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Resumo 

 

 

A indumentária como elemento fílmico se alia aos corpos para recontar os mitos que 

construíram a nossa nação e territorialidade. A partir dos testemunhos e das histórias do 

cangaço, o cinema brasileiro acorda os fantasmas dos cangaceiros. As estéticas 

subversivas presentes no cinema parecem enfrentar uma impossibilidade ontológica, 

uma vez que as histórias trazem protagonistas, e suas vidas abjetas, que enfrentaram 

processos de silenciamentos. 
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Como o cinema retratou e retrata o cangaço ao longo das últimas décadas? A 

performance dos atores inspiradas nos líderes cangaceiros, e os corpos esguios de 

ambos, tanto dos cangaceiros quanto dos atores que recontam suas aventuras, parecem 

inadequados para o discurso da ciência positivista. O cinema apresentou o bando de 

Lampião desde a década de 1930 quando um libanês, radicado no estado do Ceará, 

filmou o bando mais temido da história. Banjamin Abrahão (1937) trouxe no seu 

documentário os cangaceiros, vestidos e caminhando em bando nas caatingas. 
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 Os filmes e o movimento do cangaço foram analisados e pensados por muitos 

teóricos e pesquisadores. Os movimentos cinematográficos distintos também retrataram 

o cangaço ao longo da segunda metade do século XX. Temos filmes do cinema novo, 

do estúdio Vera Cruz e do cinema da retomada dos anos 90.  Existem filmes sobre o 

cangaço sendo produzidos na primeira e na segunda década do século XXI, chamados 

contemporâneos. Olhares de diretores diferentes recontam aventuras e dramas sobre o 

cangaço, que aparenta ser um movimento ainda não superado. 

 

 

Cangaceiros encenam para o filme de Benjamin Abrahão. 

 

 

 Os figurinos como elementos da mise-en-scène potencializam a imaginação e nos 

transportam para o passado, futuro, outros lugares e outras culturas. A moda, tão 

retratada em documentários e outras mídias audiovisuais, se forma pelo movimento de 

estilistas e artistas que se imortalizaram a partir de suas contribuições para o campo da 

indumentária. Como podemos entender a relação rizomática moda e cinema? 

Destacamos o ASVOFF (Festival de Cinema, Moda e Tecnologias Digitais), importante 

evento de cinema e moda que surgiu em 2008 com curadoria de Diane Pernet, jornalista 

e ícone da moda, como um exemplo dessa relação. O Oscar de melhor figurino, e outras 

premiações de figurino dos festivais e eventos de cinema, é outro ponto de destaque 

para os filmes que se tornam inesquecíveis pela estética e plástica das roupas.    

 A moda é uma instituição que assim como o cinema regula e controla os corpos. 

Ao mesmo tempo, ambas as indústrias possibilitam brechas de subversão de certos 

padrões e normas de sentidos e de pensamento. A imagem em movimento está em 

constante atualização, uma vez cinema que é uma arte em solavanco (CARRIÈRE, 

2014). A atualização constante também é característica do campo da moda. 

 Em 2016 o filme Corisco & Dadá, do cineasta cearense Rosemberg Cariry, 

completou 20 anos. Na comemoração das duas décadas do filme foi lançado um livro 
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contendo textos, o roteiro original e análises dessa obra que conta a história do casal 

homônimo retratado em filmes clássicos como Deus e o diabo na terra do sol (Glauber, 

1964). No lançamento do livro, no prédio do Centro Cultural do Banco do Nordeste, em 

Juazeiro do Norte, em outubro de 2016, a costureira dos figurinos do filme – 

autodenominação da própria – estava presente e esperou o momento do debate para se 

apresentar enquanto tal. Aquela coincidência se presentificava como desdobramento 

contemporâneo da indumentária do cangaço? 

