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RESUMO 

 

Este trabalho tem por finalidade discutir as transformações e ressignificações 

pelas quais passaram as notícias sobre a Invasão de Lampião a cidade de 

Mossoró em 13 de junho de 1927, bem como da construção da idéia de 

Resistência mossoroense aos cangaceiros. Para tal, o presente trabalho 

resulta das análises feitas sobre os conteúdos das notícias publicadas no jornal 

O Mossoroense nos anos de 1927 e 1977. Essa temporalidade é justificada 

tanto pelo calor dos acontecimentos (1927), quanto pelas comemorações do 

cinquentenário da invasão dos cangaceiros a cidade (1977). Nesse sentido, 

esse trabalho alberga todas as discussões teóricas que envolvem as 

transformações pelas quais as tecituras do texto jornalístico passaram ao longo 

de cinqüenta anos. 

 

Palavras-chave: Narrativa. Memória. Temporalidade 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss the transformations and resignification through 

which passed the news about the invasion of the Lantern city of Mossoró in 

June 13, 1927, as well as the construction of the idea of resistance 

mossoroense to bandits. To this end, the present study results of analyses on 

the contents of the news published in the newspaper the Mossoroense in 1927 

and 1977. This temporality is justified both by the heat of events (1927), and the 

celebrations of the 50th anniversary of the invasion of the bandits in the city 

(1977). In this sense, this work has all theoretical discussions involving the 

transformations which the journalistic text tecituras spent over fifty years.   

 

Keywords: Narrative. Memory. Temporality 
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1. INTRODUÇÃO 

 Em meados de 2010 surgiu a possibilidade de produzir um vídeo-

documentário sobre a invasão de Lampião e seus cangaceiros a cidade de 

Mossoró. Na oportunidade, entramos em contato com um corpus documental 

composto por fotografias, narrativas de pesquisadores da Sociedade Brasileira 

de Estudos do Cangaço e imagens captadas nas primeiras décadas do século 

XX, principalmente por Benjamin Abraão. Dispondo desses documentos, 

começamos a traçar os caminhos para a produção do vídeo-documentário e a 

partir desse momento começamos a perceber que as narrativas jornalísticas 

sofreram alterações ao longo de cinqüenta anos. Isso nos indagou a algumas 

questões: o que teria levado o jornalista Lauro da Escóssia1 a modificar seus 

posicionamentos em relação à invasão? Que transformações as narrativas 

jornalísticas sofreram com essas ressignificações? 

 Foram esses questionamentos que nos levaram a enveredar na 

elaboração deste trabalho. Assim, foram feitas leituras sobre a análise de texto 

para a compreensão das mudanças que as narrativas sobre a 

Invasão/Resistência tinham passado.  

Diante disso, buscou-se mapear a trajetória do jornal O Mossoroense e 

como esse jornal se transforma no principal veículo de produção e circulação 

dessas narrativas. Nesse sentido a pesquisa trata, também, como pelo fazer 

noticioso se cria uma identidade, um perfil semiótico do jornal, enquanto 

enunciador e do leitor, seu enunciatário 

 

                                            

1 Lauro da Escóssia em 1927 escrevia no Jornal o Mossoroense. Entre as matérias que mais  
impacto provocaram no momento posterior a Invasão dos cangaceiros a Mossoró, está a 
entrevista que Jararaca (José leite de Santana) lhe concedeu em 1927 na cadeia Pública de 
Mossoró. No entanto, em 1977, Lauro da Escóssia era o proprietário do referido jornal. 
“Durante as comemorações do cinqüentenário aparece a ‘Coluna Lampião em Mossoró” de 
Lauro da Escóssia. Nessa coluna Lauro tece comentários sobre algumas questões referentes 
aquele contexto. Em 17 dias de coluna são repensados muitos de seus posicionamentos  sobre 
o ataque e a resistência. 
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2. JUSTIFICATIVA   

 

            A imprensa se constitui como um dos principais mecanismos de 

construção e produção de sentidos nos meio de comunicação. Divulgadores e 

construtores de sentidos para o que é narrado, os jornais aparecem como 

fontes importantíssimas para a pesquisa em comunicação. Pesquisá-lo não é 

tarefa fácil, pois suas transformações, tanto de diagramação como de 

posicionamentos, quer políticos ou culturais, colocam o pesquisador em 

constante necessidade de entendê-lo tanto pela forma como pelo conteúdo 

veiculado. Foi nessa trilha que a presente pesquisa sobre o Jornal O 

Mossoroense procura entender a partir das transformações pelas quais passou 

esse jornal, as ressignificações das narrativas sobre os acontecimentos que 

marcaram o ataque dos cangaceiros liderados por Lampião a cidade de 

Mossoró, em 13 de junho de 1927.  

           É notório para nós que os fatos ligados à epopéia do cangaço quando 

relacionados aos mossoroenses em sua histórica resistência merece um 

destaque nos anais da história regional, pois os referidos conterrâneos de um 

passado não muito distante são merecedores do reconhecimento por parte da 

sociedade. Entretanto, entendemos que uma das maneiras de conservar e 

enaltecer o respeito pela história é tratá-la com acuidade e ponderação. 

