BANDITISMO
(Utilizando-se o processo de compilação, que é, segundo o
Dicionário Caldas Aulete, "Obra composta de extratos de diversos
escritos sobre o assunto).
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Para início de conversa, com a palavra Eric Hobsbawm no seu livro
Bandidos.

Nas montanhas e nas florestas, bandos de homens violentos e armados, fora do
alcance da lei e da autoridade (tradicionalmente, mulheres são raras), impõem
suas vontades a suas vítimas, mediante extorsão, roubo e outros procedimentos.
Assim, o banditismo desafia simultaneamente a ordem econômica, a social e a
política, ao desafiar os que têm ou aspiram ter o poder, a lei e o controle dos
recursos. (Pag. 21). [...] Portanto, como fenômeno específico, o banditismo não
pode existir fora de ordens socioeconômicas e políticas que possam ser assim
desafiadas. [...] nas sociedades sem Estado onde a lei assume a forma de rixas de
sangue (ou de acordo negociado entre parentes dos culpados e os das vítimas) os
que matam não são proscritos, e sim, por assim dizer, beligerantes. Só se
transformam em proscritos e são puníveis como tais onde são julgados de acordo
com um critério de ordem pública que não é o seu. (Pag. 22). Esse é o significado
histórico do banditismo nas sociedades com divisões de classe e Estados.
Desde o surgimento da agricultura, da metalurgia, das cidades e da escrita (por
exemplo, da burocracia) os camponeses viveram, em geral, em sociedades nas
quais veem a si próprios como um grupo coletivo separado e inferior ao grupo dos
ricos e poderosos, embora seja frequente que, individualmente, seus membros
dependam de um ou de outro deles. O ressentimento está implícito nessa relação.
(Pag. 22). [...] o banditismo, como fenômeno social na longa segunda fase de sua
história, está relacionado à classe, à riqueza e ao poder nas sociedades
camponesas. Referindo-se à situação em sua ilha natal, a Sardenha, no começo do
século XX, Antônio Gramsi disse: "a luta de classe se confunde com o banditismo,
a chantagem, o incêndio premeditado de florestas, a mutilação do gado, o
sequestro de mulheres e crianças, os ataques contra repartições municipais"
(Pag.23).
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Assim,
[...] do ponto de vista social, a história do banditismo se divide em três partes: (a)
seu nascimento, quando as sociedades anteriores ao bandido passam a fazer parte
de sociedades com classes e Estado; (b) sua transformação a partir da ascensão
do capitalismo, local e mundial; e (c) sua longa trajetória sob Estados e regimes
sociais intermediários. (Pag. 23).
[...]
Por conseguinte, a história do banditismo, inclusive do banditismo social, não pode
ser entendida nem adequadamente estudada exceto como parte da história do
poder político, o qual, em seus níveis mais altos, é o poder dos impérios e dos
Estados. (Pag. 27). [...] Durante a maior parte da história da sociedade agrícola, o
poder político sob o qual viviam as comunidades camponesas comuns em
circunstâncias normais era local ou regional. Viviam sob o mando de senhores,
com ou sem o benefício de parentesco ou o apoio sobrenatural, que podiam
mobilizar homens e construir sistemas de força e clientela. (Pag. 28).
[...]
A força dos senhores e dos Estados era grande, mas intermitente. Sua fraqueza
decorria de fato de carecerem dos meios naturais, inclusive das forças de coerção
e da lei, para exercer um controle constante sobre suas populações − inclusive da
parte desarmada delas − ou de algum controle real sobre as áreas mais
inacessíveis de seus territórios. (Pag. 28). [...] Nenhum Estado, antes da estrada de
ferro e do telégrafo, antepassados da moderna revolução das comunicações, podia
saber o que ocorria em suas áreas mais distantes ou enviar agentes com rapidez
suficiente para que agissem. Dificilmente um Estado antes do século XIX podia
pretender controlar suas fronteiras, tentava controlá-las, ou, na realidade, tinha
fronteiras demarcadas claramente. Nenhum Estado antes do século XIX tinha
capacidade de manter uma força de polícia rural eficaz que atuasse como agente
direto do governo central e abarcasse todo o território. (Pag. 29).
[...]
No Brasil, os cangaceiros se opunham à construção de estradas [...], e [nos Estados
Unidos da América] comemorando a morte de Jesse James, o governador
Crittenden, do Missouri, disse que o Estado havia se "livrado de um grande
obstáculo para sua prosperidade", uma vez que o fato "provavelmente dará forte
importância à especulação imobiliária, às empresas ferroviárias e à imigração
estrangeira". (Pag. 216).
[...]
Assim, antes do triunfo do moderno Estado nacional o poder esteve limitado pela
incapacidade dos governos centrais de exercer um monopólio efetivo dos
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armamentos, por sua incapacidade de manter e suprir continuamente um corpo de
servidores armados e civis suficientemente numeroso, e, naturalmente, pela
insuficiência técnica das informações, das comunicações e dos transportes. Em
todo caso, até nos reinos e impérios mais formidáveis a força física, fosse ela dos
governantes ou dos senhores de menor importância ou até mesmo − como mostra
o excelente filme Os sete samurais, de Kurosawa − de comunidades rurais que
procuravam defender-se, dependia de uma reserva de guerreiros que pudessem ser
mobilizados em casos de especial necessidade e de uma reserva desses guerreiros
que estivessem disponíveis de forma mais ou menos permanente. Por outro lado, o
poder político era medido pelo número de guerreiros que um líder pudesse
mobilizar com regularidade.
A debilidade do poder propiciava o potencial para o banditismo. [...] Como
fenômeno de massa (vale dizer, como ação independente de grupos de homens
violentos e armados), o banditismo somente ocorria onde o poder era instável,
estava ausente ou havia entrado em colapso. Nessas situações, o banditismo
passava a ser epidêmico, ou até pandêmico. (Pag. 30 e 31).
[...]
Se examinarmos os Estados, o contraste é especialmente notável. Nos últimos dois
séculos e meio, a faculdade de exercer o controle físico concentrou-se cada vez
mais no chamado Estado territorial ou "Estado nacional", que reivindica e exerce,
por meio do aparelho de funcionários públicos ou autorizados pelo Estado, um
monopólio praticamente absoluto do poder sobre tudo aquilo que sucede dentro de
suas fronteiras. [...] Os poderes desse governo são imensos, muito superiores,
mesmo nas democracias liberais, aos que tinham os maiores e mais despóticos
impérios antes do século XVIII. Na verdade, foi essa concentração de poder no
moderno Estado territorial que acabou por eliminar o banditismo rural, endêmico
ou epidêmico. [No Nordeste brasileiro o fim do banditismo se dá, entre

outros fatores, pelo fortalecimento do poder de Estado da chamada
"Revolução de 30" exercido pela ditadura Vargas]. No fim do século XX
parece que essa situação talvez esteja para terminar, e as consequências dessa
regressão do poder do Estado ainda não podem ser previstas. (Pag. 28 e 29). [...]
Com o declínio ou até mesmo a ruptura e a dissolução do poder do Estado a que
estamos assistindo no fim do século XX, é possível que grande parte do mundo
esteja voltando a entrar em uma era semelhante. (Pag. 31). [Alusão a uma

situação do suposto "Estado mínimo" pregado pelo neoliberalismo.
Como não imaginar isso quando vemos a crescente violência se
espraiando pelo mundo? ].
[...]
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É evidente que o banditismo, como fenômeno social, diminui quando se dispõe de
melhores métodos para a luta agrária. [No Brasil, vimos as Ligas

Camponesas dos anos 1960 e hoje há o MST]. [...] É igualmente plausível
que seu atrativo não se tenha esgotado nem mesmo numa sociedade obviamente
capitalista como os Estados Unidos, contanto que seja uma sociedade na qual a
lenda do banditismo social faça parte da cultura popular. Esse era o caso dos
Estados Unidos na década de 1930. "Os principais proscritos da década de 1930",
escreve Seretan, "tinham plena consciência de pertencer a uma tradição: foram
absolutamente nutridos e influenciados por ela; homenageavam-na em palavras e
atos; e suas carreiras, breves e espetaculares, foram, em última instância, definidas
por ela". Bonnie Parker e Clyde Barrow, Robin Hood e Jesse James estavam vivos
e cruzavam de automóvel as planícies na mente das pessoas como Alvin Karpis
(famoso bandido americano (Pag. 214). [...], o último dos "inimigos públicos" a ser
preso pelo FBI, em 1936).
Nada disso altera o fato de que numa sociedade plenamente capitalista são
excepcionais as condições em que o banditismo social à antiga pode persistir ou
ressurgir. Continuarão a ser excepcionais, mesmo havendo muito mais espaço para
o banditismo do que houve durante séculos, num milênio que começa com a
debilitação ou mesmo a desintegração do poder do Estado moderno e a
disponibilidade geral de meios de destruição portáteis, mas sumamente letais, para
grupos não oficiais de homens armados. Na verdade, o que não é surpresa para
ninguém, para todos os efeitos práticos Robin Hood já está mais do que morto e
enterrado na maioria dos "países desenvolvidos" (e até em suas zonas rurais mais
tradicionalistas). (Pag. 215).
No Rio de Janeiro, Brasil, nos anos 1970, o bandido Lúcio Flávio Villar Lírio e seu irmão
Nijini empolgavam com suas ousadas e espetaculares ações como assaltantes de bancos.
Bandidos românticos, ao agir portavam além da arma flores para as ofertar às bancárias
dos caixas. Se algum cliente era surpreendido fazendo um depósito, eles ordenavam ao
caixa entregar ao cliente o comprovante do depósito e depois recolhiam ali mesmo a
quantia, dizendo: "Só queremos o dinheiro do banco". Lúcio Flávio tornou-se
protagonista de um livro que inspirou o filme de Hector Babenco Lúcio Flávio, o
passageiro da agonia. Aqui na Bahia um assaltante de banco teve seus "quinze minutos
de fama" pela astúcia, audácia nas suas fugas à perseguição da polícia e pelas atitudes
corteses capazes de até conquistar uma sua refém, que por ele se apaixonou − Leonardo
Pareja.

