidade. Os que o precederam, assim como os que se 
seguiram, foram padres carismáticos, místicos, sinceros, fanáticos, 
embusteiros, desequilibrados e, às vezes, perigosos. Para a massa ignorante e 
supersticiosa do Nordeste, todas essas figuras populares tinham uma 
característica em comum. Possuíam poderes mágicos, ou, para os mais 
sofisticados, eram eficazes intercessores junto à força ou às forças que 
governam o universo. A religião do povo do sertão – aparentemente, romana, 
católica, porém de uma modalidade bem mais popular – não está longe do 
primitivismo. 

 
 Diante dessa afirmação carregada de preconceito contra o sertanejo e em 

especial contra os nordestinos, podemos verificar algumas definições que não foram 

analisadas pelo autor e, que merecem uma reflexão mais crítica, como por exemplo, 

quando classificam alguns lideres de “carismáticos”, “místicos”, ”sinceros”, “terem 

poderes mágicos”. São conceitos que encontramos nas mais diversas crenças religiosas, 
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em vários momentos da história humana e em vários setores da sociedade, e nem por 

isso são chamados de fanáticos e ignorantes. 

Outros autores propõem uma interpretação diferenciada em torno do conceito de 

religiosidade popular, Suss (1979: 28), afirma que o caráter popular “abrange todos os 

costumes e vivências religiosas do povo, sejam eles de origem africana, indiana, 

protestante, católica, espírita ou pagã”.    

O sertanejo tem em sua origem, além das populações nativas, outros grupos que 

se integraram a ele, oriundos de diversas regiões da África, com diferentes formações 

culturais e religiosas; da Europa, de onde receberam forte influência cristã católica e 

judaica, o que consolida o caráter mestiço da religião cristã no Brasil, não cabendo, 

portanto, conceitos que venham a dividir os segmentos sociais a partir de suas crenças. 

Podem-se apresentar, como características da religiosidade popular, as preces, 

devoções e peregrinações. Todos esses elementos fazem parte do universo do fiel, 

independentemente do nível social. Sendo assim, a fé e suas formas de demonstração 

não podem ser definidas, tendo como referência categorias sociais. 

Não podemos esquecer que o Brasil herdou de Portugal um caráter místico, uma 

vez que o colonizador manteve-se fiel a algumas das tradições medievais em detrimento 

da incorporação do espírito burguês. Assim, deparamo-nos com uma situação de 

transposição do mundo feudal de alguns comportamentos culturais que vão marcar 

profundamente o processo de formação da cultura brasileira. 

Daí, encontrarmos na Europa situações que nos remetem, juntamente com as 

culturas nativas e africanas, à origem da religiosidade popular no Brasil, como afirma 

Huizinga (1996, 174): 

 

Enquanto a profunda devoção se encontrava ainda centrada em Cristo e sua mãe, 
uma multidão de crendices e fantasias enxameava em volta dos santos. Tudo 
contribuía para os tornar familiares e quase vivos. Vestiam-nos com trajos 
populares. Todos os dias se encontravam os ‘Senhores’ S. Roque e S. Jaime nas 
pessoas vivas dos peregrinos e de doentes. 

 

 Diante disso, percebemos nos fiéis uma característica singular que a faz popular 

pelo seu caráter sincrético, em que os aspectos devocionais são apresentados pela magia 

simbólica em detrimento dos ditames da ortodoxia. A herança portuguesa na formação 

cultural do brasileiro vai marcar sua história e sua religiosidade. O caráter popular dessa 

religiosidade se dá então pela aproximação do fiel ao sagrado, do vivido em oposição ao 
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doutrinal, sem interferência do clero. Assim, a oração, a prece, a penitência e a devoção 

se constituem como alimentos espirituais do fiel. 

 Esse caráter devocional e penitencial vai se acentuar com o trabalho missionário 

desenvolvido pelas Santas Missões a partir do século XVII, em especial os Oratorianos 

e os Capuchinhos franceses, que tiveram um papel significativo na aproximação da 

Igreja com os fiéis que viviam distantes dos núcleos urbanos. 