Também entendemos que o assunto cangaço apresenta alguns fatos pouco 

esclarecidos, e todos os esforços no sentido de contribuir em favor de tais 

esclarecimentos é considerável. Nesse sentido entendemos que a união da 

História com a comunicação social é passível de uma contribuição na 

construção da referida história 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 - A Transmissão de Significados  

            Segundo Fidalgo (1999), esta teoria privilegia a qualidade da 

informação em detrimento da quantidade. Por isso, este modelo considera 

inseparáveis o conteúdo e o processo de comunicação. Ele estuda as relações 

sígnicas, os signos utilizados, os códigos em vigor, as culturas em que os 

signos se criam, vivem e atuam. É algo que subsiste numa relação estrutural 

entre o produtor, a mensagem, o referente, o interlocutor e o contexto. O 

modelo semiótico de comunicação é aquele em que a ênfase é colocada na 

criação dos significados e na formação das mensagens a transmitir. Para que 

haja comunicação é preciso criar uma mensagem a partir de signos, 

mensagem que induzirá o interlocutor a elaborar outra mensagem e assim 

sucessivamente. (...) O modelo semiótico de comunicação não é linear, não se 

centra nos passos que a mensagem percorre desde a fonte até ao destinatário. 

A comunicação não é tomada como um fluxo, antes como um sistema 

estruturado de signos e códigos (FIDALGO, 1999).  Isto quer dizer que o signo 

não é independente do uso que se faz dele em um processo comunicacional e, 

por isso, não se pode estudá-lo separadamente do contexto em que ele está 

envolvido. Desta forma, ao elaborar ou estudar esse processo comunicativo, é 

importante considerar diferentes formas de signos (codificação da mensagem) 

e modos de transmiti-los, em relação a determinados processos lógicos, 

ideológicos ou culturais. Significa ainda que a própria relação do sujeito com a 

informação codificada constitui uma fonte de sentido que aumenta a cada nova 

decodificação. E que pode até ir além dos objetivos iniciais..Em suma, a 

semiótica não é uma chave que abre para nós milagrosamente as portas de 

processos de signos cuja teoria e prática desconhecemos. Ela funciona como 

um mapa lógico que traça as linhas dos diferentes aspectos através dos quais 

uma análise deve ser conduzida, mas não nos traz conhecimento específico da 
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história, teoria e prática de um determinado processo de signos. Sem conhecer 

a história de um sistema de signos e do contexto sociocultural em que ele se 

situa, não se pode detectar as marcas que o contexto deixa na mensagem. Se 

o repertório de informações do receptor é muito baixo, a semiótica não pode 

realizar para esse receptor o milagre de fazê-lo produzir interpretantes que vão 

além do senso comum (SANTAELLA, 2004b).  

 

3.2 - Intervenções Semióticas: Determinação e Representação 

            Tanto a lógica matemática de transmissão quanto a produção 

contextualizada da mensagem podem ser encontradas simultaneamente em 

qualquer processo comunicativo. A diferença é a ênfase ou o privilégio que 

cada uma recebe na comunicação. Da mesma forma, Alzamora (2007), 

baseada em Charles Sanders Pierce, afirma que em qualquer processo 

comunicativo coexistem operações semióticas de determinação e 

representação. A primeira operação semiótica diz respeito ao direcionamento 

da informação por centros privilegiados de mediação social (privilegiando o 

aspecto transmissivo), caracterizada pelas práticas comunicativas dos meios 

de comunicação de massa. 

  A segunda idéia do autor está relacionada ao processo de codificação e 

decodificação da mensagem (privilegiando o aspecto produtivo) que, por sua 

vez, se mistura aos conhecimentos individuais do decodificador e, assim, se 

transforma em uma mensagem aprimorada em relação à anterior. Estas duas 

operações semióticas são complementares entre si, mas a relevância de uma 

sobre a outra no processo comunicativo pode variar de acordo com aspectos 

da semiose, ou seja, da mediação social que resulta em comunicação. Desta 

forma, se o mediador (entre a realidade interpretada e o receptor) privilegiar 

apenas a emissão da mensagem, permitindo pouca interação com o 

decodificador e assumindo o controle do processo transmissivo, então a 

operação semiótica de determinação será a  mais relevante, caracterizada pela 

lógica da oferta de um produto informativo e sociocultural. Ainda sobre o signo, 

Fidalgo define: 
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A semiose é o processo em que algo funciona como um signo. [...] Isto tem o 

seguinte corolário, que é da maior importância: a semiótica não estuda 

quaisquer objetos específicos, mas todos os objetos desde que participem num 

processo de semiose.(FIDALGO, 1999)  

 

 Mas se o receptor tiver papel ativo na comunicação ao ser igualmente 

emissor que, neste caso, transmite a mensagem que foi decodificada e 

aprimorada e, assim, se caracteriza também como mediador social com acesso 

aos canais transmissivos, então a operação semiótica de representação terá 

uma relevância maior, caracterizada pela lógica da demanda. A informação 

distancia-se da noção de mensagem como produto a ser transmitido, para 

alcançar a dimensão de “fluxo semiósico heterogêneo, intercambiável e 

processual.” (ALZAMORA, 2004).  