Afinal, como são definidos os bandidos?
Os bandidos, por definição, resistem a obedecer, estão fora do alcance do poder,
são eles próprios possíveis detentores do poder e, portanto, rebeldes potenciais. Na
verdade, a palavra bandido provém do italiano bandito, que significa um homem
"banido", "posto fora da lei" seja por que razão for, ainda que não surpreenda que
os proscritos se transformassem facilmente em ladrões. De início os "bandidos"
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eram meramente membros de grupos armados que não pertenciam a nenhuma
força regular. (O sentido moderno da palavra data de fins do século XV). Já
Bandoleros, que é o nome que comumente se dá aos bandidos em castelhano,
derivou do termo catalão que designava membros de grupos armados que
participavam das agitações e dos conflitos que tomaram conta da Catalunha entre
os séculos XV e XVII "e que mais adiante degeneraram em banditismo". (Pag. 26).

O bandido social
"Somos tristes, é verdade, mas porque somos sempre
perseguidos. Os nobres usam a pena; nós, a carabina. Eles
mandam na planície; nós, nas montanhas." (Pag. 35).
De um velho salteador de Roccamandolfi

Para a lei, quem quer que pertença a um grupo de homens que atacam e roubam
com violência é um bandido, desde aqueles que se apoderam do salário recémrecebido de um trabalhador numa esquina de cidade até rebeldes ou guerrilheiros
organizados que não sejam oficialmente reconhecidos como tal. Hoje em dia eles
tendem a ser descritos, de forma igualmente indiscriminada, como "terroristas", o
que é um sinal do declínio histórico da imagem do bandido na segunda metade do
século XX. No entanto, os historiadores e sociólogos não podem utilizar uma
definição tão vaga. (Pag. 35).
[...]
O principal com relação aos bandidos sociais é que são proscritos rurais que o
senhor e o Estado encaram como criminosos, mas que continuam a fazer parte da
sociedade camponesa, que os considera heróis, campeões, vingadores, pessoas que
lutam por justiça, talvez até mesmo vistos como líderes da libertação e, sempre,
como homens a serem admirados, ajudados e sustentados. [...] É essa relação entre
o camponês comum e o rebelde, o proscrito e o ladrão, que confere interesse e
significado ao banditismo social. Além disso, ela o distingue de dois outros tipos
de criminalidade rural: as atividades de grupos originários do "submundo"
profissional ou os meros larápios ("ladrões comuns") e das comunidades para as
quais a pilhagem faz parte da vida normal, como, por exemplo, os beduínos. Em
ambos os casos, vítimas e atacantes são estranhos e inimigos. Os ladrões
profissionais e os pilhadores veem os camponeses como sua presa, e têm
consciência de sua hostilidade. Por sua parte, as vítimas veem os atacantes como
criminosos, segundo seus próprios termos, e não apenas porque assim diz a lei
oficial. Para um bandido social, seria impensável apossar-se de colheita dos
camponeses (mas não a do senhor) no próprio território em que ele vive, e talvez
também não o fizesse em outro lugar. Por conseguinte, aqueles que assim procedem
carecem daquela qualidade peculiar que caracteriza o banditismo "social". É claro
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que, na prática, tais distinções são muitas vezes menos claras do que na teoria. Um
homem pode ser um bandido social em suas montanhas natais, e um simples ladrão
na planície. (Pag. 36 e 37).
Essa espécie de banditismo social é um dos fenômenos sociais mais universais da
história, e um daqueles que apresentam mais espantosa uniformidade. [...] Do
ponto de vista social, parece ocorrer em todos os tipos de sociedade humana que
se situam entre a fase evolucionária da organização tribal e familiar de um lado e
a sociedade capitalista e industrial moderna do outro, mas incluindo as fases de
desintegração da sociedade familiar e a transição para o capitalismo agrário.
As sociedades tribais ou familiares praticam a pilhagem, mas lhes falta a
estratificação interna que cria o bandido como uma figura de protesto e rebelião
social. Contudo, quando tais comunidades, especialmente aquelas familiarizadas
com as rixas de sangue e a pilhagem, como as de caçadores e pastores,
desenvolvem seus próprios sistemas de diferenciação de classe, ou quando são
absorvidas por sistemas econômicos maiores, construídos sobre o conflito de
classes, podem gerar um número desproporcionalmente grande de bandidos
sociais [...]. (Pag. 37).
[...]
Num sentido mais lato, a "modernização" (vale dizer, a combinação de
desenvolvimento econômico, comunicações eficientes e administração pública)
priva qualquer banditismo, inclusive o social, das condições nas quais floresce.
(Pag. 38).
[...]
Visto por outro ângulo, o banditismo social constitui um fenômeno universal,
encontrado em todas as sociedades baseadas na agricultura (inclusive nas
economias pastoris) e compostas principalmente de camponeses trabalhadores sem
terras, governados, oprimidos e explorados por alguém: por senhores, cidades,
governos, advogados ou até mesmo bancos. É encontrado em uma ou outra de suas
três formas principais [...]: o ladrão nobre, ou Robin Hood; o combatente que
encarna uma forma primitiva de resistência [...]; e, possivelmente, também o
vingador que semeia o terror. (Pag. 39).
[...]
A moderação ao matar e agir com violência faz parte da imagem do bandido social.
Não há razão para esperarmos, mais do que se espera do cidadão comum, que,
como grupo, ajam de conformidade com os padrões morais que eles próprios
aceitam e que seu público espera deles. Não obstante, à primeira vista causa
estranheza encontrarmos bandidos que não só praticam o terror e a crueldade
numa medida que não pode ser explicada como simples retaliação, mas cujo terror
na verdade faz parte de sua imagem pública. São heróis, não apesar do medo e
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horror que inspiram suas ações, mas, de certa forma, por causa delas. São menos
desagravadores de ofensas do que vingadores e executores de poder; não são vistos
como agentes de justiça − mas a vingança e a retaliação são inseparáveis de justiça
em sociedades em que sangue se paga com sangue −, e sim como homens que
provam que até mesmo os fracos e pobres podem ser terríveis. Não é fácil dizer se
devemos considerar esses monstros públicos como uma variedade especial do
banditismo social. O universo ético a que pertencem (ou seja, aquele que é expresso
nas canções, poemas e nos folhetos de feiras) contém tanto os valores do "ladrão
nobre", quanto os do monstro. [...] Entre os cangaceiros do Nordeste do Brasil
havia aqueles que, como o famoso Antônio Silvino (1875-1944, ativo como líder
em 1896-1914), são lembrados, principalmente por suas boas ações, e outros, como
Rio Preto, que se tornaram conhecidos pela crueldade. (Pag. 85 e 86). [Um

cangaceiro que também se destacou pelas suas boas ações foi Jesuíno
Brilhante, considerado como um autêntico bandido social; do lado
oposto, no nível de um Rio Preto, pela crueldade, foi Lucas da Feira,
ambos psicopatas e misóginos].
[...]
Os séculos XIX e XX foram o grande momento do banditismo social em muitas
partes do mundo, tal como foram os séculos XVI, XVII e XVIII, provavelmente, em
muitas partes da Europa. (Pag. 44). [...] No Nordeste do Brasil, onde o banditismo
entrou em sua fase epidêmica após 1870, atingindo o apogeu no primeiro terço do
século XX, o fenômeno chegou ao fim em 1940 e desde então extinguiu-se. (Pag. 44
e 45). [...] De modo geral, entretanto, o banditismo social é um fenômeno do
passado, embora às vezes de um passado bastante recente. O mundo moderno o
matou, substituindo-o por suas próprias formas de rebelião primitiva e de
criminalidade. (Pag. 45).
Nessas transformações da sociedade, que papel desempenham os bandidos, se é
que desempenham algum? Como pessoas, eles são menos rebeldes políticos ou
sociais, e menos ainda revolucionários, do que camponeses que se recusam à
submissão, e que ao fazê-lo se destacam entre seus companheiros, ou são, ainda
mais simplesmente, homens que se veem excluídos da trajetória habitual que lhes
é oferecida, e que, por conseguinte, são forçados à marginalidade e ao "crime".
Tomados em conjunto, representam pouco mais do que sintomas de crise e tensão
na sociedade em que vivem − de fome, peste, guerra ou qualquer outra coisa que
abale essa sociedade. Portanto, o banditismo, em si, não constitui um programa
para a sociedade camponesa, e sim uma forma de autoajuda, visando a escapar
dela, em determinadas circunstâncias. Os bandidos, deixando-se à parte sua
vontade ou capacidade de rejeitar a submissão individual, não têm outras ideias
senão as do campesinato (ou da parte do campesinato) de que fazem parte. São
ativistas, e não ideólogos ou profetas dos quais se deva esperar novas visões ou
novos planos de organização política. São líderes, na medida em que homens
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vigorosos e dotados de autoconfiança tendem a desempenhar tal papel; mesmo
como líderes, porém, cabe-lhes limpar o caminho, e não descobri-lo. (Pag. 45). [...]
mas, embora os "anos de bandoleirismo" sejam um dos raros exemplos de um
importante levante camponês dirigido por bandidos sociais, não parece que em
algum momento os líderes tenham pedido a seus comandados que ocupassem a
terra, e às vezes pareciam até incapazes de imaginar aquilo que hoje é chamado
de "reforma agrária". (Pag. 46).
Na medida em que os bandidos têm um "programa", ele é a defesa ou restauração
da ordem de coisas tradicionais "como devem ser" (o que nas sociedades
tradicionais significa a maneira como se acredita que tenham sido em algum
passado mítico). Os bandidos corrigem os erros, desagravam as injustiças e, ao
assim proceder, põem em prática um critério mais geral de relações justas e
equitativas entre os homens em geral, em particular entre os ricos e os pobres, os
fortes e os fracos. Trata-se de um objetivo modesto, que permite que os ricos
continuem a explorar os pobres (mas não além daquilo que tradicionalmente se
aceita como "justo"), que os fortes oprimam os fracos (mas dentro dos limites do
aceitável, e tendo-se em mente seus deveres sociais e morais). Não exigem que não
haja mais senhores, nem mesmo que os senhores não tomem as mulheres dos
servos, mas apenas que, depois de fazê-lo, não fujam à obrigação de dar educação
aos filhos bastardos. Nesse sentido, os bandidos sociais são reformadores, e não
revolucionários. (Pag. 46).
No entanto, seja ele reformista ou revolucionário, o banditismo em si não constitui
um movimento social. Pode ser uma alternativa disso, como ocorre quando
camponeses admiram Robin Hoods como seus defensores, por falta de uma
atividade mais positiva por parte deles próprios. Pode até ser um sucedâneo dele,
como ocorre quando o banditismo se institucionaliza numa parte ousada e
combativa do campesinato e passa a inibir o desenvolvimento de outras forma de
luta. (Pag. 47).
[...]
Contudo, dois fatores podem converter esse objetivo modesto, ainda que violento,
dos bandidos − e do campesinato a que pertencem − em verdadeiros movimentos
revolucionários. O primeiro se dá quando ele se torna um símbolo, ou mesmo a
ponta-de-lança da resistência por parte de toda a ordem tradicional contra as
forças que a desagregam ou destroem. Uma revolução social não será menos
revolucionária por ocorrer em nome daquilo que o mundo externo considera uma
"reação" ao que ele considera "progresso" (Pag. 47). [por exemplo, Canudos