 A própria Dadá foi uma das pensadoras e produtoras da indumentária do cangaço, 

além de ter sido a principal fonte para a criação do roteiro do filme de Rosemberg. Dadá 

era tão temida quanto qualquer homem cangaceiro (CARIRY, 2016). Apesar dos corpos 

dos cangaceiros terem sido violentamente assassinados, e depois expostos no Museu 

Nina Rodrigues (Museu Antropólogo Estácio de Lima - Salvador) durante três décadas, 

era a indumentária do couro que os identificavam enquanto grupo de cangaceiros. Suas 

cabeças irreconhecíveis expostas em frascos de vidros não os diferenciavam, mas os 

igualavam e os despersonificavam.  

 No filme A Vingança Está na Moda (dir. de Jocelyn Moorhouse, 2016), a 

personagem interpretada por Kate Winslet volta para sua pequena cidade perdida no 

grande território da Austrália para se vingar daqueles que a maltrataram e a violentaram. 

Agora como estilista, Tilly (Winslet), cria para as mulheres do vilarejo roupas 

inspiradas em grandes estilistas da época. O filme é ambientado nos 50 e vemos Tilly 

vestida com modelos inspirados em Gucci. Uma simples partida de futebol é motivo 

para se vestir bem. Com suas roupas irreparáveis, ela conquista a confiança das 

mulheres do lugar e ganha fama local.  

 Lampião e seu bando produziram, de forma intencional, um esquema luxuoso de 

indumentária que os tornaram inesquecíveis. Frederico Pernambucano de Mello (2012) 

em sua obra relata que diferente dos outros grupos de ladrões e bandidos, os cangaceiros 

queriam ser notados pela sua indumentária com medalhas reluzentes. Era um grupo 

distinto, que se preocupava com a aparência, usavam lenços de seda, moedas de ouro, 

perfumes importados da França e lunetas da Alemanha (MELLO, 2012). Suas roupas 

expressavam o pensamento dos homens que driblavam a lei.  

 

O traje do cangaceiro é um dos exemplos demonstrativos do 

comportamento arcaico brasileiro.  Ao invés de procurar 

camuflagens para a proteção do combatente, é adornado de 
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espelhos, moedas, metais, botões e recortes multicolores, 

tornando-se um alvo de fácil visibilidade até no escuro. 

Lembremo-nos, entretanto, que no entendimento do 

comportamento arcaico, o homem está ligado e dependente ao 

sobrenatural, em nome do qual ele exerce uma missão, lidera um 

grupo, desafia porque se acredita protegido e inviolável e, de 

fato, desligado do componente da morte. Esta explicação, 

embora sumária, de algum modo justifica a incidência da 

superfluidade ornamental no traje do cangaceiro, que antes de 

sua implicação mística, deriva do empírico traje do vaqueiro. 

(MELLO, 2012, p.49) 

 

 

 A indumentária do cangaço se liga de modo rizomático aos fatos históricos que 

desvelam nosso processo de sociedade e cultura colonizadas. A primeira delas é a 

própria questão da masculinidade do homem dos sertões nordestinos. Diferente do que 

se é propagado ao longo da História, os homens do sertão eram preocupados com sua 

imagem, existia todo um pensamento e uma preocupação com a boa aparência. Os 

homens dos sertões gostavam de estar “bem apresentados” como diz a expressão 

popular. A norma da masculinidade brasileira parece se abalar quando o bando de 

homens perigosos de Lampião, que apesar de fazerem estratégias de saques e fugas nas 

cidades do nordeste, dedicavam seu tempo para bordarem.  Os cangaceiros estavam no 

movimento de fuga enquanto pensavam em uma aparência inesquecível. 

 O documentário Couro Tecido, da cineasta e historiadora da arte Adriana 

Botelho, traz a história de Luiz dos Couros e de Espedito Seleiro. O primeiro produziu a 

indumentária de Luiz Gonzaga, durante décadas; o pai do segundo criou as sandálias do 

próprio Lampião. Ambos, artesões do couro, conquistaram fama a partir dos seus 

produtos do campo da vestimenta. As sandálias e adereços de couro de Espedito Seleiro 

estiveram no São Paulo Fashion Week em 2006, por exemplo. Nesse filme de 2012 

podemos pensar no quanto a indumentária do cangaço foi incorporada, atualizada e 

sintoniza com os desejos da contemporaneidade.   