 Então, percebe-se que quanto mais relevante for a operação semiótica 

de representação no processo comunicativo, mais aprimorada se  torna a 

representação do objeto interpretado, sempre mediado inicialmente por uma 

operação semiótica de determinação. Por isso, “formatos emergentes de 

informação na internet não significam rupturas com o jornalismo de massa, 

mas o aprimoramento semiósico de sua lógica comunicacional.” (ALZAMORA, 

2007). A análise do percurso gerativo do sentido, proposto como ferramenta 

metodológica pela Semiótica Discursiva, nos permite observar, através da 

construção narrativa e discursiva dos enunciados jornalísticos das citadas 

publicações, como os valores são colocados em circulação, moldando um 

simulacro do mundo, dos jornais mesmo e de seus leitores. E também, como 

os sujeitos inscritos narrativamente, bem como os valores dos quais são porta-

vozes, contribuem para construir esse perfil semiótico dos leitores e dos 

jornais. 

            Compreender as relações que unem enunciador e enunciatário exige 

que deixemos a análise meramente narrativa, investindo na dimensão 

discursiva, compreendendo o caráter intersubjetivo que marca o elo entre 

ambos, utilizando os caminhos apontados pela Sociossemiótica, uma derivação 

da Semiótica Discursiva, inaugurada por  Greimas, outro autor de destaque. 
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            Para iniciar tal empreitada, é necessário que comecemos por entender 

que o caminho teórico-metodológico eleito e pretendido como ferramenta 

científica para a análise em curso, opõe-se frontalmente a conceitos e 

acepções sobre a comunicação com os quais convivemos durante décadas, 

principalmente os assentados na Teoria da Informação. A comunicação põe em 

relação sujeitos que só se reconhecem no e pelo discurso e que 

necessariamente não existem fora dele. Uma projeção, uma imagem 

“idealizada” que alcança o status de sujeito da enunciação, fonte produtora dos 

discursos, porta-voz de valores. 

            Mais que um emissor e receptor, códigos, alfabetos, meio e signos, 

pode-se identificar nessa relação, situações que acabam por negar o caráter 

mecanicista da comunicação, como marcado pelos funcionalistas. 

 Enquanto disciplina também em construção, quanto a própria semiótica 

discursiva, a Sociossemiótica, interessada que é nas relações e práticas 

sociais, bem como nos meios (mídia), quanto em sua finalidade, pode indicar o 

caminho a ser percorrido, apesar da complexidade que a envolve. Percorrer os 

caminhos apontados pela Sociossemiótica implica em investimentos de análise 

na dimensão subjetiva dos discursos, eliminada pelo menos até o inicio da 

década de 60 das análises discursivas, que se limitaram a privilegiar a 

dimensão narrativa como principal objeto de análise dentro do esquema 

informacional. 
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3.3 – Discurso jornalístico  

            O discurso jornalístico condiciona ao jornalista a não obrigatoriedade de 

mostrar as condições teóricas de seu relato ou de sua análise. É suficiente, no 

máximo, citar de forma coerente as suas fontes informativas. Ele não tem de 

lidar, como o pesquisador, com os problemas da relação entre sujeito e objeto 

ou entre sujeito e sujeito, menos ainda com a grande finalidade (ética) de 

estabelecimento de um Bem universal. Basta-lhe afinar-se narrativamente com 

o Bem comunitário. Para uma melhor compreensão deste trabalho, vale 

ressaltar o que diz Mainguenau (1989): a) "... é preciso levar em consideração 

outras dimensões; a AD relaciona-se com textos produzidos: no quadro de 

instituições que restringem fortemente a enunciação; nos quais se cristalizam 

conflitos históricos, sociais, etc. que delimitam um espaço próprio no exterior de 

um interdiscurso limitado". Outra observação é para que se atente aos 

elementos do discurso, pois a língua não é apenas um instrumento de 

comunicação, ela é também um poderoso instrumento de dominação, a serviço 

de interesses, ideologias, vontades e desejos. Nesse sentido, observa-se a 

importância do conceito de Cultura Política, que, ocupa um lugar importante 

para a reflexão e explicação dos fenômenos políticos, permitindo detectar as 

continuidades no tempo de longa duração”. Esse conceito, fruto da união de 

diversas disciplinas como história, filosofia, antropologia, sociologia e 

psicologia, foi criado por Almond e Verba na década de 60, para acrescentar 

aos estudos políticos uma abordagem comportamental que compreendesse a 

face subjetiva da política. Ele define que cultura política como um “conjunto de 

atitudes, crenças e sentimentos que dão ordem e significado a um processo 

político, pondo em evidência as regras e pressupostos nos quais se baseia o 

comportamento de seus atores”, ou “um universo de percepções, sentimentos, 

atitudes, crenças, compromissos que definem o comportamento de um grupo, 

de uma instituição ou de um regime político. 
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3.4 - A produção de sentidos na notícia jornalística  

            A identidade de uma mídia pode ser estudada nos aspectos sensíveis e 

corpóreos de um sujeito que tem modos próprios de presença e um estilo que 

se impõem na sua interação com outros sujeitos. Para analisá-la é possível 

colocá-la no campo da semiótica das situações, objetivando contribuir para 

uma maior inteligibilidade do sensível a mídia impressa. Distinguindo-se das 

demais mídias, a diferença constrói a identidade nominal.  

Um tipo estrutura-se na primeira página por meio de variações dos arranjos dos 

elementos constituintes da sintagmática, mostrando a plurimanifestação da 

estética identitária. Integrados, os dois mecanismos definem a identidade. 

