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RESUMO 

 
 
 
 
 
Esta pesquisa apresenta uma leitura sobre a poética do silêncio no perfil e nas ações 

das personagens de Fogo morto, do romancista paraibano José Lins do Rego e 

Cartilha do silêncio, do escritor sergipano Francisco José Costa Dantas. Como ponto 

de partida, pretende-se demonstrar, por meio de análise, como a tradicional questão 

do patriarcalismo instalado no meio rural do Nordeste brasileiro vive o seu momento 

de ascensão e decadência em espaços sociais distintos nas narrativas. Investiga-se 

como o homem vive as tensões ocasionadas pelas mudanças sócio-políticas que vão 

paulatinamente sendo implantadas em seu meio devido ao processo de transição da 

vida tradicional para a vida moderna. Nessa perspectiva, esta leitura promove uma 

reflexão crítica sobre o espaço social dos engenhos e fazendas no momento de sua 

ascensão e decadência, bem como as várias relações do universo feminino com o 

masculino. As análises indicam que todas as mudanças ocorridas tanto no espaço 

social quanto familiar descortinam um mundo de variantes silenciosas e o presente 

estudo toma como fundamentação teórica o conceito de silêncio construído a partir 

das reflexões de Eni Puccinelli Orlandi (2002), Lourival Barros de Holanda (1990), 

Luiz Costa Lima (1974) e Marisa Simons (1999).  

 

 

(Palavras-chave: regionalismo – modernismo - tradição – modernidade - silêncio - 

memória). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 

 

This research presents a reading of the poetics of silence in the profile and actions of 

characters in Fogo morto, by Paraiba’s novelist José Lins do Rego and Cartilha do 

silêncio, by Sergipe’s writer José Francisco Costa Dantas. As a starting point, we 

intend to demonstrate, through analysis, how the traditional issue of patriarchy, 

installed in rural areas of Northeast Brazil, live their momentum of rise and decline 

in different social spaces within narratives. This article shows how man lives 

tensions caused by the socio-political changes that will gradually be deployed in their 

environment due to the process of transition from traditional to modern life. From 

this perspective, this reading encourages a critical reflection on the social space of 

the mills and farms at the time of their rise and decay, as well as the various gender 

relationships between the feminine and the masculine world. The analysis indicates 

that all the changes both in family and social space unfold a world of silent variants 

and this paper takes as its theoretical basis the concept of silence built from the 

reflections of Eni Puccinelli Orlandi (2002), Barros Lourival Holland (1990 ), Luiz 

Costa Lima (1974) and Marisa Simons (1999). 

 

(Keywords: regionalism - modernism - tradition - modernity - silence - memoirs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

RESUMEN 

 

 

Esta investigación presenta una lectura de la poética del silencio en el perfil y las 

acciones de los personajes de Fogo morto, del novelista de Paraiba José Lins do 

Rego y Cartilha do silêncio, del escritor de Sergipe José Francisco Costa Dantas. 

Como punto de partida, tenemos la intención de demostrar, a través del análisis, 

cómo la cuestión del patriarcado tradicional instalado en las zonas rurales del 

nordeste de Brasil vive su momento de apogeo y declive en los diferentes espacios 

sociales en narrativas. Este artículo muestra cómo el hombre vive las tensiones 

causadas por los cambios socio-políticos que, poco a poco, se desplegará en su 

entorno debido al proceso de transición de lo tradicional a la vida moderna. Desde 

esta perspectiva, esta lectura promueve una reflexión crítica sobre el espacio social 

de los molinos e hincas en el momento de su ascenso y decadencia, así como las 

diversas relaciones de lo femenino con lo masculino. El análisis indica que todos los 

cambios, ambos en el espacio familiar y social se desarrollan en un mundo de 

variantes silenciosas y este trabajo tiene como base teórica el concepto de silencio 

construido a partir de las reflexiones de Eni Puccinelli Orlandi (2002), Barros 

Lourival Holanda (1990 ), Luiz Costa Lima (1974) y Marisa Simons (1999). 

 

(Palabras clave: regionalismo - modernidad - tradición - modernidad - silencio - 

memoria). 
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INTRODUÇÃO  
 
 
Esta pesquisa é fruto de um estudo iniciado no mestrado quando nossa proposta 

de trabalho se voltou para verificar o social a partir do sofrimento do homem nordestino 

frente à problemática da seca e à imposição do cangaço, nas obras O Quinze, de Rachel 

de Queiroz e Os desvalidos, de Francisco J. C. Dantas. Estudamos o “moderno” em 

duas perspectivas regionalistas e como se deu a implantação desse elemento no meio 

social, modificando a vida do homem no sertão. Na presente tese, analisamos Fogo 

morto e Cartilha do silêncio, outros dois romances reconhecidos pela crítica como sendo 

integrantes de uma tradição regional. Em nosso estudo, observamos a presença dos 

elementos modernos e da tradição nas obras, investigando, sobretudo, o movimento de 

tensão que em alguns momentos estes elementos afloram no seio familiar e social. 

Nossa investigação prioriza uma leitura sobre a decadência e a nova relação de classes 

que se instala nos engenhos e fazendas, causando ao ser humano a experiência de um 

cotidiano fortemente marcado por silêncios variados, no contexto da convivência com a 

tradição e com as inovações da modernidade.  

Sobre a questão do moderno, uma das constatações de quem percorre o seu 

estudo é de que toda época social tem a sua modernidade e tal modernidade poderá 

propiciar ao homem uma vida mais confortável e segura em alguns aspectos. Por outro 

lado, o desenvolvimento tecnológico, representando as dádivas da modernidade, 

também poderá deixar marcas negativas no ser humano, pois os mesmos meios que 

levam ao progresso também podem levar à degradação humana. Nesse contexto, pode-

se dizer que o mundo contemporâneo proporciona diferentes maneiras para o homem 

perceber e enfrentar a vida no cenário rural e urbano. 