e Contestado].
O segundo motivo pelo qual os bandidos se tornam revolucionários é inerente à
sociedade camponesa. Mesmo aqueles que aceitam a exploração, a opressão e a
submissão como norma da vida humana sonham com um mundo em que esses males
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não existam: um mundo de igualdade, fraternidade e liberdade, um mundo
totalmente novo, livre do mal. Raramente isto será algo mais que um sonho.
Raramente será mais que uma expectativa apocalíptica, embora em muitas
sociedades persista o sonho do milênio [...]. (Pag.48). [No Brasil, a expectativa

milenarista era a da volta do Rei de Portugal D. Sebastião, que sairia
das ondas do mar com todo o seu exército e entraria no Sertão para
salvá-lo das injustiças e da miséria]. Historicamente, o banditismo e o
milenarismo − as mais primitivas formas de reforma e de revolução − caminham
de mãos dadas. (Pag. 49). [...] O sertão do Nordeste brasileiro, região clássica dos
cangaceiros, era também a dos beatos, os líderes messiânicos rurais. (Pag. 49). [...]
E quando sobrevêm os grandes momentos apocalípticos, os grupos de bandidos,
aumentados pela fase de tribulação e expectativa, podem insensivelmente
converter-se em outra coisa. (Pag. 49). [...] No entanto, há momentos em que o
apocalipse parece iminente; em que toda a estrutura da sociedade existente, cujo
fim total o apocalipse simboliza e prevê, parece realmente prestes a desmoronar e
em que a minúscula luz de esperança se torna a luz de uma possível alvorada. (Pag.
48). [Novamente Canudos e Contestado, como referência].
[...]
Em tais momentos, os bandidos também se empolgam, como todos mais. Não são
sangue do sangue de sua gente? Não são homens que, em sua própria maneira
limitada, mostraram que a vida selvagem no agreste pode trazer liberdade,
igualdade e fraternidade para aqueles que pagam o preço da falta do lar, do perigo
e da morte quase certa? (Um sociólogo moderno comparou seriamente os
cangaceiros brasileiros a "uma espécie de irmandade ou confraternidade leiga", e
uma coisa que impressionava os observadores era a honestidade sem paralelos das
relações pessoais no seio dos bandos de cangaceiros). (Pag. 48).

(Porém, isso não era uma regra. Segundo Luiz Bernardo Pericás, no seu livro
Os cangaceiros, pags. 188 e 189,
Ainda que houvesse bastante intimidade entre os bandoleiros, contudo, ela
era limitada. Desconfiados, alguns líderes cangaceiros mantinham-se
relativamente afastados até mesmo de seus "cabras". [...] E dentro de sua
quadrilha [Lampião] só se abria com sinceridade para um grupo muito
restrito de pessoas de confiança. Nos últimos anos de [sua] vida não dava as
costas para ninguém. Os cangaceiros muitas vezes não podiam confiar nem
em membros de seu próprio grupo.).

Continuando com a palavra Hobsbawm.
[...]
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Quando o banditismo se funde assim com o movimento de maiores proporções,
torna-se parte de uma força capaz de mudar a sociedade, e que efetivamente muda.
Já que os horizontes dos bandidos são estreitos e circunscritos, como os do próprio
campesinato, os resultados de suas intervenções na história talvez não sejam
aqueles que esperavam. Podem mesmo ser o oposto do que previam. Entretanto,
isto não faz do banditismo uma força histórica menor. E, seja como for, quantos
daqueles que realizaram as grandes revoluções sociais do mundo previram os
resultados reais de seus esforços? (Pag. 50).
[...]
O banditismo é a liberdade, mas numa sociedade camponesa poucos podem ser
livres. Em geral as pessoas estão presas ao duplo grilhão do senhor e do trabalho,
um reforçando o outro. O que torna os camponeses vítimas do senhor e da coerção
não é tanto sua vulnerabilidade econômica − em quase todos os casos praticamente
autossuficientes − quanto sua imobilidade. Suas raízes estão fincadas na terra e na
propriedade rural, e ali devem permanecer, como árvores, ou antes como
anêmonas-do-mar ou outros animais aquáticos sésseis, que se acomodam depois
de uma jovial mobilidade. [...] A espinha do camponês está curvada socialmente,
porque em geral ela tem de estar curvada no trabalho físico em seu campo. (Pag.
53 e 54).
[...]
Isto limita seriamente o recrutamento de bandidos. (Pag. 54).
[...]
Entretanto, há uma categoria de bandidos em potencial, de certa forma a mais
importante; a participação nessa categoria é, por assim dizer, individual e
voluntária, ainda que possa mesclar-se com as outras. Formam-na os homens que
não estão dispostos a aceitar o papel social dócil e passivo do camponês submisso;
os arrogantes e recalcitrantes, os rebeldes individuais. São eles, na frase familiar
clássica do camponês, os "homens que se fazem respeitar".
Talvez não sejam muitos na sociedade camponesa comum, mas sempre se
encontram alguns. São homens que, diante de um ato de injustiça ou de
perseguição, não se curvam docilmente à força ou à superioridade social,
preferindo tomar o caminho da resistência e da marginalidade. Pois cumpre
lembrar que, se a resistência a tais atos de opressão é o ponto de partida
característico da carreira de um ladrão "nobre", para cada camponês que resiste
há dezenas e dezenas que aceitam a injustiça. Um Pancho Villa, que defende a
honra de uma irmã violada, constitui a exceção em sociedades em que os senhores
e seus asseclas fazem o que querem com as moças aldeãs. São esses os homens que
alardeiam seu direito de ser respeitados por todos, inclusive por outros
camponeses, ao dispor-se a lutar [...]. Eles podem ser durões, que apregoam sua
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valentia com fanfarronadas, portando armas ou bastões, mesmo quando os
camponeses não têm o direito de usá-los, vestindo-se de maneira descuidada e
bizarra, assumindo gestos que simbolizam valentia. (Pag. 59). [...] Isto porque,
como em todas as sociedades tradicionais e de lenta transformação, até mesmo o
grupo fluido dos pobres inconformistas se formaliza e se faz reconhecer através de
sinais exteriores. [Os cangaceiros, por exemplo]. A roupa do valentão rural é
um código que diz: "este homem não é dócil". (Pag. 60).
Aqueles "que se fazem respeitar" não se transformam automaticamente em
bandidos, ou ao menos em bandidos sociais. Podem fugir ao destino dos
camponeses tornando-se guardas de aldeia, servidores do senhor ou soldados (o
que significa bandidos oficiais de vária espécies). Podem cuidar de sua própria
vida e vir a formar uma burguesia rural despótica, como os mafiosi da Sicília.
Podem ainda tornar-se o tipo de marginal dos quais os homens cantam baladas:
paladinos, heróis e justiceiros. A rebelião deles é individual, social e politicamente
indeterminada, e em condições normais − isto é, não revolucionárias − não
constitui a vanguarda de uma revolta popular, e sim o produto e a contrapartida
da passividade geral dos pobres. Esses homens representam a exceção que
confirma a regra. [Pag. 60 e 61).
[...]
O bando de salteadores está fora da ordem social que aprisiona os pobres. É uma
irmandade de homens livres, não uma comunidade submissa. Contudo, não pode
apartar-se inteiramente da sociedade. Suas necessidades e atividades, sua própria
existência, fazem com que ele mantenha relações com o sistema econômico, social
e político. De modo geral, os observadores desprezam este aspecto do banditismo,
mas ele é suficientemente importante para exigir exame. (Pag. 113).
[...]
Os ladrões têm de comer e se abastecer de armas e munições. Têm de gastar o
dinheiro que roubam, ou vender os resultados de seus saques. A rigor, no mais
simples dos casos, eles necessitam de muito pouca coisa, além daquilo que os
camponeses ou pastores locais consomem − alimento, bebida, e vestuários
produzidos localmente − e podem dar-se por satisfeitos por obtê-los em grandes
quantidades e sem a labuta do homem comum. (Pag. 113).
[...]
Na verdade, uma vez que normalmente possuem muito mais dinheiro do que os
camponeses locais, suas despesas podem constituir elemento importante para o
setor moderno da economia local, sendo redistribuídas, através de vendeiros,
donos de pensões ou estalagens, às camadas comerciais médias da sociedade
rural; e essa distribuição é mais efetiva na medida em que os bandidos (ao
contrário da aristocracia rural) gastam a maior parte de seus recursos na região
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e são orgulhosos e pródigos demais para barganhar. "O comerciante vende suas
mercadorias a Lampião por três vezes o preço normal", dizia-se em 1930. (Pag.
115).
[...]