 O cinema e a indumentária imortalizaram os cangaceiros a partir da veiculação de 

suas imagens e estéticas que criam uma cartografia do banditismo. Não um mero 

banditismo, mas um movimento contraditório que se tornou referencia estética, política, 

da memória e da veiculação de sentidos. Corisco usava no seu chapéu a estrela de 

Salomão, símbolo místico e sagrado entre povos do Oriente e Ocidente. Usando o seu 
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chapéu, Corisco tinha a certeza que era um guerreiro protegido por energias sagradas 

que jamais poderia ser destruído (MELLO, 2012).  

 Rosemberg Cariry, ao entrevistar Dadá na época anterior ao seu filme, afirma que 

Dadá recebeu a visita do fantasma de Corisco que pedia que ela reunisse seus restos 

mortais. Lembremos que no ano de 1938, Lampião, Maria Bonita e mais nove 

cangaceiros foram assassinados e decapitados em Angicos (MELLO, 2004). Corisco 

ainda inicia seu processo de vingança, mas não conclui e quando estava prestes a fugir 

do nordeste foi capturado e também assassinado, já era o ano de 1940. Na ocasião Dadá 

perde uma das pernas, como nos mostra a sequência clássica de Deus e o Diabo na 

Terra do Sol. Será que o documentário de Banjamin Abrahão prenuncia a morte e a  

imortalidade dos cangaceiros? O filme de Abrahão só foi lançado nos anos 50 e é único 

registro histórico contendo imagens de Lampião, Corisco e os bandos de ambos. Nesse 

documentário os cangaceiros não são apenas cangaceiros porque o documentário é um 

produto de uma suposta verdade, mas porque eles estão vestidos como cangaceiros.  

 O cinema traz os fantasmas da História quando traz a partir dos filmes, histórias 

silenciadas pelos discursos e instituições de poder. Para Derrida (2001), o cinema é 

responsável por ressuscitar mortos e suas histórias. Em 1953 a Vera Cruz produz O 

Cangaceiro (dir. de Lima Barreto), um filme nos moldes do cinema hollywoodiano que 

mostra o cangaceiro como herói do povo nordestino.  O mesmo Estado que extermina 

esse grupo, dá consentimento para que esse mesmo grupo se torne símbolo nacionalista. 

Temos os exemplos dos ameríndios e povos de África que foram escravizados por 

séculos, mas se tornaram referências identitárias para a literatura, pintura, cinema e 

outras expressões artísticas que caracterizam o nacionalismo brasileiro.  

 A pintura do século XX também retratou os cangaceiros (MELLO, 2012). Temos 

o exemplo de pintores consagrados como Candido Portinari. Nessas pinturas o mesmo 

esquema sofisticado de indumentário continua sendo o motivo principal. Seria possível 

pensar imagens de cangaceiros sem aquela vestimenta única de couro? Lembremo-nos 

da sequência final de Corisco & Dadá, nela, Chico Dias interpreta Corisco e está 

vestido como um homem sertanejo comum quando é assassinado. Ainda que lute sem se 

entregar, Corisco morre sem sua roupa de cangaceiro. Já em Deus e o diabo na terra do 

sol, Corisco vestido como guerreiro sagrado, gira enquanto Antônio das Mortes alveja 

seu corpo com tiros.  
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 Corisco morre como homem comum e Dadá permanece viva, porém ela deixa de 

ser cangaceira quando larga o movimento e passa a se vestir como uma mulher do seu 

tempo. A indumentária do cangaço não está presente apenas no campo do vestuário, ela 

aparece na Literatura, na Imprensa, nas oralidades, mas é no cinema que os fantasmas 

dos cangaceiros ganham corpo, como um ritual de possessão, como um espírito que 

volta para falar sobre suas tragédias e vinganças. Como nas religiões de matriz africana, 

com os seus Orixás e guias espirituais que chegam com potência em corpos 

paramentados enquanto Orixás e guias espirituais, os cangaceiros voltam com potência 

através dos corpos de atores que viveram em tempos distintos, mas estiveram usando 

sempre o mesmo esquema de roupa e adereços sagrados.  