 Dentre as várias formas de compreender o meio no qual está inserido, o 

homem se depara com uma das causas que o fazem sofrer na modernidade: o 

enfrentamento do silêncio e da solidão que o acompanham no cotidiano de suas ações, 

ocasionado, muitas vezes, pelas inovações da vida moderna e das condições de trabalho. 

Tendo em vista essa ideia de transformação no campo social, ocasionada pelas 

inovações da modernidade, percebemos que a produção de obras literárias, em 

momentos distintos de nossa literatura, explorou e tematizou de forma peculiar o 

progresso e seus efeitos na sociedade de seu tempo.  
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Elegemos o romance Fogo morto (1943), de José Lins do Rego, como ponto de 

partida para uma leitura que já não pode ser a mesma da recepção das obras 

consideradas pela crítica sob o rótulo do “romance de 1930”. Na nossa leitura, damos 

ênfase à atualidade desse romance, observando a recorrência de questões que se 

manifestam, inclusive, em obras publicadas já no final do século XX, como é o caso do 

romance Cartilha do silêncio (1997), de Francisco José Costa Dantas. Selecionamos 

para análise os dois romances, por entender que os romancistas exploraram a temática 

do silêncio a partir de enredos que revelam dois mundos: o tradicional e o moderno, 

gerados no vasto cenário das transformações sociais. Assim, essa pesquisa pretende 

fazer um estudo sobre a poética do silêncio na modernidade dos romances citados, 

observando, sobretudo, como o tema do silêncio aparece no desenvolvimento das ações 

nas obras.  

A princípio, comungamos com o pensamento de Antonio Candido1 ao afirmar 

que Fogo morto é uma obra de grandes personagens, em que a realidade social é o 

principal aspecto a ser considerado a partir da múltipla riqueza de tipos humanos e 

sociais que o romance comporta. Em relação à obra de Francisco Dantas, consideramos 

a observação de Valentim Facioli (1997, p. 04), pois muito contribuiu para 

direcionarmos um olhar sobre a problemática instalada no espaço social da obra. 

Segundo Facioli, a prosa de Dantas apresenta “[...] uma minuciosa análise psicológica 

da consciência arruinada e fraturada das gentes nordestinas em decadência”. E ainda nos 

reportamos à análise de Léo Schlafman2 (1993, p. 01), que afirma, com muita precisão, 

que “todos os seres estão marcados pela fatalidade, por desajustamento entre sonho e 

realidade. Paira sobre tudo uma atmosfera de irreparável desgraça — sem dó nem 

piedade”. A nosso ver, os críticos tocam em importantes aspectos ligados ao social que 

vão resultar na decadência do ser humano, provocando inevitavelmente, um novo 

convívio social e familiar, fazendo-o experimentar um mundo de solidão e silêncios e 

este é o principal “mote” em que aprofundamos nossas análises e, por extensão, 

intitulamos a tese de “A poética do silêncio”. 

                                                 
1 Cf. CANDIDO, Antonio. “Um romancista da decadência”. In: COUTINHO; CASTRO, Ângela Bezerra 
(Org.). José Lins do Rego. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; João Pessoa: FUNESC, 1991, p. 392.    
2 Vale lembrar que Léo Schlafman fez esse comentário sobre o segundo romance de Dantas, Os 
desvalidos, mas tomamos o trecho citado como “empréstimo” por entender que às personagens de 
Cartilha do silêncio também se pode associar esta mesma realidade. 
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Estabelecendo relações entre as obras, objetivamos avaliar os pontos comuns e 

não-comuns no percurso das ações das personagens, buscando compreender melhor os 

vários espaços onde se descortina um mundo de variantes silenciosas na vida de cada 

ser. Levamos em consideração as ideias de Henry Remak para quem “um texto de 

literatura comparada não tem que ser comparativo a cada página ou cada capítulo, mas o 

propósito, a ênfase e a execução globais devem ser comparativos” (REMAK, 1994, p. 

185).  

Com o objetivo de compreender as mudanças ocorridas no período histórico-

literário nos quais nossos objetos de estudo estão inseridos, faz-se necessário entender 

inicialmente como surgiram as mudanças sociais a partir dos anos de 1920, uma vez que  

esse período se caracterizou como de grande inquietação no tocante às modificações nos 

segmentos sociais e foi por assim dizer um momento precursor para as inovações que 

viriam nas décadas seguintes. No cenário das artes, as atividades culturais propõem uma 

discussão sobre as transformações políticas e econômicas que o país enfrentava. Em 

consonância com esse clima de inquietação que acometia o Brasil, os escritores e 

intelectuais da época refletiam sobre as mudanças sociais e, sobretudo, as inovações no 

campo literário. Nesse sentido, afirma o crítico Antonio Candido (2000, p. 117): “A 

Semana de Arte Moderna (São Paulo, 1922) foi realmente o catalisador da nova 

literatura, coordenando, graças ao seu dinamismo e à ousadia de alguns protagonistas, 

as tendências mais vivas e capazes de renovação, na poesia, no ensaio, na música, nas 

artes plásticas”.  

 Sem dúvida, as ideias modernistas espalham-se pelo Brasil e tornam o 

Modernismo um movimento literário de respaldo nacional. No entanto, o seu legado 

não foi homogêneo, ocorrendo algumas divergências internas no sentido de 

compreender o país, gerando com isso alguns movimentos como o “Verde amarelo”, o 

“Pau-Brasil” e o movimento “Regionalista”. Todos esses movimentos apresentavam um 

interesse em comum: conhecer o Brasil, paisagens e problemas e ao mesmo tempo cada 

um apresentava uma característica particular para compreender o nacional. Dos três 

movimentos citados, o que mais analisamos em nosso estudo é o Regionalista, tendo em 

vista o enfoque da pesquisa.  