Obviamente, os intermediários são ainda necessários para os bandidos que se
dedicam à extorsão mediante sequestro, que foi historicamente, e continua a ser, a
mais lucrativa fonte de renda para os bandidos. (Pag. 116).
[...]

Um bem sucedido chefe de salteadores mantém contato estreito com o mercado e
o universo econômico além de sua aldeia [...]. (Pag. 116).
[...]
Quanto mais bem-sucedido é um bandido, tanto mais ele é ao mesmo tempo um
representante e paladino dos pobres e parte integrante dos ricos. (Pag. 118).
[...]
Isto porque o fato básico do banditismo está em que, à parte a necessidade que o
bandido tem de contatos comerciais, ele constitui um núcleo de força armada,
sendo, portanto, uma força política. (Pag. 119). [exemplos concretos de

aliança de chefes bandoleiros com as elites no cangaço do Nordeste
brasileiro serão citados mais adiante].
[...]
Todavia, ainda que na prática o banditismo social nem sempre possa ser separado
nitidamente de outros tipos de banditismo, isto não afeta a análise fundamental do
bandido social como um tipo especial de protesto e rebelião camponesa. (Pag. 65).
[...]
Sem dúvida, a consciência política pode contribuir em muito para modificar o
caráter dos bandidos. (Pag. 140).
[...]
Como vimos, por sua natureza o banditismo social desafia a ordem estabelecida
da sociedade de classes e o governo político em princípio, quaisquer que sejam
suas concessões a ambas as práticas. Na medida em que é um fenômeno de protesto
social, pode ser visto como precursor ou como incubador potencial de rebelião.
(Pag. 129).
[...]
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Politicamente, como vimos, os bandidos eram incapazes de oferecer uma
alternativa real aos camponeses. Ademais, sua posição tradicionalmente ambígua
entre os poderosos e os pobres − como homens do povo que, contudo, desprezavam
os fracos e os passivos, como uma força que em tempos normais atuava dentro da
estrutura social e política existente ou em suas margens, e não em oposição a ela
− limitava seu potencial revolucionário. Podiam sonhar com uma sociedade livre
em que todos fossem irmãos, mas a perspectiva mais óbvia para um revolucionáriobandido bem-sucedido era tornar-se um proprietário de terras. Pancho Villa
terminou como um fazendeiro, a recompensa natural de um aspirante a caudilho
na América Latina, ainda que, indubitavelmente, seu passado e suas maneiras o
tornassem mais popular que os aristocratas crioulos. E, de qualquer forma, a vida
aventurosa e indisciplinada dos ladrões não preparava muito um homem para a
organização rígida e rotineira dos combatentes revolucionários, nem para a
legalidade da vida pós-revolucionária. (Pag. 141).
[...]
Assim, a contribuição dos bandidos para as revoluções modernas foi ambígua,
duvidosa e breve. Esta foi sua tragédia. Como bandidos, puderam, na melhor das
hipóteses, como Moisés, divisar a terra prometida. Não puderam alcançá-la. Quase
como se poderia esperar, a guerra de libertação da Argélia começou nas
montanhas de Aurès, tradicional território de bandidos, mas foi o Exército de
Libertação Nacional, que nada tinha em comum com eles, que finalmente
conquistou a independência. Na China, o Exército Vermelho logo deixou de ser
uma formação baseada em organizações de bandidos. (Pag. 142).
[...]
[...] o que há de curioso e surpreendente no mito do bandido, é que ele sempre se
estendeu muito além do meio ambiente nativo. [...] e isso é ainda mais
extraordinário, o bandido-herói sobrevive à moderna revolução industrial da
cultura, aparecendo, em sua forma original, numa série de TV sobre Robin Hood
e seus companheiros e, numa versão mais moderna, como os heróis do Oeste
americano ou como os gângsteres urbanos, nos meios de comunicação de massa
da vida urbana do fim do século XX. (Pag. 168).
[...]
Entretanto, na imagem cultural literária ou popular do bandido existe mais do que
a documentação de como era a vida em sociedades atrasadas, ou, nas adiantadas,
a nostalgia da perdida inocência ou o anseio de aventura. Existe aquilo que fica
quando eliminamos o contexto local e social do bandoleirismo: uma emoção e um
papel permanentes. Fica a liberdade, o heroísmo e o sonho de justiça. (Pag. 169).
[...]
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Contudo, não há como negar: o bandido é bravo, tanto em ação quanto como
vítima. Morre desafiadoramente e com dignidade, e inúmeros rapazes de cortiços
e subúrbios, que nada possuem senão o dom comum, porém precioso, de força e
coragem, identificam-se com ele. Numa sociedade em que os homens vivem de
modo subserviente, como servos de máquinas de metal ou como peças móveis de
maquinaria humana, o bandido vive e morre de cabeça erguida. [...] Na verdade,
quase nenhum dos grandes bandidos da história sobrevive ao translado da
sociedade agrária para a sociedade industrial, exceto quando são praticamente
contemporâneos dela, ou quando já foram previamente embalsamados naquele
meio resistente para a viagem no tempo − a literatura. Folhetos sobre Lampião
são hoje impressos entre os arranha-céus de São Paulo, pois cada um dos milhões
de migrantes de primeira geração do Nordeste do Brasil conhece a vida do grande
cangaceiro morto em 1938, ou seja, quando já tinham nascido todos aqueles que
no último ano do século XX tinham mais de 62 anos. [...] Pode-se dizer que os
intelectuais garantiram a sobrevivência dos bandidos.
Em certo sentido, ainda o fazem hoje. A redescoberta dos bandidos sociais em
nossa época é trabalho de intelectuais − de escritores, roteiristas de cinema, e até
de historiadores. (Pags. 169 e 170).
[...]
É por isso que a lenda dos bandidos ainda tem o poder de nos comover. (Pag. 171).
[...]
Os bandidos sociais podiam ser (e eram) pessoas das quais sua sociedade podia
orgulhar-se. Os delinquentes só eram heróis entre os marginais e os excluídos, a
menos que adquirissem a fama de ser bandidos sociais, e nesse caso o mito os
transformava em não criminosos. Até as comunidades tradicionais de excluídos, na
medida em que eram comunidades, hesitavam em reconhecê-los publicamente.
(Pag. 210).

O cangaço poderia ser enquadrado na categoria de
"banditismo social"?
Segundo Pericás,
[...] a tipologia básica do "banditismo social" é bastante inexata, pelo menos no
caso específico do cangaço, já que não consegue enquadrar um número
significativo de tipos homogêneos de marginais dentro de um sistema amplo
coerente. Ele pode apresentar casos de exceção, mas não construir um sistema que
represente a regra. Ou seja, é, ao que tudo indica, um fenômeno menos presente e
muito mais restrito do que se supõe. Assim, talvez o termo "bandido-guerrilheiro"
fosse possivelmente o mais apropriado para o caso do cangaço, ainda que não
designasse em toda amplitude as particularidades dessa modalidade (fazemos
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questão aqui de ressalvar, contudo, que essa designação não implicaria nenhuma
associação ideológica com o que se percebe como um "guerrilheiro" após as
experiências da Guerra Civil Espanhola e da Revolução Cubana). De qualquer
forma, já na época do auge do banditismo rural no Nordeste brasileiro, aqueles
salteadores eram designados por militares e jornalistas como "guerrilheiros".
(Pag. 189).

Pericás então afirma:
Assim, o que podemos concluir, em caráter preliminar, é que o ingresso no cangaço
normalmente − mas não exclusivamente −, se dava por disputas e vinganças
familiares (ainda que esse fosse apenas o discurso para justificar suas decisões), e
não para corrigir ou combater (mesmo que de forma inconsciente) injustiças
sociais (certos pesquisadores chegam até mesmo a dizer que 90% desses bandidos
ingressaram na criminalidade por motivo de vindita). E que a relação dos chefes
bandoleiros com as elites locais era, em muitos casos, bastante estreita: tornavamse aliados e amigos de muitos "coronéis" do sertão. Por isso, o depoimento de
Miguel Feitosa é ainda mais emblemático: "Lampião dava a vida para estar entre
'coronéis'. Vivia de coronel em coronel". Não se deve estranhar, portanto, que o
próprio Lampião fosse, ele próprio, criador de gado. De acordo com Rodrigues de
Carvalho, em Sergipe, sua criação, na fazenda Canabrava, chegou a ter em torno
de cem cabeças. (Pag. 36).