 Os missionários das Santas Missões se tornaram uma referência para os 

sertanejos, ao assumirem a vida itinerante e desenvolverem ações comunitárias junto as 

comunidades, não se furtando, inclusive, ao trabalho braçal e se igualando na pobreza e 

nas necessidades materiais. Esse comportamento os aproximava cada vez da realidade 

vivida pelos fiéis, passando a existir uma cumplicidade que fazia dos missionários 

homens comuns e uma liderança espiritual e política. 

 Se formos estabelecer, como elemento para a compreensão da religiosidade do 

sertanejo o seu caráter de independência em relação à doutrina oficial e da hierarquia 

eclesiástica, chegaremos a uma compreensão que nos dará um suporte para explicar os 

fatores que levaram centenas de famílias a migrarem rumo a comunidades lideradas por 

beatos ou conselheiros, dando origem aos movimentos sócio-religiosos nos sertões do 

nordeste. 

 Frente ao catolicismo oficial, soteriológico e voltado para a salvação da alma, 

está uma religiosidade sustentada nos santos, em que a figura de Cristo perde 

importância, a oração dá espaço para as formulações mágicas e a resolução de 

problemas cotidianos tem primazia sobre a salvação da alma. E isso independe de sua 

condição social, seja o coronel, o vaqueiro, o cangaceiro ou o agricultor, todos eles 

buscam nos santos a proteção e/ou cura para seus males materiais. 

 A conduta do sertanejo, no que diz respeito ao aspecto religioso, deve-se muito a 

sua relação com esses missionários que atuaram no final do século XIX e na primeira 

metade do século XX, e do contato com algumas obras, como: Missão Abreviada 

(1868) e Imitação de Cristo (1486)3. Tais obras, herança da “devotio moderna” lusitana 

seiscentista constituíam-se em manuais de ensinamento da doutrina cristã e se tornaram 

populares nos sertões do nordeste através desses missionários. . 

 

                                                 
3 Não há um número preciso de quantas edições já apareceram nas várias línguas para as quais este 
grande clássico foi traduzido, depois que a primeira impressão de que se tem noticia em latim foi 
completada em Augsburgo, em 1486. A edição utilizada em nosso trabalho é de 1979. 
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3 – O BANDITISMO NOS SERTÕES DO NORDESTE 
 
 O banditismo sempre gerou o interesse e alimentou a fantasia do povo. O 

homem ou a mulher que vive às margens da lei como um celerado errante desperta na 

população, atração e admiração, certo fascínio por aquela vida “livre” das restrições 

impostas pela sociedade. Basta lembrar o que representa Robin Hood para os ingleses, 

Jesse James, para os americanos, Pancho Villa para os mexicanos e, como não poderia 

ser diferente, Lampião para nós brasileiros.  

 A vida desses homens é contada em versos e prosas, sem a preocupação com a 

história, seus feitos “heroicos”, exageradamente narrados pelos contadores de estórias, 

ajudaram a mitificar tais personagens. No caso específico do Brasil, as bravuras de 

Lampião, que são narradas pela literatura de cordel, por exemplo, contribuem 

sobremaneira para mitificá-lo. 

 Essas narrativas sem uma preocupação histórica exigem uma atenção especial. 

Ao invés da ênfase ao bandido, era preciso estudar a realidade de suas vidas e a 

sociedade na qual viveram e morreram. Daí o motivo pelo qual precisamos retroagir no 

tempo e no espaço e procurarmos entender as ações desses agentes históricos que são os 

cangaceiros. Tomaremos como referência a colonização, em especial a expansão 

territorial através da criação extensiva do gado.  

 As grandes famílias que ocuparam os sertões do Nordeste no período colonial, 

através da atividade acima citada, mantiveram sob seu controle bandos de homens, 

muitos dos quais vivendo em suas terras, como “morador” ou “agregado” em troca de 

“serviços” ocasionais. 