 O que Anna Wintour, editora chefe da revista Vogue NY, que está à frente da 

revista há mais de 20 anos, diria se conhecesse de perto os figurinos originais de 

Lampião, Corisco, Dadá, etc.?  Possivelmente ela acharia interessante e poderia até 

fazer uma matéria na revista sobre o tema. Mas e os editores de criação, geralmente 

pesquisadores da História da Arte, certamente lutariam para levar aquele figurino para a 

capa da revista e fariam matérias e textos historicamente, e artisticamente, embasados.  

 Recentemente o cantor Alceu Valença dirigiu o filme A Luneta do Tempo (2014) 

que conta a história dos cangaceiros a partir de Lampião e Maria Bonita. De acordo com 

o inventário de Frederico Pernambucano de Mello (2012), as lunetas de Lampião 

vieram diretamente da Alemanha. A luneta no filme possibilita voltar ao passado e é 

mais um elemento da indumentária que possibilita enxergar os perigos distantes

 Segundo Giorgio Agamben (2008), o cinema não é imagem, mas sim gesto. Na 

época da invenção do cinema, ano de 1895, século XIX, a Filosofia e a Arte vivia uma 

crise do movimento. Lembremos que o fim do século XIX é caracterizado pelo ápice da 

industrialização da Europa, local onde surge o cinema, e é também nesse território que 

estão as grandes potências e as epistemologias que influenciam o saber do Ocidente 

durante séculos. Nos filmes dos cangaceiros, as roupa dos bandos, que naturalmente 

compõe o movimento do próprio corpo, possibilitam que o gesto dos cangaceiros tenha 

leveza e esplendor no sul do mundo.  

 Os gestos dos cangaceiros nos filmes possibilitam interpretações diversas. Por 

exemplo, em outra cena de Corisco & Dadá, vemos Dadá ornamentando o cabelo de 

Maria Bonita. Podemos interpretar o gesto de levar a presilha da boca para o cabelo 

como: Dadá é uma estilista e pensadora da moda do cangaço; Dadá é a única que não 
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perde a cabeça; Maria Bonita será decapitada. As cabeças dos homens cangaceiros 

também possuem adereços com estética esplendorosa, mas apenas suas cabeças nuas 

foram expostas.  As cabeças dos cangaceiros são levadas para serem expostas em museu 

em 1938. Quase dois anos depois a cabeça, e parte do braço de Corisco, também são 

levados para o mesmo museu (QUEIROZ, 1997).  

 A clássica lenda do cavaleiro sem cabeça não daria conta das histórias de doze 

corpos sem cabeças dos cangaceiros, ou o contrário, doze cabeças que procuram, sem 

descanso, os seus corpos. Podemos pensar outra cena de um documentário chamado 

Memória do Cangaço (dir. de Paulo Gil Soares, 1964), onde Estácio de Lima, médico e 

pesquisador da então Universidade da Bahia, em Salvador, descreve como se caracteriza 

o corpo de um cangaceiro. Ele relata nas sequências iniciais do filme:  

 

“A sua pergunta não pode ser respondida, assim com muita 

simplicidade. Primeiro que não existe uma origem do Cangaço. 