Outra característica importante, segundo Pericás (Pags. 33, 34 e 35), é que
Quase nenhum líder de maior relevo do cangaço provinha das classes baixas
rurais: Jesuíno Brilhante era fazendeiro, possuidor de "recursos" de lavoura e
gado. Estudara nas escolas de Porta Alegre e do Martins [...]. Afinal de contas, era
até mesmo senhor de escravos.
Antônio Silvino, de uma "respeitável família de fazendeiros (que chegara a possuir
uma dúzia de escravos) [...], era amigo íntimo de vários chefes políticos, senhores
de engenho e "coronéis", convivia com autoridades judiciais e até mesmo chegava
a jogar bilhar com promotores públicos.
E Sinhô Pereira, de origem "nobre", era neto do barão Andrelino Pereira do
Pajeú. [...] tinha como antepassados vários membros da Guarda Nacional, homens
que haviam ostentado importantes títulos de nobreza do Império.
Até mesmo a família de Lampião, ainda que certamente mais modesta, também
apresentava um nível social mais alto que a maioria dos sertanejos. De acordo com
Billy Jaynes Chandler, ele pertencia à classe dos proprietários de terra [...]: seu
pai era dono de uma pequena fazenda, tinha uma plantação, uma tropa de muares,
gado bovino, cabras e carneiros. Em seu sítio também eram produzidos artigos de
couro.
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Ulisses [Liberato] cresceu em São Paulo, onde morou durante vários anos, e não
só lia e escrevia em português, mas também falava relativamente bem inglês e
francês! Nos anos que vão de 1918 a 1922, ele foi um dos cangaceiros mais
importantes que atuaram nas divisas dos sertões da Paraíba, Ceará e Rio Grande
do Norte. Como de costume, recebia a proteção de um grande amigo, José Inácio
de Souza, coiteiro e figura de prestígio no sertão cearense daquela época.
Assim, o que se pode dizer é que, em geral, muitos desses bandoleiros se
identificavam com um grupo de famílias de prestígio ou até mesmo com outros
"coronéis" locais, e não necessariamente com os "pobres". Como diria um
estudioso do banditismo do sertão, "todos os mais célebres entre os grandes
cangaceiros pertenciam a famílias importantes no ambiente político em que
viviam".
Não apenas esses chefes de quadrilhas tinham uma origem social mais alta que a
maioria dos sertanejos, mas também preferiam se relacionar com as elites locais,
com quem se sentiam mais à vontade e com quem poderiam se associar nos
negócios.
É conhecido o caso [citado por Oleone Coelho Fontes no seu Lampião na

Bahia] do encontro, em dezembro de 1928, de Lampião com o "coronel" João
Gonçalves de Sá, importante chefe político de Jeremoabo, Bahia, naquela época
exercitando seu mandato de deputado estadual. Depois de uma longa e proveitosa
conversa, ocorreu uma aliança entre os dois, ou seja, uma típica "troca de favores".
O "coronel" se transformaria num dos protetores de maior confiança do
bandoleiro, enquanto Lampião respeitaria sempre suas vinte fazendas e ainda
intercederia em favor do político em compras de propriedades que este cobiçasse.
Ou então a amizade − que iria durar pouco − entre Virgulino e o "coronel"
Petronilo de Alcântara Reis, caudilho de Santo Antônio da Glória, no mesmo
Estado, com quem comprou, também em 1928, algumas fazendas em regime de
sociedade.
[...]
Lampião também era íntimo do governador de Sergipe, Eronildes de Carvalho,
quem lhe dava as condições de viver em paz, sem ser incomodado pela polícia
daquele Estado da Federação.

Tanto Antônio Silvino quanto Lampião realizavam negócios na área
financeira. A respeito disso, eis o diz Frederico Pernambucano de Mello no
seu Guerreiros do sol (Pag. 81):
Fatos sobre a aplicação de capitais feita por Lampião nos foram revelados pelo
ex-coiteiro − e um dos agentes financeiros do bandido − Antônio Paranhos, da
cidade de Itaíba, Pernambuco. Esta fonte nos assegurou que Lampião servia-se
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inclusive do que na sua linguagem rude chamava de "notas primissórias",
cobradas, como de resto todas as demais dívidas, com o seguinte recado aos
inadimplentes: "O homem manda lhe dizer que pague e não se confie de estar em
cidade grande, porque ele tem quem venha lhe arrancar um olho e levar para ele
guardar no bornal, de lembrança". A praça em que Paranhos operou com maior
volume de transações e, como seria de se esperar em face de recado tão original,
êxito completo, foi a de Bom Conselho, Pernambuco. Consultar Manuel Cândido,
Fatores do cangaço, p. 66 passim. Por se tratar de opúsculo hoje raríssimo, editado
em tiragem restrita e frágil no ano 1934, transcreveremos trecho que representa o
núcleo da apreciação de Manuel Cândido sobre o subterrâneo financeiro do
cangaço: "Rico, Lampião tinha amigos de confiança que lhe guardavam o tesouro
e outros a quem emprestava dinheiro. E como alguns não lhe restituíssem ou lhe
pagassem os cobres, alguns povoados e algumas fazendas foram atacados e
incendiados. Em Mariana, Pernambuco, foram atacadas, incendiadas algumas
casas de comércio, por não ter pago o empréstimo que fez Lampião".

Prosseguindo nas condições que levavam ao ingresso no cangaço, nos diz
Pericás:
Alguém poderá dizer que as brigas entre famílias se davam por questões de terra.
Em realidade, os motivos eram vários, incluindo certamente disputas por
propriedade, mas podendo ser detonadas também por motivos aparentemente
fúteis, como um suposto desrespeito verbal ou físico a algum parente, ou o furto de
uma cabra ou bode. (Pag.37). [Essa última foi a causa imediata que resultou

na entrada de Jesuíno Brilhante e Lampião para o cangaço].
[...]
É verdade que [...] muitos "coronéis se apropriavam de terras vizinhas
,propriedades de pequenos agricultores ou agregados, com o objetivo de ampliar
suas fazendas e aumentar a produção [...]. Para isso, é claro, teriam como opção
se utilizar de jagunços, volantes ou até mesmo, quem sabe, do auxílio de
cangaceiros. Mas não houve um padrão consistente de surgimento de grande
número de novos cangaceiros por causa de expulsões daquelas terras, que
justificasse um comportamento típico entre a população sertaneja naquele
momento. Em outras palavras, aqueles produtores marginalizados, em sua maior
parte, não se tornaram necessariamente salteadores após serem expulsos de suas
terras. Nem uma quantidade substantiva de "novos" bandoleiros apareceram para
"servir" aos "coronéis". (pag.139).
[...]

As questões de honra muitas vezes sobrepassavam as questões fundiárias em
algumas instâncias. [...] De qualquer forma, num ambiente em que pouco se
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poderia esperar da justiça, que em geral era falha, lenta e tendenciosa, é
compreensível que homens resolvessem decidir suas querelas de armas na mão.
É claro que havia outras motivações para um indivíduo decidir se tornar
cangaceiro, inclusive de ordem cultural e psicológica. As histórias que eram
difundidas no sertão, por meio de folhetos populares e da tradição oral, sobre os
"feitos" dos bandos de cangaceiros [...], certamente foram influência para os
garotos da região. O próprio Virgulino Ferreira, entre os 9 e 12 anos de idade,
tinha como "esporte" organizar grupos de meninos com bodoques para brincar de
cangaceiros, tentando imitar suas táticas e estratégias. Nas brincadeiras, o jovem
Lampião gostava de se colocar como "cabra" de Antônio Silvino, de quem conhecia
as histórias.
[...]
Uma boa explicação para o respeito e empatia das comunidades sertanejas pelos
cangaceiros, apesar de qualquer mal que estes pudessem lhes causar, nos parece
ser a construção, consciente ou inconsciente, por parte dos marginais, de um
"escudo ético", terminologia tão apropriada e tão bem elaborada por Frederico
Pernambucano de Mello. Esse elemento "ético", em última instância, os
diferenciaria de forma inequívoca dos bandidos comuns aos olhos da população.
E teria ajudado a manter a imagem de justiceiros ao longo do tempo na região.
Afinal, como diria Luís da Câmara Cascudo, "o sertanejo não admira o criminoso,
mas o homem valente. De acordo com ele,
para que a valentia justifique ainda melhor a aura popular na poética é preciso a existência
do fator moral. Todos os cangaceiros são dados inicialmente como vítimas da injustiça. [...]
O sertão indistingue o cangaceiro do homem valente. Para ele a função criminosa é acidental.
[...] O essencial e a coragem pessoal, o desassombro, a afoiteza, o arrojo de medir-se
imediatamente contra um ou contra vinte.

Eis o que diz Frederico Pernambucano de Mello, a respeito do "escudo
ético": (Pag. 130).
No caso do cangaceiro já profissionalizado que se engaja em dado momento numa
tarefa de vingança, além da grande compensação psicológica resultante da adoção
de comportamento bem-aceito pela moral sertaneja − comportamento que
equivaleria à concretização do escudo ético para aqueles que, até então, o tivessem
utilizado − resultavam outras, como a melhoria da imagem social, através do
notável poder de sedução exercido pela vingança na formação da gesta que
aureolava os feitos do bandido. [...] A conversão daquele homem que entrava no
cangaço com o propósito de realizar uma vingança, em cangaceiro profissional,
por significar uma reorientação de vida tendente ao afastamento da ética, exigiria
todo um processo de diluição de valores, através do amortecimento da consciência
moral. [O cangaceiro Jararaca, "chamado de ladrão em episódio lateral

a um dos muitos interrogatórios a que foi submetido, rebate, duro e
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altivo, que 'cangaceiro não rouba: toma pelas armas'". (Frederico
Pernambucano de Mello, pags. 232 e 233).].
[...]
Fazer-se cangaceiro significaria, nessa visão, responder a uma afronta sofrida,
passando o ofendido a desenvolver toda a sua ação guerreira na busca de uma
vingança capaz de reintegrar-lhe o rígido quadro da honra. (Pag. 15).