Nesse processo, em 1926, ganha visibilidade o movimento Regionalista e 

Tradicionalista como resposta às ideias modernistas de São Paulo sob o comando do 
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sociólogo pernambucano Gilberto Freyre que defende, a princípio, o espírito de região e 

tradição. Vale ressaltar que o conjunto de obras de José Lins do Rego está diretamente 

relacionado a esse movimento. As afinidades sociais e literárias renderam uma longa 

amizade travada entre o sociólogo e o romancista e tem a cidade do Recife como o 

centro gerador das ideias regionalistas. Na análise do sociólogo, a posição dos 

regionalistas naquele momento era: 

 

Resistindo à ideia de que o material e técnico deve ser tomado como 
a medida da grandeza do Brasil, os regionalistas brasileiros viam no 
amor à província, à região, ao município, à cidade ou à aldeia nativa, 
condição básica para obras honestas, autênticas, genuinamente 
criadoras e não um fim em si mesmo. Não foram nem são 
nacionalistas estreitos (FREYRE, 1947, p. 312-313). 
 

 
A partir daí, estava criada a polêmica entre modernistas e regionalistas e que 

levaria um bom tempo até ser de fato compreendida, mas não totalmente resolvida por 

ambas as partes. Para um dos líderes do movimento modernista de São Paulo, Mário de 

Andrade, a arte deveria ter como fator primordial a união do local, do nacional e do 

universal para ser reconhecida esteticamente. Assim, de acordo com Mário, “para haver 

essa integração um pressuposto é necessário. Há de haver adequação da arte à terra em 

que ela se produz. [...] No caso particular da arte é pela imersão no nacional que se dá a 

comunicação com o universo inteligente” (ANDRADE, 1999, p. 96). 

Para os líderes do movimento Regionalista, dentre eles, Gilberto Freyre e José 

Lins do Rego, foi importante num primeiro momento tomar uma posição em defesa da 

cultura e da história da região Nordeste, e negar fundamentalmente as influências 

estrangeiras. De fato, a ideia de Regionalismo foi bem analisada pelo romancista 

paraibano ao investigar Região e Tradição, do sociólogo Freyre: 

 

A este Regionalismo poderíamos chamar de orgânico, de 
profundamente humano. Ser de sua região, de seu canto da terra, para 
ser-se mais uma pessoa, uma criatura viva, mais ligada à realidade. 
Ser inteiramente de sua casa para ser inteiramente da humanidade. 
Nesse sentido o Regionalismo do Congresso de Recife merecia que 
se propagasse por todo o Brasil porque essencialmente revelador e 
vitalizador do caráter brasileiro e da personalidade humana. Com um 
Regionalismo desses é que poderemos fortalecer mais ainda a 
unidade brasileira (REGO, 1942, p. 129-130). 
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A postura do autor de Fogo morto nos aponta a ideia de que a tradição e a 

conservação do local leva à compreensão do regional e este pode refletir o nacional na 

medida em que compreende o homem.  Nesta perspectiva de estudo do Regionalismo, 

da modernidade e suas implicações no campo social, pensamos, ainda, que outros 

momentos literários, como aqueles das décadas de 1930 e 1940, esta última em que o 

nosso primeiro objeto de estudo está inserido, foram relevantes e contribuíram com 

obras expressivas para a compreensão e o amadurecimento do Modernismo Brasileiro. 

É nesse período de intensa mudança ideológica, literária e social que José Lins do Rego 

inicia nos anos de 1930 a produção de seus romances, tematizando os conflitos sociais e 

refletindo os problemas de seu tempo. 

 Acreditamos que a leitura de Fogo morto e Cartilha do silêncio propicia ao 

leitor verificar a problemática político-social das personagens e os conflitos vividos por 

estas vão desencadear um mundo de silêncios, o que nos faz adiantar que é muito 

expressiva a representação do silêncio nas duas obras, uma vez que este aparece como 

um dos eixos constitutivos da estrutura romanesca trabalhada pelos romancistas. O 

silêncio mencionado nas narrativas revela-se definido em várias modalidades e 

características sociais que a modernidade exerce sobre o homem, dentre eles, o silêncio 

nos percursos das personagens, o silêncio do amor, da morte, do luto, da resistência, da 

culpa e da solidão.  

Em relação ao estudo da representação do silêncio nas obras citadas, 

percebemos o elemento linguagem repleto de significados que apontam para reflexões 

distintas, pois, de acordo com Orlandi, “o silêncio não fala, ele significa. [...] O silêncio 

significa de múltiplas maneiras e é o objeto de reflexão de teorias distintas: de filósofos, 

de psicanalistas, de semiólogos, de etnólogos, e até mesmo os linguistas se interessam 

pelo silêncio, sob a etiqueta da elipse e do implícito” (2002, p. 44). Desse modo, o 

silêncio mencionado nas prosas de José Lins do Rego e Francisco Dantas aponta para 

várias modalidades a partir das inúmeras tragédias e misérias que acometem o homem: 

o silêncio da introspecção, das emoções, da revolta, do exercício do poder, da 

resistência, da derrota, da contemplação e do místico. Neste sentido, as obras objetos do 

presente estudo expressam as tragédias de acordo com as formas citadas acima.  

O primeiro romance a ser analisado, Fogo morto, de José Lins do Rego, 

caracteriza-se como uma prosa com uma riqueza de personagens de perfis bastante 
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peculiares. A obra encontra-se dividida em três partes intituladas com o nome dos 

personagens-chave da narrativa, abordando a temática do silêncio nos mais variados 

aspectos. Sob o enfoque do silêncio, o trabalho se propõe a analisar os efeitos da 

modernidade no espaço-tempo dos engenhos e das fazendas, quando esses passam a ser 

substituídos pelas usinas.  

Publicado em 1943, Fogo morto faz parte de um ciclo de romances de José 

Lins do Rego que exprime a temática dos engenhos. O enredo é composto por três 

núcleos familiares e traz no primeiro núcleo a história de vida do mestre seleiro José 

Amaro, um artesão que tendo herdado o ofício do pai, fazia selas para sobreviver e 

sustentar a família. Agregado em terras alheias, passa a viver de forma inesperada um 

longo conflito psicológico com o proprietário do engenho Santa Fé. O segundo núcleo 

tem com personagem principal o coronel Lula de Holanda, apresentando em seu perfil e 

suas ações uma total inaptidão à vida rural. Ele chega a vivenciar a decadência da classe 

dos senhores de engenho, mas jamais “perde” a pose de coronel. A seu modo, assiste às 

mudanças sociopolíticas que vão paulatinamente sendo implantadas no meio social e 

sofre muito com a doença que lhe acomete, a epilepsia, que na época não era muito 

conhecida. No terceiro núcleo da obra, temos as ações do capitão Vitorino da Cunha, 

um homem que fala muito e poucas vezes sua fala é levada a sério nos espaços sociais 

em que transita. Demonstra ter sede de justiça na defesa dos pobres, mas prega um 

duplo discurso que acaba entrando em contradição nas bandeiras que levanta.    