Enquanto o nome assertivamente apresenta quem enuncia, a diagramação o 

põe à prova diariamente nas metamorfoses dos arranjos. Em consonância, 

enquanto um mecanismo afirma, o outro comprova a identidade do jornal.  A 

dimensão epistemológica do Jornalismo é percebida por meio da 

problematização dos aspectos teórico-nocionais que têm prevalecido nos 

estudos que se dedicam ao Jornalismo. Pergunta-se em que medida as teorias 

que buscam compreender o jornalismo estariam operando conceitualmente a 

partir das próprias dicotomias e simplificações típicas dos processos de 

produção das notícias, ou melhor dizendo, da maneira como são elaborados e 

postos em circulação os muitos produtos jornalísticos, dos quais a notícia é 

apenas a parte mais visível. Desde os gregos, uma preocupação constante que 

persegue a mente humana, é a indagação que atravessa gerações sobre o 

nosso acesso à realidade e pelos modos de construção do conhecimento. Em 

outros termos: como aprendemos e apreendemos algo como sendo algo? De 

acordo com Marcuschi (2007, p. 82), as soluções encontradas variaram 

imensamente, desde os sofistas, para os quais era impossível o conhecimento, 

até os nossos dias, quando se postula que a ação comunicativa é uma das 

bases para a construção do conhecimento e produção de sentido. A construção 

do conhecimento é, essencialmente, uma produção discursiva. Nessa 

perspectiva, o texto, mais precisamente, o discurso jornalístico, em especial, o 

noticioso, vem permanecendo mais que nunca na agenda de análises 

linguísticas, sociológicas, etnográficas e de estudiosos dos fenômenos 
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midiáticos que têm procurado, em diferentes épocas, definir precisamente o 

que é notícia, e seu grau de influência na sociedade.  

            O discurso midiático revela-se „ilusoriamente‟ como neutro e objetivo, 

assumindo uma posição de realidade completa e absoluta, livre de 

subjetivações, procurando enfatizar os relatos dos acontecimentos por uma 

única lente, dessa maneira, estabelecer um sentido único, hegemônico. Dessa 

forma, a notícia jornalística quase sempre é compreendida como um texto 

expositivo no qual os fatos se apresentam por ordem de relevância.  

            Todavia, apesar da comunidade jornalística partir da importância dos 

fatos que devem alcançar seus leitores e/ou ouvintes, e consequentemente, 

definir o grau de noticiabilidade com base em critérios de valoração capazes de 

catalisar a atenção do público, a notícia, não deve ser pensada apenas como 

um conjunto de informações explícitas na materialidade linguística do texto, 

mas como um espaço necessário para a articulação discursiva, a fim de 

empreender os sentidos edificados sem se deter a aspectos puramente 

estruturais. Nesse sentido, é preciso ultrapassar os limites textuais e considerar 

os fenômenos contextuais, sociais e ideológicos imprescindíveis e reveladores 

da construção semântica do texto jornalístico, o que implica dizer, segundo 

Gomes (2007, p. 7), “que o discurso da mídia revela particularidades que estão 

além da notícia”. Nessa ótica, a palavra assume papel primordial, pois é a partir 

dela que o sujeito se constitui e é constituído. Essa, compreendida como signo 

ideológico é parte integrante de uma realidade seja ela social ou não. Com 

isso, a palavra, em situação de uso, é um espaço de produção de sentido. Dela 

emergem as significações que, consequentemente, se fazem no espaço criado 

pelos interlocutores em um contexto sócio-histórico dado. Por ser espaço 

gerador de sentido, controla e é controlada, por meio dos mecanismos sociais.  

A palavra está imersa numa situação social determinada e carrega consigo 

conteúdos e sentidos ideológicos subjetivos. Diante disso, há o que chamamos 

de determinismo social, ou seja, dependendo do interlocutor, da situação de 

uso, o falante determina qual a melhor palavra a ser utilizada. Como afirma 

Bakhtin (1981 p. 113), as palavras que se pronunciam ou são inscritas numa 

materialidade linguística, são verdades ou mentiras, coisas boas ou más, 
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importantes ou triviais e produzem reações de ressonâncias ideológicas. O 

autor, em seus estudos, observa que as palavras penetram literalmente em 

todas as relações entre os indivíduos. Elas são tecidas a partir de uma multidão 

de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais, em todos os 

domínios. Para ele, nesse aspecto, a palavra constitui o indicador mais 

sensível de todas as transformações sociais. “Realizando-se no processo da 

relação social, todo signo ideológico e, portanto, também signo linguístico, vê-

se marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social 

determinados” (BAKHTIN, 1988, p. 113). Com base nesse entendimento, 

percebemos que quando o sujeito narrador prioriza relatar uma coisa „x‟ ao 

invés de „y‟ ele conscientemente vê, à maneira de Bakhtin, a palavra como 

algo que mostra e oculta, que veste e ao mesmo tempo desnuda algo. 

Comungando com essa reflexão Stella (2010) examina além da capacidade de 

funcionamento e circulação da palavra como signo ideológico, em toda e 

qualquer esfera, a neutralidade da palavra no sentido de que recebe 

determinada carga significativa a cada momento de sua utilização.  