Também não se poderia atribuir prioritariamente às secas e às crises
econômicas o surgimento do cangaço, pois, para Pericás,
A sugestão de uma erupção do cangaceirismo causado por "crises" também nos
parece insatisfatória, ainda que tenham ocorrido crises intermitentes durante todo
o período do cangaço, tanto no Nordeste como no Brasil em geral. [...] Isso nos
dá a impressão de ser uma tentativa clássica de se colocar de maneira forçada a
realidade objetiva dentro de um sistema teórico já pronto. O fato é que, na prática,
há material abundante para contradizer essa teoria. (Pag.135).
[...]
É claro que os fatores conjunturais nacionais e internacionais afetam a vida
política, econômica e social de uma nação dentro de suas características
particulares, inclusive no plano regional. Mas nem sempre há um entrelaçamento
direto entre os distintos elementos que compões essa realidade conjuntural. O
cangaço é uma modalidade que se originou muito antes de qualquer crise
específica. Assim, algumas crises podem ter aumentado as fileiras do cangaço. Mas
a crise em si não é o fator primordial para o surgimento e a existência do fenômeno.
(Pag. 150).

Para outros, o cangaço era "profissão", "negócio", "emprego", ou "meio de
vida". Ainda Pericás:
Uma porcentagem pequena dos sertanejos mais pobres, de fato, ingressava no
banditismo vendo nele um "trabalho" com maiores rendimentos que a agricultura.
teriam mais "independência" individual, companheirismo e senso de pertencer a
uma "corporação", algo que se diferenciaria de uma vida de instabilidade
econômica e de uma permanente existência passiva no interior da região. (Pag.
41).
Um cangaceiro conhecido, Gitirana, por exemplo, chegou a dizer numa entrevista
que, aos 22 anos de idade, entrou no cangaço porque teria mulheres, liberdade e
dinheiro.
[...]
20

O próprio "governador do sertão", alguns anos mais tarde, diria numa entrevista:
"Estou me dando bem no cangaço e não pretendo abandoná-lo. Não sei se vou
passar a vida toda nele. Preciso trabalhar ainda uns três anos... Depois talvez me
torne negociante". (Pag. 56).

Frederico Pernambucano de Mello, no seu livro citado, diz:
Outros chefes de grupo ou subgrupo também assim entendiam a vida do cangaço. Vale
referir a depoimento do cangaceiro José Leite de Santana, o Jararaca, prestado às
autoridades policiais de Mossoró, Rio Grande do Norte, onde foi feito prisioneiro após
frustrado ataque de Lampião àquela cidade, em 1927, nestes termos: "Respondeu chamarse José Leite de Santana, vulgo Jararaca, com vinte e seis anos de idade,
solteiro,atualmente exercendo a profissão de cangaceiro". (Pag. 118).
[...]
Conta Optato Gueiros [comandante de volante], em seu livro Lampião, que a uma pergunta
sobre os motivos e não ter atirado em volante que passara bem próxima ao seu
acampamento no Serrote Branco, Pernambuco, Lampião respondeu: "Ah!, Menino! isso
aqui é meio de vida. Se eu fosse atirar em todos os 'macacos' que eu vejo, já teria
desaparecido". (P ag. 118 e 119).

Finalmente, atesta Pericás (Pag. 189):
É importante avaliar as "ações" e as "intenções" dos bandoleiros, e procurar
dentro de determinadas sociedades historicamente constituídas outras válvulas de
escape ou formas de protesto social que não o banditismo. É bom lembrar que a
maioria da população sertaneja, apesar da miséria, exploração e falta de emprego,
não ingressou no cangaço. Em alguns casos, quando havia época de secas intensas,
de fome e de miséria, muitos retirantes pobres chegaram ao ponto de vender as
próprias roupas do corpo e fazer o percurso do Sertão cearense à capital
completamente nus, só para que pudessem ter dinheiro suficiente para comprar
alimentos. Outros flagelados optavam pelo suicídio. Ou seja, preferiam se colocar
numa posição de constrangimento, apesar do desespero e da fome, ou até mesmo
tirar a própria vida, do que cogitar se tornar bandoleiros. E também havia aqueles
que chegavam a comer ratos, gatos, insetos, couro de gado e até mesmo matar e
comer crianças.
Na verdade, o povo se armava para a defesa dos valores locais contra a invasão
externa. qualquer grupo de cangaceiros, mesmo que reduzido, portanto,
representava um grande perigo para a maioria das localidades do Sertão. Em
outras palavras, os bandoleiros não eram admirados, mas sim considerados uma
ameaça para as comunidades. [...] Em Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas,
quando chegou a notícia de que Lampião iria atacar, "a agitação foi tremenda. As
lojas comerciais cerraram as portas. Famílias inteiras fugiram para a caatinga,
outras tomaram o destino de Palmeira dos Índios e Quebrângulo". Ou seja,
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o povo, ao saber da presença dele, fugia para o mato, temendo as atrocidades dos seus cabras.
Inúmeras famílias buscavam abrigo na caatinga, nas grutas e na mata, enfrentando o mais
variado perigo, desde picadas de cobras venenosas a ataques de animais ferozes, debaixo de
calor úmido e insalubre, passando fome e sede, sem contar com o permanente medo do súbito
aparecimento de algum bando de cangaceiros. (Pag. 190).

[...]

Portanto,
[...] na maioria dos casos, em especial a partir da atuação de Lampião, não se pode
dizer que tenha havido qualquer identidade de classe entre os cangaceiros e a
população mais humilde. Em realidade, os bandidos costumavam defender seus
interesses pessoais, mediante o uso da violência, indistinta e indiscriminadamente,
buscando manter vínculos com "protetores" poderosos, o que podia resultar,
inclusive, em agressões contra o próprio "povo". (Pag.39).

Os cangaceiros e a esquerda da época, na ótica de Pericás
Certamente aqueles bandoleiros nunca tiveram o componente ideológico nem uma
consciência de classe que permitissem que sua atuação viesse a ser de "luta
revolucionária", apesar de alguns militantes e estudiosos engajados terem
procurado nesses bandos possíveis embriões de guerrilhas sociais, as quais só
precisariam de um impulso, de uma intervenção externa de elementos
progressistas. Estes supostamente inculcariam nos cangaceiros o elemento
ideológico que poderia levá-los a lutar contra o sistema capitalista que,
aparentemente, os explorava. De fato, alguns críticos de esquerda chegavam a
afirmar que se poderia elaborar uma "teoria" geral das revoltas camponesas, a
partir de casos concretos como os de rebeldia social no agrestino e sertanejo. (Pag.
151).

Pericás, então, às páginas 151 e 152, vale-se desta citação de Décio Freitas,
autor de Os guerrilheiros do Imperador:
Essa teoria é, em essência, de que as massas camponesas são historicamente
incapazes de iniciativas revolucionárias. Apenas se mostram capazes de revoltas
− revoltas elementares e espasmódicas que perseguem fins imediatos. Estes fins
têm seu limite na obtenção de um pedaço de terra e não abrangem a conquista do
aparato estatal para a transformação radical do conjunto da sociedade. Pela sua
tendência de idealizar o passado, desqualificam a história, o que lhes empresta um
caráter claramente anarquista e utopista. As raízes da impotência revolucionária
das massas camponesas, há que buscá-las no arcaísmo do mundo rural, um mundo
onde não aparecem os elementos que permitem o desenvolvimento do processo
dialético. Toda revolução se explica, em última análise, por uma grave
discordância entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas. O
desenvolvimento progressivo das forças produtivas determina a mudança das
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relações de produção e de toda a estrutura da sociedade. Não ocorre tal
desenvolvimento no mundo rural e, como consequência, não há mudança e
tampouco pode haver projeto revolucionário. Não é senão nos centros urbanos que
se apresentam os fatores de mudança social. Neles se manifestam, por isso, as
iniciativas revolucionárias, que podem impulsionar, como de fato muitas vezes na
história impulsionaram, para o caminho da revolução, as massas camponesas.
Então e só então, estas massas se tornam revolucionárias. Nunca houve uma
"revolução camponesa", uma revolução feita apenas por camponeses. O que assim
se convencionou chamar, traduziu sempre uma resposta de massas camponesas a
iniciativas de classes revolucionárias urbanas. O conhecido enunciado de que a
revolução do campo se faz na cidade, assume desta forma uma fecunda validez.

Como o Partido Comunista do Brasil (PCB) enxergava o
cangaceirismo do ponto de vista da luta revolucionária no campo.
Segundo Pericás, pags. 152 a 156,
As discussões sobre a questão do campo brasileiro, de qualquer forma, eram
insuficientes e deixavam a desejar em termos de maior sofisticação de análises.
Mesmo assim, em 1928, seria criado o BOC (Bloco Operário e Camponês) e, em
1932, vários membros do Comitê Central do PCB (Partido Comunista do Brasil),
por sugestão do dirigente pernambucano José Caetano Machado, muito
influenciado pela atuação dos cangaceiros, apoiariam a ideia de se constituir
guerrilhas no campo. Até mesmo a cooptação foi cogitada na época.
De acordo com um documento do Bureau Sul-Americano do Comintern, de 1931,
elaborado com a colaboração de vários membros do partido,
os grupos de cangaceiros de Lampião e outros arrastam consigo, sobretudo, as grandes
massas de jovens camponeses. Estes, que perderam as esperanças de receber alguma coisa
do Estado feudal-burguês, organizam grupos armados, procurando espontaneamente e por
meio das armas dirimir a luta contra os feudais e resolver sua péssima situação.

Para o Comitê Executivo da IC, os cangaceiros tinham um papel revolucionário
que deveria ser aproveitado pelos comunistas brasileiros, que aparentemente
subestimavam as lutas e revoltas camponesas. Seria fundamental que o partido,
portanto, desse mais atenção ao interior de São Paulo e ao Sertão nordestino. Ou
seja:
Em relação ao movimento cangaceiro, o PCB deve empenhar-se na tarefa de estabelecer
contatos com as massas de grupos de cangaceiros, postar-se à frente de sua luta, dando-lhe o
caráter de classe, e em seguida vinculá-los ao movimento geral revolucionário do
proletariado e do campesinato do Brasil.