Essa obra do romancista paraibano foi bastante agraciada pela crítica literária, 

com destaque para os estudos de José Aderaldo Castelo, Antonio Candido, João Luiz 

Lafetá, Alfredo Bosi, Mário de Andrade, Otto Maria Carpeaux, Gilberto Freyre, José 

Maurício Gomes de Almeida, Wilson Martins, dentre outros. Sobre o silêncio, o 

assunto, estilo e intenção estética trabalhados na obra pelo romancista José Lins do 

Rego, Mário de Andrade sintetiza: 

 

E não será difícil constatar que o romance, em sua constância de 
criação admirável, tem no entanto o interesse excessivamente 
estético. Nos encanta, o admiramos com fervor, porém o sofrimento 
de cada personagem, mesmo do silencioso Lula de Holanda, mesmo 
do ainda mais forte José Amaro, nos não com-sofremos. Ficam muito 
como objeto de nossa contemplação espetacular (ANDRADE, 2005, 
p. 29). 
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A verdade singular extraída do nível estético da obra, que tanto mencionou 

Mário de Andrade, propicia ao leitor ter uma compreensão mais exata da identidade 

regional do romance, percebida pelo espaço-tempo da narrativa. Através dos ambientes, 

costumes, crenças e língua das personagens, José Lins do Rego apresenta uma prosa 

aprisionada na tristeza, enfatizando o sentimento coletivo de um povo e, realçando a 

identidade regional nordestina. Ainda na análise do crítico Mário de Andrade, citado 

por Villaça (2005, p. 37-38), podemos dizer que duas características centrais definem o 

romancista, “o intenso poder criador de almas e de casos, a inventividade, a repetição 

dos processos, palavras, frases, que são melodia ininterrupta do texto”.  

O romancista José Lins do Rego entrou para o cenário da literatura brasileira 

em 1932 com a obra Menino de engenho e logo foi aclamado com o prêmio da 

Fundação Graça Aranha. Nos anos seguintes, deu continuidade à publicação dos 

romances: Doidinho (1933), Banguê (1934), Moleque Ricardo (1935), Usina (1936), 

Pureza (1937), Pedra Bonita (1938), Riacho Doce (1939), Água-Mãe (1941), Fogo 

morto (1943), Eurídice (1947) e Cangaceiros (1953). Vale salientar que é bastante 

considerável a fortuna crítica sobre suas obras. Todavia, nesse estudo, daremos ênfase 

às análises direcionadas ao romance Fogo morto, o décimo título do paraibano, romance 

que traz na sua composição uma prosa que retoma a temática do engenho, tão 

expressiva no fazer literário do autor.  

Desde o ano da sua publicação, o romance Fogo morto tem despertado um 

vasto interesse e atenção especial de críticos que se revezam a comentar a obra, o estilo 

e uma madura consciência do escritor no tocante à perspicácia com que liga o assunto à 

forma literária. No ano de seu surgimento, recebeu a avaliação de Otto Maria Carpeaux: 

 

O grande valor literário da obra de José Lins do Rego reside nisto: o 
seu assunto e o seu estilo correspondem-se plenamente. Assim e só 
assim, conta-se a decadência do patriarcalismo no Nordeste do Brasil, 
com as suas inúmeras tragédias e misérias humanas e uns raros raios 
de graça e de humor. Por isso, José Lins do Rego consegue 
acertadamente o que quer: e isto parece-me o maior elogio que se 
pode fazer a um escritor. Pode ser que “o homem da terra” nem 
sempre saiba disso; mas o “o homem dos livros”, que há também em 
Zé Lins sabe muito bem. Sabe bem a lição do seu mestre Gilberto 
Freyre, e transformou-a tão integralmente em literatura, em romance, 
em vida, que hoje é sua (CARPEAUX, 2005, p. 19-20). 
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No ano seguinte, no texto “Dois estudos”, em O empalhador de passarinho, 

Mário de Andrade (1955, p. 291) afirma sem reserva que “a crítica profissional tem se 

mostrado desatenta diante de Fogo morto”. Para tanto, conclui o crítico paulista: “... 

Felizmente que já não sou mais crítico profissional de literatura, basta! Hoje eu 

sobrenado na calmaria virtuosa da crítica apologética, que tanto enquizila a crítica” 

(1955, p. 291). Mesmo colocando-se como um crítico amador, tece com precisão uma 

análise sobre as personagens que compõem os vários dramas da narrativa: 

 

[...] os personagens eficientemente dramáticos de Fogo morto são os 
no entanto realizados como personalidade e  ideais, os que de alguma 
forma foram obrigados a se completar num todo inteiriço e insolúvel, 
porque aquela sociedade medonha em que viviam os expulsou de si e 
eles vivem em luta contra ela. Há muito menos eficiência dramática 
num Lula que não foi, num mesmo José Amaro que aspira a ser do 
que nesse impagável e magistral capitão Vitorino, completado porque 
não tem lugar possível pra ele naquela sociedade. A não ser o 
manicômio. E, com efeito, além do manicômio, é só a cadeia e os 
asilos que essa sociedade pode propor às personagens de eficiência 
dramática e integralmente realizados do livro: além do genial capitão 
Vitorino, o cangaceiro Antônio Silvino e seu grupo, o comboeiro 
Alípio e cego Torquato. São estes as personagens que congregam 
drama dentro de si e espelham em torno a nossa insatisfação 
revoltada. São mesmo trágicos em sua fatalidade. É o destino, é o 
fatum (social) que os determina e move (ANDRADE, 1955, p. 235-
294). 