            É possível, portanto, entender que a palavra adquirida no meio sócio-

institucional e internalizada pelo sujeito, retorna ao seio da sociedade por 

processos de interação, porém, numa forma diferenciada, alterada. Apresenta 

marcas ideológicas que denunciam as suas condições de produção, em razão 

de elementos sociais e históricos, pelas quais perpassam tanto os sujeitos 

envolvidos quanto as próprias palavras. Entretanto, somente ao acontecimento 

enunciativo será atribuído sentido, e as palavras, assim produzidas, carregarão 

valores. Ao tratar de ideologia, não podemos prescindir de buscar o lugar social 

da produção das formas simbólicas que circulam nas redes, o lugar social dos 

receptores dessas formas e as formações sociais nas quais ambos se 

encontram. Segundo Thompson, "o conceito de ideologia pode ser usado para 

se referir às maneiras como o sentido (significado) serve, em circunstâncias 

particulares, para estabelecer e sustentar relações de poder que são 

sistematicamente assimétricas - que eu chamarei de 'relações de dominação'. 

Ideologia, falando de uma maneira mais ampla, é sentido a serviço do poder. 

Conseqüentemente, o estudo da ideologia exige que investiguemos as 

maneiras como o sentido é construído e usado pelas formas simbólicas de 
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vários tipos, desde as falas lingüísticas cotidianas até às imagens e aos textos 

complexos".  

 

3.5 - O jornal O Mossoroense 

Fundado em 17 de outubro de 1872, o Jornal O Mossoroense 

apresentava-se como Semanário, político, commercial, noticiozo e antijesuítico. 

Representante do Partido Liberal, em Mossoró correspondia aos interesses da 

maçonaria e sofria forte oposição do Partido Conservador local, dirigido pelo 

padre Antônio Joaquim Rodrigues. Essas rivalidades políticas se estenderam 

aos posicionamentos doutrinários e religiosos envolvendo o jornalista e a Igreja 

Católica. Para Jaime Hipólito Dantas, O Mossoroense passou por três 

momentos de funcionamento: a primeira fase (1872 a 1876) marca os conflitos 

com a Igreja Católica. Na segunda fase (1902 a 1935) foi dirigido por João da 

Escóssia (filho de Jeremias), que transformou a produção e circulação do 

jornal, passando a utilizar xilogravuras e circulando três vezes por semana 

(antes circulava quinzenalmente) e transformou-se no órgão do Partido 

Republicano Federal. Na terceira fase, começou a circular em 1946 e foi 

fechado em 1964, por conta da instalação do governo militar. (DANTAS, 2002. 

p. 33-34). Ao retormar suas atividades nos anos de 1970, O Mossoroense 

passou a ser dirigido por Lauro da Escóssia. Em 1977, Lauro vendeu o jornal à 

Família Rosado.  

            Segundo Cid Augusto Rosado, há quem diga que O Mossoroense é o 

segundo jornal mais antigo do Brasil, em circulação. Há quem diga que é o 

terceiro e também que é o quarto. Não importa. O certo é que é o primeiro da 

cidade de Mossoró e a sua circulação mais que centenária o credencia como 

principal fonte histórica da região e motivo de orgulho para o nosso povo 

(AUGUSTO, 1998, p.64). 

 

            Transcorria o segundo império, um tempo de relativa calma na política 

nacional, mas de acirrada disputa em nível de Mossoró. A economia brasileira 

ainda encontrava-se fragilizada com o efeito da Guerra do Paraguai (1865-
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1870) e os ideais abolicionistas defendidos “nas asas do condor”, mais do que 

nunca rondavam os céus da pátria.  

            Na literatura, o telurismo da escola Romântica que defendia o “Tudo 

pelo Brasil, e para o Brasil”, apesar de haver persistido até 1880, já começava 

a ser suplantado pelo Realismo. A nova moda dos jornais como espaço literário 

surgia com a ascensão da burguesia. 

            Mossoró também vivia o romantismo. Apenas o acirramento político 

nada tinha a haver com essa nomenclatura. Jeremias da Rocha, jornalista e 

advogado provisionado, juntou-se a José Damião de Souza Melo e Ricardo 

Vieira do Couto a fim de fundar um jornal para defender as idéias do Partido 

Liberal e combater os conservadores, comandados na cidade pelo padre 

Antônio Joaquim Rodrigues. 

            O Mossoroense torna-se realidade após as primeiras eleições 

municipais de 7 de setembro de 1872, para a escolha de vereadores e juiz de 

paz, quando, usando o seu poder político, o padre Antônio Joaquim levou as 

urnas para apurá-las no interior da igreja. Capangas armados a porretes e 

punhal foram colocados nas portas do templo para impedir a entrada de 

qualquer membro do segmento oposicionista. Coincidência ou não, apenas 

correligionários do padre foram eleitos.    (AUGUSTO, 1998, p.64)            

    

3.6 - O ataque 

Muitas foram as matérias que circularam nos jornais mossoroenses 

sobre o ataque de Lampião a Mossoró, entre elas as que se referiam aos 

cangaceiros como hunos da nova espécie. 

          Hunos de uma nova espécie 

Mossoró continua em armas, na expectativa de um novo ataque 

“Ainda pesam sobre a nossa pacata e ordeira cidade, as 

maiores     aprehensões de um possível ataque pela 

horda canibalesca de Virgulino Lampeão,  _ este terrível 

quadrilheiro do Nordeste, pelo insuccesso do assalto que 
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levou a effeito na noite de 13, na qual ficou evidenciado o 

fracasso das forças do astucioso bandoleiro.” Jornal O 

Mossoroense, 26/06/1927 

 Para concretizar o audacioso plano de atacar uma cidade do nível de 

Mossoró, Lampião contava em seu bando com a ajuda de alguns bandidos que 

conheciam muito bem a região Oeste do Estado, como era o caso de Cecílio 

Batista, mais conhecido como "Trovão", que havia morado em Assu onde já 

havia sido preso por malandragem e desordem e de José Cesário, o Coqueiro", 

que havia trabalhado em Mossoró. Contava ainda com Júlio Porto, que havia 

trabalhado em Mossoró como motorista de Alfredo Fernandes, conhecido no 

bando pela alcunha de "Zé Pretinho", e de Massilon que era tropeiro e 

conhecedor de todos os caminhos que levavam a Mossoró. 