 Eram comuns, entre as famílias que dominavam os sertões, conflitos gerados 

muitas vezes por questões de terra, gado, liderança política, herança, casos amorosos ou 

qualquer outra pendenga, o que exigia delas a permanência de “seus homens” sempre 

em prontidão para uma eventual “guerra de famílias”, como por exemplo, na luta entre 

os Pereiras e Carvalhos na zona do Pajeú de Flores, em Pernambuco, bem como os 

Cunhas e Patacas, no Ceará; Dantas e Carvalhos Nóbrega, na Paraíba, e tantas outras 

espalhadas pelo Brasil. 

 Destacaremos a titulo de ilustração o conflito entre os Pereiras e os Carvalhos, 

em Pernambuco, uma vez que foi do confronto dessas duas famílias que nasceu, por 

volta de 1916, um dos grupos de cangaceiros mais atuantes nos sertões do Nordeste, 

liderado por Sebastião Pereira (Sinhô Pereira), neto do Barão de Pajeú, e seu primo Luis 
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Padre. Os dois arregimentaram dezenas de homens e passaram a perseguir membros da 

família Carvalho por serem responsáveis pela morte de membros de sua família. Os 

Carvalhos, que naquele momento dominava a política em Pernambuco, usavam a 

polícia e as milícias para se defenderem, acusando seus adversários políticos e inimigos 

pessoais de “perigosos bandidos.” Nesse cenário de rivalidade entre as famílias, iremos 

perceber a ligação do cangaço com a política. 

 Já no período imperial, a existência de dois partidos, o liberal e o conservador, 

colocava em lados opostos as famílias rivais. Como afirma Queiroz (1997: 24):  

 
Quando o Partido Conservador, por exemplo, estava dominante num município 
ou numa região, as parentelas que compunham o Partido Liberal, seus bandos de 
capangas, as autoridades que pertencessem ao mesmo partido, eram 
consideradas “na ilegalidade”. Como tal, viam-se perseguidas, aprisionadas, 
dizimadas, e as autoridades administrativas destituídas de seus cargos.” 

 

 A Proclamação da República e a extinção dos partidos não foram suficientes 

para superar as diferenças históricas existentes entre as famílias rivais. As lutas 

continuam, agora enfatizando as querelas pessoais, daí o derramamento de sangue ao 

longo da chamada república velha em todo o país. É bem verdade que a continuidade 

das lutas entre as famílias não pode ser vista apenas como frutos de questões pessoais, 

uma vez que o fim do império e a extinção dos partidos não cessaram as disputas 

políticas entre os grupos. O que podemos perceber era uma nova disputa, dessa vez 

interna. Ainda tomando como referência Queiróz (1997: 26): 

  

Durante o Império, lutavam Conservadores contra Liberais, partidos políticos 
que eram nacionalmente reconhecidos. Na 1ª República, passou a existir um 
partido único, o Partido Republicano. A luta pela dominação local se travou, 
então, entre os que ocupavam os cargos político-administrativos e neles 
procuravam eternizar-se (oligarquias), e seus contrários, rotulados por eles como 
bandidos. 

 

 Com o advento da república, a tendência foi o cangaço se tornar independente 

dos grupos familiares, uma vez que as oligarquias no poder passaram a se utilizar de 

novos instrumentos de controle local, como a polícia. 

 É bem verdade que a passagem dos grupos de cangaceiros dependentes para 

independentes não excluía a relação com políticos da região. Os três grandes nomes do 

cangaço independente, Antônio Silvino, Lampião e Corisco, mantinham boas relações 

com alguns chefes políticos locais, chegando ao ponto de gozar de certas regalias em 
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suas áreas de atuação. No entanto, isso não tornava os cangaceiros elementos com 

habitat fixo, pois eram pessoas que viviam às margens da lei e frequentemente 

perseguidos pelas polícias estaduais. 

 

5 – CANGAÇO E RELIGIOSIDADE 
 

 Fazer a relação entre cangaço e religiosidade, conduz-nos a uma vasta 

bibliografia que aguça a curiosidade, até porque escrever sobre cangaceiros e omitir 

suas crenças e costumes é deixar uma lacuna considerável que será observada pelo leitor 

atento. Essa conduta religiosa do cangaceiro não é algo que estivesse à margem da 

sociedade sertaneja, ele sim era um marginal, seus crimes hediondos e a violência que 

praticava contra àqueles que contrariavam seus interesses deixaram marcas profundas 

entre os sobreviventes e seus descendentes. 