O PCB iria insistir nessa questão. Num informe para a III Conferência de Partidos
Comunistas da América Latina e Caribe, realizada em Moscou, em 1934,
preparado pelo chefe da delegação brasileira Antônio Maciel Bonfim (codinome
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Miranda), secretário-nacional do PCB e eleito secretário-geral da agremiação em
sua I Conferência Nacional, naquele mesmo ano, podia-se perceber a posição
oficial do partido em relação à situação no campo e sua interpretação
completamente distorcida da realidade. Dizia o documento:
As lutas também têm o apoio dos trabalhadores nas vilas. Os partisans cangaceiros estão
chamando à luta, estão unindo os camponeses pobres na sua luta por pão e pela vida. [...] Na
província da Bahia somente, os partisans representam um destacamento de aproximadamente
1.500 homens, armados com metralhadoras, equipados com caminhões.

Após a conferência, os comunistas soviéticos iriam apoiar a intensificação dos
contatos com os cangaceiros. Afinal de contas, para o Secretariado Nacional, "o
cangaceiro é um elemento revoltado contra a ordem de coisas existente, é
revolucionário porque luta contra o aparelho de Estado e sua reação". Os
comunistas ingenuamente achavam que se poderia dar um caráter revolucionário
ao cangaço, influenciando-o de tal forma que vários grupos de bandoleiros iriam
até mesmo querer adotar o programa da ANL (Aliança Nacional Libertadora)
naquela época! Isso ocorreria quando percebessem "a perspectiva de voltar depois
da vitória para o seio de suas famílias, obtendo, como todos os soldados do grande
Exército Popular Libertador, o direito à posse de sua gleba de terra".
O projeto de guerrilhas no Nordeste se intensificava. O jornal A Classe Operária,
em sua edição de 31 de julho de 1935, defendia num artigo que as lutas no campo
deveriam estar ligadas com as lutas de apoio aos cangaceiros, já que, dessa forma,
acreditavam seus editores, "conquistaremos os cangaceiros e elevaremos o nível
político de suas lutas". Mas não houve nada disso. De um lado, o partido tinha
bases muito tênues em diversos estados nordestinos, não possuindo nem estrutura
nem apoio popular suficientes para preparar guerrilhas "vermelhas" de sucesso.
De outro, estava a própria incompreensão da realidade objetiva e do caráter de
banditismo rural da região.
[...]
A avaliação dos pecebistas sobre as quadrilhas de bandoleiros, por seu turno,
estava mais do que equivocada. Os cangaceiros eram bandidos (muito peculiares,
é verdade), e não havia a menor possibilidade de encontrar, grosso modo, qualquer
vínculo com intenções ou programas mais nobres de mudanças radicais no meio
social.
A experiência guerrilheira que mais tempo durou, entretanto, foi no Rio Grande do
Norte, de julho de 1935 a fevereiro de 1936, mas também fracassou, por fim.
[...]
Esses guerrilheiros, conhecidos como "bandoleiros vermelhos" ou "bandidos
vermelhos" eram compostos de gente do partido, membros da ANL, da Aliança
Social e de diversos marginais. Entre estes, encontravam-se um advogado, ladrões,
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vários prófugos [fugitivos, desertores, vagabundos] da justiça, dois jornaleiros, um
aprendiz de pedreiro, um apanhador de algodão, um agricultor, um motorista e um
pintor, entre outros sem profissão definida. Como os cangaceiros, muitos
ingressaram nesse bando para encontrar refúgio, já que eram ladrões e assassinos
sentenciados e condenados a muitos anos de encarceramento. Esses fugitivos de
cadeias e indivíduos analfabetos, sem profissão, formavam boa parte da quadrilha.
Dos grupos citados pelo informe do PCB, só um, que tinha em torno de quarenta
pessoas, entrou em ação de fato.
[...]
Com poucas armas (inclusive algumas do Exército) e com gente muitas vezes
participando à força, já querendo sair do grupo e não podendo por temor a
represálias, o bando foi perdendo seu potencial "revolucionário". Na verdade,
esses "combatentes", em sua maioria, não tinham a menor ideia do que se tratava
o "comunismo" defendido pelo partido.
[...]
Nos combates, assim como os cangaceiros, os guerrilheiros gritavam e cantavam.
Mas, nesse caso, em vez de palavrões ou de canções, como a tradicional Mulher
Rendeira, o que se ouvia eram gritos de "Viva a ANL" e "Viva Luiz Carlos Prestes".
Certamente uma novidade naquelas regiões do Sertão. Após as batalhas,
degolavam, cortavam os braços e furavam a facadas os corpos dos soldados da
polícia. [...]
A aventura guerrilheira terminou com a denúncia feita por um dos combatentes,
Manoel Feliciano Pereira, que se entregou à polícia e indicou onde ficava o
esconderijo e as armas do grupo. Após essa delação, praticamente todos os
"revolucionários" foram detidos pelas autoridades. [...] Esse foi o final melancólico
daquela experiência guerrilheira.

Finalizando, a respeito dos bandoleiros diz Pericás, nas
pags. 192, 193 e 194:
O que se pode dizer é que, se há, de fato, uma condição essencial do Homem, esta
é a práxis, e é justamente esse caráter ativo, de um ser que pode elaborar projetos
ainda não realizados e colocá-los em prática, como realizador "consciente" de seus
atos, que o define essencialmente como um ser "histórico". Ou seja, o homem não
possui apenas uma "natureza" (sendo esta definida como uma condição
invariável), mas um caráter "histórico" e "cultural", aberto a distintas
possibilidades de existência, possibilidades cuja realização depende em grande
medida de sua ação prática. Como a ação dos homens é, igualmente, em boa parte,
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intencional, ela pressupõe a escolha entre diversas possibilidades, o que exige
valorar a ação. Toda eleição ocorre a partir de "valorações", que se articulam
entre si em torno de alguns "valores-chave" ou "valores-signo", que os indivíduos
trazem como marca de sua época. Por isso, é importante também tentar entender,
até onde for possível, a "mentalidade" e as atividades tanto dos bandoleiros como
dos outros atores, como patrões, agentes do Estado e populações rurais. Só dessa
forma poderemos ter uma ideia mais clara de como eles atuaram.
Foram vários os motivos que levaram ao fim do cangaço. Os aspectos
tecnológicos, logísticos, humanos e políticos contribuíram para que isso ocorresse.
Após o assassinato de Lampião, o único "grande" cangaceiro que restou foi
Corisco. Ainda que ele fosse experiente combatente, não tinha as mesmas
habilidades e qualidades de Lampião em termos de preparo logístico e de relação
com os potentados locais. Como a maioria dos bandoleiros se rendeu, o número de
asseclas que poderia segui-lo se reduziu muito. A atuação maior da polícia, ofertas
e garantias de vida para os que se entregassem, aperto no cerco dos brigands,
utilização de armas pesadas e modernas por parte das tropas volantes, aumento de
verbas federais para o combate aos quadrilheiros sertanejos, a vontade política
enérgica do governo Vargas de acabar com o banditismo (que manchava a
"imagem" do Brasil como um país moderno), a perda da força de vários "coronéis",
a perseguição aos coiteiros, a maior presença do Estado nacional nos assuntos do
Sertão, foram alguns dos motivos para o término do cangaceirismo.
O Estado Novo, nesse sentido, cumpriu um papel importante na dissolução daquele
tipo de banditismo rural.
[...]

O fato é que o cangaço, ainda assim, conseguiu penetrar no imaginário social
nacional e permaneceu presente de maneira significativa na cultura brasileira
contemporânea. Foi, decerto, um dos mais importantes fenômenos sociais deste
país.