O cangaceiro Massilon, que era um de seus chefes, estava com uma parte dos 

bandidos no Ceará e pretendia atacar a cidade de Apodi, já no Rio Grande do 

Norte, no dia 11 de junho daquele ano. Depois do assalto, deveria se juntar a 

Lampião em lugar predeterminado, onde deveriam terminar os preparativos 

para o grande assalto. Essa reunião se deu na fazenda Ipueira, na cidade de 

Aurora, no Ceará, de onde partiram com destino a Mossoró. E aí começou a 

devastação por onde o bando passava. Assaltaram sítios, fazendas, lugarejos 

e cidades, roubando tudo o que encontravam, inclusive joias e animais, 

queimando o que encontravam pela frente e fazendo refém de todos os que 

podiam pagar um resgate. Coube ao coronel Antônio Gurgel, um dos 

sequestrados, escrever uma carta ao prefeito de Mossoró, Rodolfo Fernandes, 

fazendo algumas exigências para que a cidade não fosse invadida. Era a 

técnica usada pelos cangaceiros ao atacar qualquer cidade. Antes, porém, 

cortavam os serviços telegráficos da cidade, para evitar qualquer tipo de 

comunicação. Quando a cidade atendia o pedido, exigiam além de dinheiro e 

joias, boa estada durante o tempo que quisessem, incluindo músicos para as 

festas e bebidas para as farras. Quando o pedido não era aceito, a cidade era 

invadida.  

            De Mossoró pretendiam cobrar 500 contos de réis para poupar a 

cidade, mas sendo advertido que se tratava de quantia muito alta, resolveram 

reduzir o pedido para 400 contos de réis. Nessa altura dos acontecimentos, os 
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mossoroenses, já convencidos do intento dos cangaceiros, tratavam de 

preparar a defesa da cidade. O tenente Laurentino era o encarregado dos 

preparativos. E como tal, distribuía os voluntários pelos pontos estratégicos da 

cidade. Haviam homens instalados nas torres das igrejas matriz, Coração de 

Jesus e São Vicente, no mercado, nos Correios e Telégrafos, companhia de 

luz, estação ferroviária, ginásio Diocesano, na casa do prefeito e outros 

lugares.  

Enquanto cangaceiros e voluntários se preparam para o combate, o restante da 

população, que não participaria do mesmo, tentava deixar a cidade. Eram 

velhos, mulheres e crianças, pessoas doentes que não tinham nenhuma 

condição de enfrentar, de armas em punho, a ira dos cangaceiros. 

A cena era dantesca desde o dia 12 de junho. Nas ruas, o povo tentava deixar 

a cidade de qualquer maneira. Mulheres chorando, carregando crianças de 

colo ou puxadas pelos braços, levando trouxas de roupas, comida e água para 

a viagem, vagando na multidão sem rumo. Era uma massa humana 

surpreendente que se deslocava pelas ruas da cidade na busca de transporte, 

qualquer que fosse o meio, para fugir antes da investida dos cangaceiros. 

Famílias inteiras reunidas, em desespero, lotavam os raros caminhões ou 

automóveis que saíam disparados a caminho do litoral. Muitos, sem condição 

de transporte, tratavam de conseguir esconderijo dentro ou fora da cidade. A 

ordem dada pelo prefeito era que quem estivesse desarmado saísse da cidade. 

O desespero aumentava mais à medida que o dia avançava. Às onze horas da 

noite, os sinos das igrejas de Santa Luzia, São Vicente e do Coração de Jesus 

começaram a martelar tetricamente, o que só servia para aumentar a correria. 

As sirenes das fábricas apitavam repetidamente a cada instante. Na praça da 

estação da estrada de ferro, era grande a concentração de gente na busca de 

lugar para viajar nos trens que partiam de Mossoró. Até os carros de cargas 

foram atrelados à composição para que a multidão pudesse partir. Era uma 

viagem relativamente curta, entre Mossoró e Porto Franco,  

Na cidade, o badalar dos sinos continuava e o desespero também, pois apesar 

da pequena distância que o trem deveria percorrer, a locomotiva demorava 

mais do que o normal para chegar, com o maquinista parando com frequência 

para se abastecer de água e lenha pelo caminho. Saía de Mossoró com todos 
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os carros lotados e voltava vazio. Era um verdadeiro êxodo. 

Na noite do dia 12 de junho, não houve descanso para ninguém em Mossoró. 

Os encarregados pela defesa da cidade se revezavam na vigília, enquanto o 

restante da população esperava a vez de partir. E o movimento na estação 

ferroviária não parava. O embarque de pessoal virou toda a noite e só terminou 

na tarde do dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, quando foram ouvidos os 

primeiros tiros, dando início ao terrível combate. Ao entrar na cidade o bando 

sente medo devido ao abandono do local. Sabino encaminha-se com suas 

colunas para a casa do prefeito. Não perdoa o atrevimento daquele homem 

que resolveu enfrentar o bando do cangaceiro mais temido do Nordeste 

brasileiro. Sabino posiciona-se sozinho em frente à casa de Rodolfo 

Fernandes. Os defensores da cidade ficam indecisos, sem saber se ele é um 

soldado ou um cangaceiro, já que não havia muito diferença entre a maneira de 

se vestir de um e de outro. Foi preciso a ordem do prefeito para iniciar o revide. 