 As práticas religiosas e suas crenças eram as mesmas dos seus amigos, inimigos 

e de suas vítimas. Afinal de contas, tanto o espaço – o sertão –, quanto às origens – o 

caráter mestiço de nossa cultura – eram os mesmos. Portanto, para o sertanejo, 

determinados costumes, como rezar o terço, o rosário, fazer penitência, promessas para 

os santos, acreditar em que pode fechar o corpo contra inimigos externos, usar patuá 

fazia parte de seu cotidiano. 

 Não podemos esquecer que os cangaceiros eram pessoas simples do sertão, 

apegadas a essa religiosidade, aos santos protetores e que tinham como intercessores os 

padres, que, como evangelizadores, não podiam negar a crença de uma pessoa pelo fato 

de ser um bandido. Afinal de contas, antes de ser bandido, o cangaceiro era um cristão 

devoto. É bem verdade que nem todos os padres tinham essa relação aberta com seus 

fiéis, muito menos com bandidos, daí uma pequena parcela se destacar, dentre eles: 

Padres Ibiapina, Cícero, Rolim e José Kherle. 

 O cangaceiro, por ser um errante e não dispor de um habitat fixo, para visitar 

uma Igreja ou receber a bênção de um padre, era algo que ocorria de maneira fortuita. 

Sua vida de crimes fez com que a sociedade lhe tirasse um bem precioso: o direito ao 

acesso à âncora religiosa, que são a Igreja e o padre.  

 Dessa maneira, como afirma Grunspan-Jasmim (2006: 245): 

 
Excluído das práticas católicas da comunidade em que pertencia, Lampião 
assumiu as funções de padre no seio de seu grupo: celebrava a missa da manhã 
para seus companheiros. Para mostrar que era um chefe profundamente piedoso, 
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que desempenhava o papel de “pastor” no seio do seu grupo, leu o ofício da 
manhã aos seus companheiros, deu sua nova versão do Padre Nosso e mandou 
ensiná-la aos seus cangaceiros, e deixou-se fotografar lendo o ofício cercado 
pelos seus companheiros.     
 
A conduta descrita acima demonstra uma contradição entre prática criminosa e 

piedade cristã. Como entender que um assassino frio e calculista pudesse ao mesmo 

tempo demonstrar tanta devoção e respeito às coisas sagradas? Ou essa piedade e 

respeito ao sagrado era uma estratégia para fortalecer seu comando sobre seu bando 

bem como para se apresentar à população como um homem de bem, religioso, vítima 

das injustiças sociais? 

As inúmeras reportagens publicadas pela imprensa, à época do cangaço, que se 

tem acesso diretamente ou por terceiros sobre o tema, mostra-nos um comportamento 

espantoso dos cangaceiros, em especial de Lampião. É bem verdade que não podemos 

tomar essas informações como absolutamente confiáveis, haja vista ser a imprensa um 

veículo de comunicação de fácil manipulação quando está nas mãos de pessoas 

inescrupulosas, cuja visão seja única e exclusivamente o mercado. Não esqueçamos que 

o tema cangaço constitui-se numa mercadoria extremamente rentável, por isso devemos 

ter uma atenção especial em relação a essas informações para não cairmos na armadilha 

e sermos mais um a perpetuar o mito do “herói salvador das massas oprimidas e 

injustiçadas”. 

Montenegro (1973: 204) nos chama atenção para algumas características dos 

cangaceiros que se assemelham a outros sertanejos: 

 
[...] é um tipo supersticioso. Acredita na força mágica de patuás, figas e orações 
fortes. Aquele que conduz um amuleto está imunizado dos males exteriores. Ao 
contrário, quem estiver em más condições mágicas, em estado de impureza, terá 
um corpo ruim, aberto. 
 