 
No período em que foi publicado, o romance de José Lins do Rego recebeu 

também a análise do crítico mineiro Afonso Arinos de Melo Franco. Para o estudioso, 

Fogo morto simboliza a obra-prima do romancista:  

 
Com o seu mais recente romance, Fogo morto, José Lins do Rêgo 
conseguiu aquilo que nunca obtivera antes: reunir o ambiente social 
ao humano, oferencendo-nos um livro que é a um só tempo descritivo 
de ambientes e revelador de paixões. Isso já é um dos elementos que 
fizeram deste livro o maior da sua carreira (FRANCO, 1944, p.38). 

 
 

Ainda no decênio de 1940, Álvaro Lins publica com entusiasmo um artigo 

revelador sobre a representatividade de Fogo morto para a literatura brasileira, pois o 

romancista menciona o drama de um povo que serviria, sem dúvida, para expressar a 

tristeza do povo brasileiro. Segundo o crítico: 
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O Sr. José Lins do Rêgo é um romancista representativo do estado de 
espírito de um povo, e a sua tristeza é o sentimento coletivo de um 
povo triste. E em nenhum momento de sua tristeza foi mais pungente 
do que em Fogo Morto. Grande parte do seu êxito estará na sua 
excepcional capacidade de comoção, nessa tristeza que o romancista 
salvou da sombria amargura pelos seus dons de simpatia e 
generosidade. A simpatia para compreender as figuras mais 
miseráveis, a generosidade para se irmanar com os seres vencidos e 
desgraçados. Podemos dizer de Fogo Morto que é por excelência o 
romance da tristeza brasileira. “Numa terra radiosa vive um povo 
triste” ─ esta frase de Paulo Prado em Retrato do Brasil! bem poderia 
servir de epígrafe para as páginas de Fogo Morto (LINS, 1944, p. 
07). 

 
É relevante também nesse período, a avaliação que Franklin M. Thompson fez 

em seu ensaio “José Lins do Rêgo” sobre o estilo do romancista. Segundo o crítico, o 

autor de Fogo morto utilizou uma linguagem mesclada de “brasileirismos e 

regionalismos” (1952, p. 32) podendo desconcertar o leitor mais desatento. A 

linguagem revelaria também uma semântica despojada, expressando de forma precisa o 

fazer literário do autor em relação à liberdade de criação, aspecto esse defendido 

inicialmente pelo grupo de escritores de 1922. Para tanto, os escritores de 1945 

retomariam os aspectos elencados aqui por esse crítico. A escritura de José Lins do 

Rego é assim analisada por Thompson: 

 

O estilo de José Lins é simples, lírico, em tom de conversa, ele é 
extremamente despretensioso e coloquial no seu vocabulário.  Mas 
que ninguém se engane, pois seu cabedal de palavras é enorme, e o 
tesouro de brasileirismos e regionalismos, que ele tornou nacionais, 
desconcerta o leitor desprevenido. José Lins do Rêgo escreve na 
linguagem corrente e quotidiana do Nordeste. Sua sintaxe, é 
habitualmente boa, mas decerto não é purista e exibe pouco respeito 
às regras tradicionais de gramática, tomadas em si mesmas, não se 
preocupando o escritor com “retórica e composição”. Empresta 
enorme vigor aos seus personagens, provavelmente baseado em 
experiências que teve com pessoas reais, bem como com tipos 
complexos, pois ao romancista são familiares todos os tipos que ele 
menciona nos seus livros sobre o Nordeste. Em todas as suas páginas 
pulsa uma forte e quente humanidade que deve ser sincera para que 
venha a ser tão intensamente sentida pelos que as lêem 
(THOMPSON, 1952, p. 32). 

 
 

Em 1957, ano da morte do romancista, Carlos Drummond de Andrade fez uma 

crônica em homenagem ao amigo. Na ocasião, o poeta analisou magistralmente o 

homem e o escritor José Lins do Rego. Drummond afirma que a obra desse paraibano 
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deixa marcas de dor e tristeza no leitor, mesmo que a leitura tenha sido realizada há 

muito tempo. Drummond, com toda sensibilidade inerente a quem é poeta, nos dá a sua 

impressão sobre a prosa de José Lins do Rego: 

 
Os romances mais autênticos de José Lins, os de sua infância 
dramatizada, dos quais Fogo morto é como um epílogo magistral, 
continuam doendo depois de lidos, porque a narrativa colocou 
largamente sua presença entre os acontecimentos, seja de forma 
direta, seja através de impressões e modos particulares de ver e sentir; 
ofereceu-se em confidência, tocou-nos. Só isso? Não. Seu caso 
pessoal se insere numa paisagem, numa cultura, numa fase 
econômica e política, que passam a viver em representação dramática 
a nossos olhos, despercebidos até então do caráter trágico do 
panorama, ou ainda não habituados a encontrar toda a essa 
tragicidade em termos (tão simples) de ficção (ANDRADE, 1957, p. 
17-18). 

 
 

Valendo-se da objetividade dessa pesquisa, pensamos que não cabe mencionar 

trechos de toda a fortuna crítica. Por isso, nosso estudo passa agora a apresentar o 

pensamento da crítica contemporânea sobre o romance de José Lins do Rego. 

Atualmente, é sugestivo observar o caráter crítico de alguns estudiosos sobre Fogo 

morto, considerado de forma unânime como a obra-prima do autor. Inicialmente, 

tomemos as ideias de Alfredo Bosi ao apontar que a intrínseca relação entre o “eu e a 

realidade” favorecem à obra uma expressividade maior em termos de estrutura 

romanesca.  Bosi tece o seguinte comentário a respeito dessa relação: 

 

À força de carrear para o romance o fluxo da memória, José Lins do 
Rêgo aprofundou a tensão eu/realidade, apenas latente nas suas 
primeiras experiências.  E o ponto alto da conquista foi essa obra-
prima que é Fogo Morto, fecho e superação do ciclo da cana-de-
açúcar. A riqueza no plano do relacionamento com o real trouxe 
consigo maior força de estruturação literária. Assim sendo, o 
“espontaneísmo”, apontado nas palavras do próprio José Lins como 
caráter inerente a seu trabalho de escritor (“o dizer as coisas como 
elas surgem na memória”), vem da ênfase de um momento limitado 
da sua história criadora (BOSI, 2006, p. 399). 