Nesse momento o tempo fechou. Uma forte chuva começa a cair, 

comprometendo o desempenho dos cangaceiros e tornando mais tétrico o 

ambiente. Lampião segue em direção ao cemitério da cidade enquanto 

Massilon procura os fundos da casa do prefeito.  O cangaceiro "Colchete" tenta 

revidar os tiros lançando uma garrafa com gasolina contra os fardos de algodão 

que servem de trincheiras para os defensores, na tentativa de incendiá-los. 

Nesse momento é atingido por um tiro, caindo morto. Jararaca se aproxima do 

corpo, com o intuito de dar prosseguimento ao plano do comparsa morto, e é 

também atingido nas costas. No mesmo instante, os soldados entrincheirados 

na boca do esgoto começam a atirar, encurralando os cangaceiros. Os 

defensores dominam a situação e não resta outra solução aos facínoras se não 

abandonarem a cidade. MAIA, Geraldo. 13 de junho de 1927, o dia em que 

Lampião atacou Mossoró. Jornal O Mossoroense,17/06/2012 

 No entanto, se observamos as matérias que circularam nos anos de 

1970, percebe-se que as narrativas jornalísticas sobre a Invasão cedem 

espaço para outras formas de narrar o acontecimento. Nesse sentido, surge o 

que poderíamos chamar de narrativas que constroem a Cidade da Resistência. 
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Mossoró não se rendeu 

Recordando o ataque do grupo de Lampião a esta cidade, há 

47 anos passados – “Lampião vem aí, vai matar todo mundo” 

– tal pânico que envolveu a cidade naqueles instantes – 

alguns ficaram e receberam o grupo de cangaceiros com 

medo e com tiros. Mataram uns, prenderam outros. 

– Não, nada. Sujeito simpático. Ele começou me dizendo que 

se chamava José Leite, tinha 22 anos e nasceu no dia 5 de 

maio em Buíque, Pernambuco. Sujeito moreno, muito moreno, 

mas não era magro. Era solteiro e andava com Lampeão há 

um ano e alguns meses. Ele tinha um fuzil Mauser e 

cartucheiras de duas camadas, mais 500 mil no bolso e uma 

caixinha com obras de ouro no valor de 1 conto de réis. Disse 

que o ataque a Mossoró foi idealizado por Massilon Leite, e 

que Lampeão relutou um pouco, por causa da história das duas 

igrejas. Que quando Lampeão chegou a Mossoró não gostou 

nada, nada mesmo, daquela “igreja de bunda redonda” (de 

onde estavam partindo os tiros contra o grupo).2 

 

  

 

Nota-se que entre o tempo narrado no calor da hora (26/06/1927) e o tempo da 

narrativa nos anos de 1970, percebe-se que o jornal O Mossoroense passa por 

transformações que podem ser pensadas dentro de um contexto em que o 

passado da cidade passa a ser utilizado para a construção de narrativas que 

modelam e são modeladas pelo texto jornalístico. 

 

 

 

                                            

2 O Mossoroense. 13-06-1974. 
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4. METODOLOGIA 

            Metodologicamente por ser esta pesquisa de cunho documental, uma 

vez que fizemos muito o uso de documentos escritos, trouxemos para o vídeo 

por intermédio de entrevistas com historiadores, pesquisadores e jornalistas 

que analizarão como essas notícias foram narradas na época da invasão em 

1927 e ao longo dos anos como sendo reestruturadas e se elas realmente 

deram outra ressignificância aos fatos acontecidos. No que se refere á 

natureza dos elementos e dos dados, a pesquisa caracteriza-se como 

qualitativa, de base interpretativa onde a pesquisa desvendará como foi 

abordado o fato e a construção da narração do texto midiático. 

 

4.1 – Pré-produção       

    Para obter os dados e informações, usamos para a pesquisa descritiva, 

entrevistas com pesquisadores da historia regional. Analisamos documentos e 

artigos que trouxeram enriquecimento para o trabalho.  

            Na pesquisa bibliográfica utilizamos os acervos de livros disponíveis no 

Museu Municipal, Fundação Vingt-un Rosado, biblioteca da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Biblioteca pública municipal Ney 

Pontes Duarte.  

            O projeto foi desenvolvido também através de outras fontes de 

pesquisas como o acervo do Jornal O Mossoroense. 

            Outro recurso de pesquisas utilizado no trabalho é a Internet com fonte 

de conhecimento e os artigos sobre as publicações nela contido sobre o 

período da invasão dos cangaceiros a cidade de Mossoró. 
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4.2 – Produção 

         

            Com os dados obtidos em mãos, iniciamos o trabalho prático com a 

análise dos livros e os artigos já previamente escolhidos e separados, para 

saber se a imprensa local, através do jornal O Mossoroense contribuiu para a 

construção das narrativas sobre a Resistência Mossoroense ao ataque do 

Bando de Lampião. 