O autor faz uma análise da conduta do cangaceiro, sempre tomando como 

parâmetro o sertanejo. Sua abordagem tem consistência, além de nos permitir visualizar 

como a vida marginal deles foi sendo mitificada e perpetuada por aqueles que tinham 

veia poética. Dessa forma, a reprodução através da literatura de cordel das artimanhas, 

dos confrontos, das ornamentações e crenças dos cangaceiros perpetuou por gerações 

suas imagens míticas. Orações fortes, escapulários, rosários e medalhas de santos, 

medalhas de ouro e prata nos chapéus, etc. 
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A vida e a morte de Lampião, sua relação com seu bando e o tratamento que 

dispensava aos amigos e inimigos são carregados de mistérios e de uma construção e 

perpetuação propositada do mito. Não são poucas as obras que procuram associar 

Lampião a um projeto de mudança social ou apresentá-lo como um Messias. O episódio 

de Angico – polêmicas à parte – é coberto por uma nuvem carregada de interpretações e 

de “provas concretas” a favor e contra a sua “morte”. Mas uma certeza existe em torno 

de Angico e a platéia deverá ser unânime em concordar: existência do traidor e do 

traído. 

Das histórias que ouvi nas minhas andanças, em companhia de Paulo Gastão, 

Aderbal Nogueira e tantos outros conhecedores do fato, uma em especial me chamou 

atenção: foi a narrativa em torno da traição de Pedro de Cândido. O traidor teria 

envenenado tanto “o pão quanto o vinho” e depois os teria oferecido aos cangaceiros. 

Não existe nada mais parecido com a eucaristia. E como diz o poeta Mestre Zabelê, 

citado por Grunspan-Jasmim (2006: 251): 

 

Ninguém no mundo se livra 
Do gorpe de uma traição 
Inté Jesus foi traído  
Por um judeu sem ação 
E morreu crucificado 
Sexta feira da paixão 
 
Lá na grota de Angico 
No meio da escuridão 
Cercado por todos lado, 
Ferido de supetão 
Foi pegado, foi traído 
O gigante do sertão. 
 

 Como não se fabricar e perpetuar um mito, quando sua presença sempre foi 

evocada pela literatura de cordel e também por alguns autores que demonstraram menos 

preocupação com a história e mais comprometimento com a fabricação do mito, uma 

vez que os dividendos seriam bem maiores? Em relação à literatura de cordel, é 

compreensível a conduta de enaltecer os “heróis da nação”, afinal de contas, poesia é 

arte, e toda arte deve ter a liberdade de criar, de fazer com que sua imaginação voe e 

povoe a fantasia de cada leitor. A bem da verdade, não é uma unanimidade entre os 

cordelistas a construção da imagem do cangaceiro como um herói salvador ou uma 

vítima das injustiças sociais. O que entendemos é que o cordel evoca o cangaceiro, e 
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isso permeia a mente do leitor a partir da imaginação do poeta, fazendo com que a sua 

figura esteja sempre presente no imaginário popular. 

 Quando estudamos o cangaço a partir dos cordéis, podemos destacar que, em 

muitas obras, os cangaceiros aparecem como anomalias sociais. Alguns chegam a 

afirmar sobre aventuras de Lampião no inferno e suas vitórias sobre o satanás, sem 

contar que personagens da História recente como Hitler e Mussolini aparecem como 

generais sob o comando de Lampião, e os coronéis que permaneceram na terra 

representavam os interesses do cangaceiro, pois continuavam a explorar os pobres. 

Quanto ao segundo grupo, mesmo que os pós-modernistas afirmem que não 

existem limites entre as narrações ficcionais e narrações históricas, sustentados na idéia 

de que o elemento construtivo é comum a ambas, não podemos nem devemos esquecer 

nosso compromisso com a análise criteriosa das fontes documentais que dispomos, bem 

como os cuidados com a narrativa, caso contrário, seremos meros reprodutores das 

idéias dos outros. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Discurso da salvação, construção do paraíso terrestre, existência das irmandades, 

presença dos beatos, cangaceiros, famílias se digladiando em disputa pelo poder, 

violência contra mulher, sangue, órfãos, choro, muito choro. Não, não é um roteiro de 

uma minissérie de televisão. Esses são personagens da vida real, dos sertões do nordeste 

brasileiro no final do Século XIX e primeira metade do Século XX, envolvidos em 

movimentos sócio-religiosos que marcaram profundamente as relações entre a Igreja, o 

Estado e o povo. 