 
 
 

O crítico Antonio Candido investiga em seu estudo “Um romancista da 

decadência” a vocação que José Lins do Rego teve para criar personagens, pois “Fogo 

morto [...] é sobretudo um livro de personagens. Falar dele é falar destes” 
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(CANDIDO,1945, p.61). Essas personagens ora se apresentam em processo de 

decadência e ora transitam num mundo do silêncio. Assim, nas experiências vividas 

pelos protagonistas, o leitor percebe que as relações sociais ocorrem num espaço-tempo 

onde tudo é indefinido, pois o tradicional mundo dos engenhos passa a se confrontar 

com as inovações da modernidade, o mundo representado paulatinamente pelas usinas. 

A propósito, vejamos o tom da reflexão de Candido: 

  

O senhor José Lins do Rêgo tem a vocação das situações anormais e 
das personagens em desorganização. Os seus são sempre indivíduos 
colocados numa linha perigosa em equilíbrio instável entre o que 
foram e o que não serão mais, angustiados por essa condição de 
desequilíbrio que cria tensões dramáticas, ambientes densamente 
carregados de tragédia, atmosferas opressivas, em que o irremediável 
anda solto. Os seus heróis são de decadência e de transição, tipos 
desorganizados pelo choque entre um passado e um presente 
divorciado do futuro. Em Fogo morto há um pouco da atmosfera dos 
grandes russos, com aquela impiedade em desnudar o sofrimento e 
pôr a descoberto as profundezas da dor do homem (CANDIDO, 
1945, p. 61). 

 
José Maurício Gomes de Almeida ao ler Fogo morto evoca os ideais estéticos 

expressos por Gilberto Freyre. O sociólogo, por sua vez, defendeu no movimento 

Regionalista de 1926, um fazer literário que fosse capaz de registrar e refletir o dia a dia 

do homem em seu meio social. Como é sabido, o romancista paraibano conquistou uma 

longa amizade com Freyre e desde então o considerou seu mestre em termos de 

ensinamentos críticos sobre os problemas sociais que atingiam diretamente a região 

nordestina. Na passagem, Almeida apresenta uma análise muito significativa sobre a 

prosa de José Lins do Rego: 

 
[...] com José Lins do Rêgo o romance regionalista brasileiro alcança 
um de seus momentos mais altos. Herdeiro do movimento 
regionalista, o autor de Fogo morto procura colocar em prática 
aqueles ideais estéticos tão calorosamente defendidos por Gilberto 
Freyre e por ele próprio, no decênio anterior: uma criação artística 
fundada nas vivências pessoais de cada um, apta portanto a desvendar 
aspectos novos de cotidiano regional, que os preconceitos 
acadêmicos haviam banido da esfera artística. Com isso a obra, além 
de seu valor intrínseco como realização estética, adquire o sentido de 
verdadeiro depoimento (ALMEIDA, 1999, p. 248). 
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Ainda sobre Fogo morto, a análise de Almeida instaura em seu estudo um 

diálogo com a teoria de Antonio Candido, quando este defende a dialética relação entre 

localismo e universalismo. Nesse sentido, Almeida afirma que a importância desse 

romance reside especificamente no tratamento dado às ações individuais de 

personagens, mas que exprimem o drama vivido na coletividade. De acordo com 

Almeida: 

A grande realização de José Lins do Rêgo, em Fogo morto, está em 
ter conseguido projetar a imagem de uma vivência coletiva através do 
destino individual de algumas poucas personagens, sem que isso 
implique esquematismo psicológico ou qualquer gênero de 
deformação caricatural. O social não se constitui em detrimento do 
existencial: ao contrário, esses dois aspectos da realidade humana 
realimentam-se mutuamente fazendo com que Fogo morto, apesar de 
profunda e radicalmente regionalista, se torne também um dos 
romances da literatura brasileira mais universais no seu significado 
(ALMEIDA, 1999, p. 251). 

 
Acresce afirmar o pensamento de Luís Bueno numa crítica mais recente sobre 

o romance de José Lins do Rego. Em sua análise, Bueno insiste na observação que os 

outros teóricos fizeram ao considerar Fogo morto a obra-prima do escritor paraibano. 

Vale, portanto, conferir em Uma História do romance de 30, uma ampla investigação 

que o estudioso faz sobre as obras do período num encruzilhar de ideias, personagens, 

temas e estilos que necessita muita atenção da parte do leitor para apreender as análises 

propostas. Em relação a Fogo morto, Bueno confirma a tese dos críticos citados, 

afirmando: 

A morte do mestre José Amaro em Fogo morto é mais do que o 
símbolo da tragédia de uma era que representara a morte de Ricardo 
em Usina. É a tragédia em si. E a descoberta de que a morte do 
mestre, como a morte da mulher ou a do pescador, é em si uma 
tragédia, é um dos elementos que pode dar a Fogo morto um 
equilíbrio e um alcance maiores do que as obras anteriores de José 
Lins haviam conseguido (BUENO, 2000, p. 469-470). 

 
Podemos dizer que as análises realizadas pelos críticos acima citados em torno 

da obra Fogo morto nos revelam um olhar consciente sobre a problemática que acomete 

o homem no espaço-tempo dos engenhos. O sonho de manter viva a tradição dos 

engenhos passa a ser um tempo irremediavelmente perdido pela modernidade que vai se 

instalando no extrato social. Com efeito, a criação de José Lins do Rego aponta a 

decadência do patriarcalismo a partir de “personagens eficientemente dramáticos” no 



 24

Nordeste açucareiro, como bem analisou Mário de Andrade no artigo “Dois estudos” 

(1955, p. 291).  