 

4.3 – Pós-produção 

           

              O vídeo foi produzido no sentido de se classificar como um 

documentário de contexto e gênero histórico, ele conta com uma narração de 

base que se encarrega de explicar tudo o que está sendo exibido ao 

expectador. A parte visual foi montada e editada com fotos antigas, arquivos de 

vídeo, infográficos e imagens contemporâneas que estão relacionadas com a 

história do cangaço e com a da imprensa local da época em foco. A inserção 

de imagens de trechos dos antigos jornais, principalmente de O Mossorense foi 

de grande destaque. Intercalando-se com essas imagens foram inseridas 

entrevistas.        

            O roteiro, a produção e a direção foi realizada pelos próprios 

componentes do projeto, utilizando os conhecimentos acadêmicos e práticos 

adquiridos durante o curso de comunicação social com habilitação em rádio e 

televisão. O equipamento necessário para a produção como câmeras, 

iluminação, estúdio de edição e pós produção é de propriedade dos próprios 

componentes. As despesas de locação externa como combustível, alimentação 

e hospedagem foram rateadas entre os referidos produtores. O vídeo não 

conta com cenas simuladas e nem com a participação de atores, conta apenas 

com historiadores, pesquisadores e demais conhecedores dos fatos 

evidenciados que participarão de entrevistas.    
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5. Considerações Finais  

 

            Concluído e revisado este trabalho, percebemos que ele se configura 

numa ferramenta que pode ser utilizada para obter uma reflexão a cerca do 

ofício do jornalismo que se destina às narrativas de trajetórias de vida, ou seja, 

a empresa biográfica. Os pontos de uma ingenuidade biográfica reforçam a 

perspectiva de uma abordagem do mundo fundada na utopia da possibilidade 

da assimilação do que se concordou chamar de real para inseri-lo em uma 

narrativa.            

             O modelo notícia, especificamente a veiculada no jornal impresso foi o 

objeto de nossa pesquisa. Elencamos por esse gênero, dentre outros, por se 

constituir sempre atual e circular diariamente em nossa sociedade, 

independente do suporte (mídia virtual, mídia impressa, mídia televisiva). Outro 

fator preponderante dessa escolha se deu em virtude do discurso jornalístico 

permanecer, não somente na agenda das análises linguísticas, mas também, 

das análises sociológicas, etnográficas e de estudiosos dos fenômenos 

midiáticos que têm procurado em diferentes épocas, definir precisamente o que 

é notícia, e seu grau de influência na sociedade.  

            Perante o tratado, a nossa verificação sobre a produção discursiva dos 

jornais impressos, foi guiada pelas seguintes questões de pesquisa: a questão 

central tinha como preocupação saber como os discursos presentes no jornal O 

Mossoroense produzia e articulava sentidos introduzindo pressupostos 

ideológicos no interlocutor, por meio de recursos persuasivos e discursivos. 

Considerando-se o assunto estudado, e por entendermos que todo discurso 

não é único, mas vem interpelado por discursos pré-concebidos, os “já ditos”, 

nos interrogamos também: como a temática da resistência apresenta-se no 

texto jornalístico, e quais os possíveis sentidos decorrentes dessa construção? 

Quais as estratégias utilizadas nos jornais para a construção da realidade 

discursiva sobre a resistência? E quais os posicionamentos assumidos nas 

formações discursivas dos jornais?  
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            Haja vista, a utilização das estratégias argumentativas e do uso de 

modalizadores, em especial, dos qualificadores positivos referentes à cidade, 

como adjetivos, advérbios e pronomes conjugados em primeira pessoa, 

observamos a construção do ethos da cidade e dos cangaceiros, demarcando 

o posicionamento assumido pelo orador. Constatamos também, que o 

enquadramento da cobertura noticiosa dos jornais seguia uma determinação 

político-ideológica, visto que o contexto lingüístico dos jornais caracterizou-se 

como um porta-voz do poder, assumindo em primeira instância, uma expressão 

local.  

            De acordo com a memória coletiva do episódio, observamos que ao 

nortear o leitor (auditório), a partir de suas crenças e valores, a fim de conduzi-

lo a persuasão, os discursos presentes nessa atividade social demonstram e 

desenvolvem traços de uma manipulação do sujeito. As estratégias aqui 

reveladas asseveram que o discurso empreendido em 1927 foi construído sem 

nenhum espírito crítico para manipular o leitor. Portanto, percebemos que a 

argumentação empreendida nos discursos passou do logos para o pathos, pois 

os oradores dos jornais iniciaram um convencimento baseado em fatos e 

valores com o intuito de fundamentar uma persuasão final. Isso significa que os 

enunciadores do discurso passaram do convencimento do auditório, no campo 

das idéias, do logos sobre as circunstâncias sociais para o campo da 

persuasão, atuando na interpelação desse auditório, cuja preferência por 

estratégias argumentativas para o convencimento do outro, ratificam suas 

atitudes na construção de um discurso que pressupõe a “adesão dos espíritos”.  

           Consideramos também que é no cotidiano que se jogam as 

modificações ou manutenção da ideologia construída.  É no cotidiano, onde as 

atitudes, os fazeres se dá num clima de relaxamento maior, que se torna mais 

fácil o jogo de influências. Finalmente, na vida cotidiana o homem coloca "'em 

funcionamento' todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, 

suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, idéias, ideologias". 

E exatamente por isso "nenhuma delas pode realizar-se, nem de longe, em 

toda sua intensidade" 
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