 Estamos diante dos herdeiros da colonização portuguesa e do projeto de 

catequização da Igreja católica no Brasil. Como afirma Hoornaert (1990: 18), “o 

cristianismo nem branco nem preto, nem ocidental nem ameríndio nem africano, o 

cristianismo mestiço que se manifesta no dia-a-dia da vida neste país”. O autor expôs 

com clareza, a meu ver, o principio norteador da existência de duas comunidades 

marcadas por tragédias anunciadas: Canudos na Bahia e Caldeirão no Ceará.  É a partir 

da ideia de uma religião mestiça, vivendo o cotidiano do povo, suas crenças, seus 

costumes, suas devoções, que iremos entender o deslocamento de centenas de famílias 

oriundas de várias partes do Nordeste em direção a essas comunidades. 
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  Esse cenário sagrado e profano que foi o sertão nordestino abrigou duas figuras 

incontestes da nossa história: o cangaceiro e o beato. A primeira espalhou terror e 

admiração entre a população, fazendo pulular muitos neófitos seios de jovens abrasadas 

e de senhoras casadas, em busca da boca sedenta de algum bravo cangaceiro que, 

montado em seu cavalo alado, levassem-nas para longe daquele mundo de miséria e 

monotonia e passassem a viver seu conto de fadas. Pobres moças e senhoras, pobre e 

miserável sonho, porém romântico e bonito. A segunda figura representava a pureza da 

alma e a utopia do paraíso celestial ou terrestre, percorria sertões adentro e afora, 

esmolando sua sobrevivência e pregando a palavra de Deus. 

Os beatos foram fortemente influenciados pelas Santas Missões. Muitos deles 

carregavam consigo um exemplar daquela que seria a “bíblia” do sertanejo devoto: a 

obra Missão Abreviada, que, em sua apresentação, é muito clara em relação à 

importância das Missões e da necessidade de se expandir o cristianismo de forma mais 

simples e eficiente através dos próprios fiéis, conforme advertência do autor: 

 
Em qualquer povoação deve haver um Missionário, deixem-me assim dizer; este 
deve ser um Sacerdote de bom exemplo, e na falta d’lle qualquer homem ou 
mulher que saiba ler bem, e d’uma vida exemplar; e então com um d’estes livros 
deve fazer a Oração ao povo pelo menos nos mezes do inverno. (Couto, 1868, 7) 

 
Não é para menos que, entre os herdeiros das Santas Missões, estejam três dos 

maiores líderes religiosos que o Brasil conheceu, e todos atuaram nos sertões do 

Nordeste: os Padres Ibiapina e Cícero e o leigo Antônio Conselheiro. Todos punham em 

prática o que rezava a cartilha das Missões, oração e trabalho, não se importando com a 

origem dos fiéis, e sim, com o destino que seria dado a cada alma cristã. 

 O trabalho de evangelização desenvolvido nos sertões ocorria, na maioria das 

vezes, através de leigos que, na condição de penitentes, renunciavam a vida sedentária 

em troca da vida nômade pelos sertões. Esses “missionários”, ao contrário da maioria 

dos fiéis, detinham um conhecimento básico das sagradas escrituras, uma vez que 

dispunham de obras voltadas para a compreensão simples da Bíblia, como é o caso da já 

citada Missão Abreviada, além d’As Horas Marianas e a Imitatio Christi (Imitação de 

Cristo), manuais muito comuns entre os sertanejos e que serviam como livros de 

orientação para a vida cotidiana. 

 Sendo assim, no universo sertanejo, onde a figura do cangaceiro contracenava 

com a do beato, a rotina das famílias poderia ser quebrada pela presença inesperada de 
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um bando de cangaceiros, violentando e matando, ou de um beato, prometendo a 

salvação para suas almas pecadoras. 
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