Banditismo pós-moderno
No mundo pós-moderno, a criminalidade sofisticou-se. O chamado "crime organizado"
transformou-se num poder paralelo. O tráfico de drogas, que movimenta bilhões de
dólares pelo mundo, sendo superado apenas pelo comércio das armas, aqui no Brasil
estabeleceu uma nova ordem que se sustenta em dois principais pilares: o Primeiro
Comando da Capital (PCC − São Paulo) e o Comando Vermelho (CV − Rio de Janeiro),
entre os quais, segundo a imprensa, haveria um pacto de não interferência de um no
"território" do outro. Recentemente [2016], noticiou-se na internet que essas poderosas
organizações estariam à beira de um rompimento, o que redundaria num desequilíbrio de
forças com sérios riscos de hecatombes nas penitenciárias e violentos recontros fora delas,
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gerando um clima de verdadeira guerra civil. O Estado teme esse rompimento porque o
suposto acordo "ajuda" a manter a ordem nas prisões, diz a reportagem na internet.
E o previsto aconteceu. Nos primeiros dias do ano de 2017, rebeliões em presídios
redundaram na morte de 97 presos nos Estados do Amazonas e Roraima, num
impressionante massacre, onde aconteceram degolas e esquartejamentos, como
consequência do previsto e temido rompimento entre PCC e CV, este representado
naqueles Estados pela aliada Família do Norte (FDN).
Afora o tráfico, as quadrilhas de assalto a bancos, poderosamente armadas e organizadas,
atuando em contingentes de até 20 homens, já receberam o epíteto de "novo cangaço".
Por último, há suspeita de participação política desses grupos nas eleições municipais de
2016.
Procurando entender o funcionamento da mais destacada organização do tráfico, a
antropóloga Karina Biondi, após exaustiva pesquisa, escreveu o livro Junto e Misturado:
uma etnografia do PCC. Eis o que ela diz numa entrevista publicada na internet em 8 de
janeiro de 2017:
[...]
Antes de tudo, o PCC é mais uma ideia do que uma estrutura montada. Por
constituir mais a ideia de uma forma de se proteger, uma metodologia de vida, ele
consegue acontecer sem que necessariamente esteja vinculado a pessoas. Mas, é
inevitável que, para que essa ideia seja propagada, alguém tem que levá-la. Acho
que seria o caso de ter membros mesmo do PCC nesses lugares, mas é uma
suposição.
Segundo a autora, o PCC não é uma organização hierarquizada.
[...] Se fosse uma estrutura hierarquizada, piramidal, que dependesse da existência
de líderes para acontecer, a atuação do governo paulista de isolar líderes teria
acabado com o PCC.
Na minha pesquisa, havia situações nas quais o PCC acontecia mesmo quando não
tinha nenhum membro da facção presente. Isso ocorre, por exemplo, nas Febems,
onde não existem membros do PCC porque [a facção] não batiza menores de idade.
Aconteceu também numa cadeia onde fiz pesquisa. Ela era do PCC, orientada de
acordo com a ética do PCC, mas não tinha membros ali.
O PCC é, antes de qualquer coisa, uma ideia ou, como eles chamam, um
movimento. Não tem um limite definido, e pode se prolongar indefinidamente.
Nesse conceito de "ideia", a autora parece sugerir algo que se aproxima do princípio pósmoderno do signo, que é definido por Jair Ferreira como "toda palavra, número, imagem
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ou gesto que representa indiretamente um referente (objeto) através de uma referência (a
ideia do objeto na nossa cabeça)".
[...]
O principal pilar dessa ética é que ladrões − como eles chamam toda pessoa que
transita pelo mundo criminal −, que no caso são os presos, têm que se unir, e não
guerrear uns com os outros, para que consigam enfrentar o inimigo comum: o
sistema carcerário. Este é um dos pilares do PCC: a paz entre os presos e a guerra
contra o sistema policial e carcerário.
Outra coisa que se tornou pilar é a igualdade.
[...]
No início, o lema era "Paz, Justiça e Liberdade", o mesmo do Comando Vermelho.
Depois, incluíram "Igualdade" − foi quando um monte de coisas mudou no
funcionamento do PCC, com uma obsessão pela igualdade. Recentemente, houve a
inclusão da "União". Mas até quando fiz a pesquisa nas ruas não era em todo lugar
que tinha chegado.
Chegava num bairro, e os moradores não sabiam quem era membro e quem não
era. Não é uma coisa tão evidente, como no Rio de Janeiro, onde o dono do morro
anda ostentando, com uma equipe de segurança. Em São Paulo é tudo muito
discreto.
[...]
Toda essa forma disforme do PCC é consequência da obsessão pela igualdade.
Não é porque eu sou membro do PCC que tenho mais direitos do que os outros
presos.
Tudo vai tornando o PCC disforme: não saber exatamente quem é membro (a
pessoa não ostentar), porque ele não pode mandar. Se mandar, vai estar ferindo
um dos princípios do lema do PCC. Uma relação de mando vai contra a igualdade
e é passível de expulsão.
De grande significado é a entrevista, que se segue, do líder do PCC, Marcos Willians
Herbas Camacho, o Marcola, publicada no jornal O Globo de 23/6/2006 (página 8) e em
2009 formatizada e divulgada na internet com imagem de lixão, catadores, animais,
urubus e fundo musical.

Repórter: Você é do PCC?
Marcola: Eu sou mais do que isso. Sou o sinal dos "novos tempos". Eu era pobre
e "invisível'. Vocês nunca me olharam durante décadas.
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Olha, antigamente era "mole" resolver o problema da miséria. O diagnóstico era
óbvio: migração rural, desnível de renda, favelas, ralas periferias, etc., etc. E a
solução nunca vinha. E o que fizeram? Absolutamente nada! Agora eu te pergunto:
o governo federal alguma vez alocou uma verba para nós? Não; só apareciam nos
desabamentos dos morros ou nas músicas românticas sobre a "beleza dos morros
ao amanhecer", essa coisa... Agora, estamos "ricos" com a "multinacional do pó".
E vocês estão morrendo de medo. Nós somos o início tardio de vossa consciência
social. Viu? Sou culto... Leio Dante, na prisão.

Repórter: Mas a solução seria...
Marcola: Solução? Não há mais solução, cara! A própria ideia de solução já é
um grande erro. Já olhou o tamanho das 560 favelas do Rio de Janeiro? Já andou
de helicóptero por cima da periferia de São Paulo? Solução como? Só viria com
muitos bilhões de dólares gastos organizadamente, com um governo de alto nível,
uma imensa vontade política, crescimento econômico, uma verdadeira revolução
na educação, urbanização geral, etc., etc. E tudo isso teria que ser sob a batuta
quase de uma "tirania esclarecida", que pulasse por cima da paralisia burocrática
secular, que passasse por cima do Legislativo cúmplice (ou você acha que os 287
sanguessugas vão agir? Se bobear, vão até roubar o PCC). E do Judiciário que
impede punições. Teria de haver uma "reforma radical" do processo penal do país.
Teria de haver comunicação e inteligência entre policiais municipais, estaduais e
federais. (Veja bem, nós até fazemos conference calls entre presídios). E tudo isso
custaria bilhões de dólares e implicaria numa mudança psicossocial profunda na
estrutura política do país. Ou seja, é impossível. Não há solução.

Repórter: Você não tem medo de morrer?
Marcola: Você é que têm medo de morrer; eu, não. Aliás, aqui na cadeia vocês
não podem entrar e me matar. Mas eu posso matar vocês lá fora. Nós somos
homens-bomba. Na favela tem cem mil homens-bomba. Estamos no centro do
insolúvel, mesmo! Vocês no Bem e eu no Mal e, no meio, "a fronteira da Morte", a
única fronteira. Sabe, já somos uma outra espécie. Já somos outros bichos,
diferentes de vocês. A morte para vocês é um drama cristão numa cama, no ataque
do coração. A morte para nós é o presunto diário, desovado numa vala... Vocês
intelectuais não falavam em luta de classes, em "seja marginal, seja herói"? Pois
é, chegamos, somos nós! Ha, ha... Vocês nunca esperavam esses guerreiros do pó,
né? Eu sou inteligente. Eu leio; li 3.000 livros e leio Dante... Mas meus soldados
todos são estranhas anomalias do desenvolvimento torto deste país. Não há mais
proletários, ou infelizes ou explorados. Há uma terceira coisa crescendo aí fora,
cultivada na lama, se educando no absoluto analfabetismo, se diplomando nas
cadeias. Como um "monstro Allien" escondido nas brechas da cidade. Já surgiu
uma nova linguagem. Vocês não ouvem as gravações feitas "com autorização da
justiça"? Pois é; é outra língua. Estamos diante de uma espécie de "pós-miséria".
Isso. A pós-miséria gera uma nova cultura assassina, ajudada pela tecnologia:
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satélites, celulares, internet, armas modernas. É a merda com ships, com
megabytes. Meus comandados são uma "mutação da espécie social", são "fungos
de um grande erro sujo".

Repórter: O que mudou nas periferias?
Marcola: A grana. A gente hoje tem. Você acha que quem tem 400 milhões de
dólares, como o Beira Mar, não manda? Com 400 milhões a prisão é um hotel, um
escritório. Qual a polícia que vai queimar essa mina de ouro, tá ligado? nós somos
uma "empresa moderna", rica. Se funcionário vacila, é despedido e jogado no
"micro-ondas". Ha, ha... Vocês são um Estado quebrado, dominado por
incompetentes. Nós temos métodos ágeis de gestão. Vocês são lentos e
burocráticos. Nós lutamos em terreno próprio. Vocês em terra estranha. Nós não
tememos a morte. Vocês morrem de medo. Nós somos bem armados. Vocês vão de
três-oitão. Nós estamos sempre no ataque. Vocês na defesa. Vocês têm mania de
humanismo. Nós somos cruéis, sem piedade. Vocês nos transformam em superstars
do crime. Nós fazemos vocês de palhaços. Nós somos ajudados pela população das
favelas, por medo ou por amor. Vocês são odiados. Vocês são regionais
provincianos. Nossas armas e produtos vêm de fora; somo globais. Nós não
esquecemos vocês: são nosso fregueses. Vocês nos esquecem, assim que passa o
surto de violência.

Repórter: Mas o que devemos fazer?
Marcola: Vou dar um toque; mesmo contra mim. Peguem os "barões do pó". Tem
deputado, senador, tem generais, tem ex-presidentes do Paraguai nas paradas de
cocaína e armas. Mas, quem vai fazer isso? O Exército? Com que grana? Ele não
tem dinheiro nem para o rancho dos recrutas... O país está quebrado! sustentando
um Estado morto a juros de 20% ao ano, e o Lula ainda aumenta os gastos
públicos, empregando 40 mil picaretas.

Repórter: Mas, não haveria outra solução?
Marcola: Você acha que o Exército vai lutar contra o PCC e o CV? Estou lendo
Klausewitz. Não há perspectiva de êxito. Nós somos formigas devoradoras,
escondidas nas brechas. A gente já tem até foguetes antitanques. Se bobear, vão
rolar uns stingers ["mísseis fabricados na Turquia, sob licença dos Estados

Unidos"] por aí.... Para acabar com a gente, só jogando bomba atômica nas
favelas. Aliás, a gente acaba arranjando "umazinhas" daquelas bombas sujas
mesmo. Já pensou, Ipanema radioativa? Vocês só podem chegar a algum sucesso
se desistirem de defender a "normalidade". Não há mais normalidade nenhuma.
Vocês precisam fazer uma autocrítica da própria incompetência. Mas vou ser
franco, na boa, na moral: estamos todos no centro do insolúvel, só que com uma
diferença muito grande − nós vivemos dele, e vocês não têm saída; só a merda! E
nós já trabalhamos dentro dela. Olha aqui, mano, não há solução. Sabe por quê?
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Porque vocês não entendem a extensão do problema. Como escreveu o divino
Dante, "Lasciate ogna speranza voi che entrate!". Ou seja, percam as esperanças!
ESTAMOS TODOS NO INFERNO!
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