Dentro deste processo de criação literária, no ensaio “Literatura e cultura de 

1900 a 1945”, Antonio Candido afirma que nos romances de José Lins do Rego e 

Graciliano Ramos há um traço determinante dos problemas sociais sobre a personagem. 

Para o crítico, nas obras desses romancistas, “[...] a humanidade singular do 

protagonista domina os fatores do enredo: meio social, paisagem, problema político”. 

(CANDIDO, 2000, p. 124). Tal humanidade proposta por José Lins do Rego é 

compreendida por Antonio Candido como “uma vocação das situações anormais e das 

personagens em desorganização” que o romancista tem para expressar sua tristeza em 

relação às mudanças que vêm juntas com a modernidade e simboliza assim “um 

sentimento coletivo de um povo”, como analisou Álvaro Lins (1944, p. 07). Tal 

sentimento nos faz pensar na questão da identidade que surge como resultado da 

repetição de enunciados e imagens para denotar uma região, considerando aqui, aquela 

perspectiva do Modernismo de que a construção da identidade devia basear-se, 

fundamentalmente, na cultura do seu país. Segundo Mário de Andrade (1942), esta era 

uma das principais “tarefas” do artista, a construção dessa tradição, pois nesta se 

basearia a identidade regional e nacional. O escritor estava incumbido de colher “um 

inconsciente artístico coletivo”, não aquele que tinha como modelo o padrão europeu. 

Devia considerar uma tradição fundamentada, essencialmente, na cultura popular. Vale 

ressaltar que os romancistas não se preocupavam em simplesmente relatar em suas 

obras uma cultura, mas valorizá-la, sobretudo, apontando como a mesma se originou na 

cultura popular.  

De fato, a criação artística de José Lins do Rego nos aponta a vida de 

personagens em uma “sociedade medonha em que viviam os expulsou (sic) de si e eles 

vivem em luta contra ela” (ANDRADE, 1955, p. 235). Sobre esse aspecto, percebemos 

aqui um romancista preocupado com as mudanças sociais de seu tempo, retomando o 

regionalismo sem o pitoresco, com uma visão diferenciada apontando-nos: “o homem 

pobre do campo e da cidade apareciam, não como objeto, mas, finalmente, como 

sujeito, na plenitude da sua humanidade” (CANDIDO, 1999, p.83). 

A problemática trabalhada em Fogo morto nos faz perceber que o romancista 

pode ser incluído na “fase de consciência catastrófica do atraso” à qual se refere 
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Antonio Candido no ensaio “Literatura e subdesenvolvimento”, em que a visão de 

subdesenvolvimento já era vista pelos escritores da década de 1930 e a ficção 

regionalista “adquiriu uma força desmistificadora que precede a tomada de consciência 

dos economistas e políticos” (CANDIDO, 1989, p. 142). Essa força desmistificadora 

que a prosa regional alcançou passa a ganhar notoriedade na produção literária de 

alguns escritores. Para Candido, “entre os que naquele momento propuseram com vigor 

analítico e algumas vezes forma artística de boa qualidade a desmistificação da 

realidade americana, estão Miguel Angel Asturias, Jorge Icaza, Ciro Alegria, José Lins 

do Rego e outros” (CANDIDO, 1989, p. 160). 

Dentro deste campo de “forma artística de boa qualidade” a qual se referiu 

Antonio Candido, podemos ainda pensar nas análises de Mário de Andrade, Drummond 

e Luís Bueno ao definirem a obra como sendo “uma tragédia” que desvenda a 

desumanidade no cotidiano das personagens de Fogo morto. Nesse sentido, vimos que a 

análise de Drummond nos aponta a inovação da prosa de José Lins do Rego por revelar 

em sua narrativa a problemática de homens que tentam se manter na terra natal, apesar 

dos inúmeros obstáculos que enfrentam. Revemos o trecho em que o poeta mineiro 

historicamente afirma que antes da leitura da obra não tinha dimensão da tragicidade 

que acomete o homem no meio rural: “[...] passam a viver em representação dramática a 

nossos olhos, despercebidos até então do caráter trágico do panorama, ou ainda não 

habituados a encontrar toda a essa tragicidade em termos (tão simples) de ficção” 

(ANDRADE, 1957, p.18).  

Quando, porém, José Maurício de Almeida nos afirma que Fogo morto é uma 

obra “[...] apta portanto a desvendar aspectos novos de cotidiano regional, que os 

preconceitos acadêmicos haviam banido da esfera artística” (Almeida, 1999, p. 248), 

vimos na concepção de Candido que tais aspectos já simbolizam o moderno. No ensaio 

“Literatura e cultura de 1900 a 1945”, Candido põe em relevo uma particularidade da 

prosa de 1930 e que se estende a 1945: o amadurecimento e a liberdade que os 

escritores têm para a criação literária, culminando, segundo o crítico, em: 

 

Romance fortemente marcado de néo-naturalismo e de inspiração 
popular, visando aos dramas contidos em aspectos característicos do 
país: decadência da aristocracia rural e formação do proletariado 
(José Lins do Rego); poesia e luta do trabalhador (Jorge Amado, 
Amando Fontes); êxodo rural, cangaço (José Américo de Almeida, 
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Raquel de Queirós, Graciliano Ramos); vida difícil das cidades 
grandes em rápida transformação (Érico Veríssimo) (CANDIDO, 
2000, p. 123). 

 
A fim de não alongar essa apresentação sobre a receptividade da crítica em 

relação à obra-prima de José Lins do Rego, vale ressaltar que não foi nossa intenção 

investigar todas as análises existentes, mas fundamentalmente, procuramos visitar 

alguns teóricos da crítica literária sobre o nosso objeto de estudo. Fizemos um apanhado 

de como se deu a recepção no momento de publicação da obra até o momento atual. 

Pensamos que ao eleger um trecho ou outro de determinado crítico não foi nossa 

intenção desconsiderar os que não foram citados em nosso estudo e muito menos de se 

tratar de um corte abrupto, mas sim buscarmos uma delimitação que fosse capaz de 

atender às necessidades imediatas dessa pesquisa. 