Nenhum comportamento humano depende de uma causa única. Existe 

sempre uma série de fatores que determinam o homem, neste, ou 

naquele procedimento social. O cangaceirismo resultou de influências 

nítidas do meio geográfico, do meio telúrico, do clima, de todas 

aquelas desordens, de uma natureza ainda não dominada pela ciência, 

pela técnica. E ao mesmo tempo de uma sociedade primitiva, de uma 

justiça que não foi suficientemente inteligente para enfrentar as 

questões do meio. Porém, tudo isso: um ambiente físico, e um 

ambiente social; não resultariam no cangaceiro se não houvesse aquele 

homem particularmente destinado a viver e enfrentar todas as agonias 

do cangaço. Porque o cangaço não era uma forma de criminalidade 

comum. Evidentemente, fatores endoclínicos...Existem glândulas que 

funcionam especialmente para conduzir o indivíduo a reações típicas, 

e estas glândulas que no cangaceiro, tiveram sem dúvida, uma 

influência decisiva, nós podemos dizer que foram essencialmente: a 

tireóide, as glândulas suprarenais, os testículos, e a hipófise. Mas essas 

glândulas, por se somente não explicariam o fenômeno. Existem 

outros fatores. E um deles, sem dúvida, é o tipo morfológico. É aquilo 

que K. chamou de glander..., de constituição. O sertanejo tinha que 

ser, evidentemente, um homem magro. Os gordos nunca poderiam ser 

cangaceiros. Nenhum, jamais, um só cangaceiro gordo. Os gordos são 

homens que amam a vida. Que vivem uma extroversão contínua. Que 

esquecem com facilidade as mágoas. Ao passo que os magros 

guardam muito mais as ofensas ressentidas. No sertão, quando se 

ofende a um indivíduo magresco, esguio, de linhas angulosas, é 

sempre bastante perigoso..." (Relato de Estácio de Lima em Memória 

do Cangaço, direção de Paulo Gil Soares lançado em 1964. 

Transcrição minha) 

 

 Memória do Cangaço é um filme que retrata o extermínio dos grupos de 

cangaceiros entre os anos de 1938 e 1940 do século passado, além de trazer relatos da 
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ciência positivista que analisava o corpo do homem e da mulher cangaceiros de forma 

determinista, para não dizer ridícula. O filme lançado no ano do golpe militar foi uma 

das tantas produções cinematográficas da Caravana Farkas, grupo que retratava o 

nordeste de uma forma que muitas vezes subestimava o povo nordestino, que é devir. 

No documentário, o corpo do cangaceiro é analisado pelo discurso médico científico 

como um corpo que é perverso porque é biologicamente desequilibrado. O racismo 

científico legitimou perversidades ao longo da história do ocidente. Era necessário 

inventar raças inferiores para que a supremacia de um determinado povo se perpetuasse 

(McCLINTOCK, 2010).  

A alma de Corisco estava destinada a não ter descanso. Como o cavaleiro 

sagrado, e protegido pelas energias cósmicas, viveria em paz tendo sua cabeça exposta e 

seu corpo sepultado em algum cemitério do sertão? O corpo de um guerreiro deve ser 

enterrado como guerreiro.  Na busca por driblar a morte, a imagem eterniza corpos, 

cabeças e suas roupas; mas, na história do cangaço, a roupa vai além do clichê da 

segunda pele, ela é o próprio sentido da cena.  

 Em Baile Perfumado (dir. de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, 1996), outro filme da 

retomada, vemos a relação dos cangaceiros com o próprio Benjamin Abrahão e com o 

padre Cícero. No livro “Bandidos” Hobsbawn (2010) retrata a relação do santo popular 

padre Cícero e Lampião, ambas figuradas ainda pouco compreendidas. As 

epistemologias dominantes muitas vezes suprimem os detalhes dos territórios não 

hegemônicos.  Lampião e os demais bandos de cangaceiros se relacionaram de formas 

diferentes com as cidades, as pessoas e os estados que formam a atual região nordeste. 

O movimento das saias, o modo como o corpo se porta e as sandálias de couro – tão 

incorporadas pela indústria da moda – nos mostram como os corpos vestidos enquanto 

cangaceiros modificaram as paisagens, o cotidiano e as micro-relações dos sertões.   

 Em O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969), outro filme 

alegórico de Glauber Rocha, nos deparamos com três rostos imortalizados em algumas 

sequências.  A mulher vestida de Iansã (Orixá), o guerreiro de lança e o cangaceiro. 

Essas três cabeças usam adereços e seus corpos estão munidos. Suas faces nos olham e 

nos questionam. Talvez elas nos cobrem uma postura, ou nos convidam para entrarmos 

na guerra alegórica de sentidos que construíram o Brasil. O cinema e o corpo-

indumentária do cangaço impregnam nossos olhos, corpos e vestes num processo 

contínuo de costura entre a realidade e o sonho coletivo.  
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