No mais, consideramos pertinentes as análises realizadas pelos críticos, quando 

indicaram aspectos significativos da prosa de José Lins do Rego a partir de uma clareza 

e notável intenção crítica, propiciando-nos a compreender melhor o romance. Nesse 

processo, os estudiosos recorreram a várias questões que vão da forma ao conteúdo e, 

até onde pesquisamos, não foi identificada nenhuma crítica negativa sobre a obra. No 

momento, considerando nossa leitura, podemos dizer que Fogo morto alcançou uma 

excelente receptividade tanto da crítica quanto do público. 

Nesta mesma linha reflexiva de Fogo morto, Cartilha do silêncio apresenta-nos 

uma prosa com um discurso que começa sob uma perspectiva individual e passa a ser 

compreendido como uma problemática coletiva. Desse modo, o escritor sergipano, 

Francisco José Costa Dantas, entra para o cenário da literatura brasileira bastante 

elogiado pela crítica e pelo público leitor. Publicou os romances Coivara da memória 

(1991), Os desvalidos (1993), Cartilha do silêncio (1997), Sob o peso das sombras 

(2004) e Cabo Josino Viloso ( 2005). 

O romance Cartilha do silêncio, segundo objeto de estudo dessa pesquisa, 

ressalta a representação do silêncio no perfil e nas ações do cotidiano das personagens, 

apresentadas na obra a partir de três gerações de uma mesma família. Essa narrativa de 

Francisco Dantas apresenta-se dividida em cinco capítulos e assim como Fogo morto, 

todos os capítulos são intitulados com nomes das personagens: “Dona Senhora”, 

“Arcanja”; “Remígio”; “Mané Piaba” e “Cassiano Barroso”. Seus personagens são 

“pobres-diabos” como bem nomeou José Paulo Paes, presos a ambientes sem nenhuma 
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perspectiva de saída para solucionar seus problemas. Para Sérgio Vilas Boas, o 

problema da desestruturação social nos enredos de Dantas decorre principalmente do 

declínio financeiro, o que vai desembocar em múltiplos silêncios dentro da narrativa: 

 
[...] os enredos decorrem do declínio financeiro: a desagregação dos 
clãs com o agravo do tempo, a erosão do patriarcalismo, o 
esfacelamento da pequena burguesia local, a intrusão da chantagem e 
do suborno como métodos de ascensão, as astúcias da boa e má sorte, 
a desgraça da inveja. Sergipe é a esfera que afeiçoa os conteúdos, 
mas poderia ser qualquer outro lugar do mundo onde haja fome, 
miséria, injustiça e violência, subprodutos da decadência econômica e 
moral (VILAS BOAS, 2003, p.38). 

 
 

Na contemporaneidade, a ficção regionalista que trata o homem no espaço da 

zona rural a partir de sua problemática social, apresenta, em linhas gerais, a mesma 

linha tradicional do romance de 1930, diferenciando-se em alguns aspectos, dentre eles, 

o da linguagem e a implantação de uma nova temática, apontando um texto rico e 

diversificado ao abordar temas “já gastos”, sob outra perspectiva. É o caso dos 

romances: Vila dos Confins e Chapadão do bugre, de Mário Palmério; O tronco, de 

Bernardo Élis; O Coronel e o lobisomem, de José Cândido de Carvalho; Além dos 

Maribus, de Herbeto de Sales; Galvez, imperador do Acre, de Márcio de Souza; Relato 

de um certo Oriente; Dois irmãos e Órfãos do Eldorado, de Milton Hatoum;  Coivara 

da memória, Os desvalidos e Cartilha do silêncio, de Francisco Dantas. Essas obras já 

se encontram, de acordo com a crítica literária brasileira, inscritas na tradição do 

romance regionalista.  

Os protagonistas desses romances vivem todas as decepções tanto no meio 

familiar quanto no social, apontando ao leitor as mazelas sociais do homem 

contemporâneo com uma vida fortemente marcada por solidão, abandono e silêncios.  

Os autores preocupam-se, fundamentalmente, em revelar a problemática vivida pelo 

homem brasileiro. 

Analisando a prosa no momento atual, Alfredo Bosi afirma que “a potencialidade 

da ficção brasileira está na sua abertura às nossas diferenças” e para ele, o mais 

importante na literatura contemporânea, seja esta de origem regional ou não, é a “beleza 

estilística”, o papel destinado à linguagem. Este elemento da narrativa deve se 

sobressair na obra e foi este o principal aspecto que o crítico observou nos primeiros 
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romances de Francisco Dantas, e o fez levantar questionamentos inquietantes ao ler as 

obras do romancista sergipano:  

 

Regionalismo ainda? Pergunta que provoca outras, mais pertinentes: 
teriam, acaso, sumido para sempre as práticas simbólicas de 
comunidades inteiras que viveram e vivem no sertão nordestino, só 
porque uma parte da região entrou no ritmo da indústria e do 
capitalismo internacional? É lícito subtrair ao escritor que nasceu e 
cresceu em um engenho sergipano o direito de criar o imaginário da 
sua infância e de seus antepassados, pelo simples fato de ele ser 
professor de universidade e digitar seus textos em computador? [...] é 
a qualidade estética do texto que ainda deve importar como primeiro 
critério de inclusão no vasto mundo da narrativa; só depois, e em um 
matizado segundo plano, é que interessam o assunto ou a visibilidade 
dos seus referentes. Esta, por seu turno, parece depender, cada vez 
mais, da mídia, isto é, do mercado das comunicações (BOSI, 2006, p. 
437-438). 
  

 

Assim, na continuidade da “qualidade estética do texto”, bem como na 

“memória seletiva da história literária” e preocupação com o social, na década de 1990, 

surge um romancista com uma produção literária cujo discurso começa sob uma 

perspectiva individual e passa a ser compreendido como uma problemática coletiva: o 

escritor sergipano, Francisco José Costa Dantas, que contribui com o conjunto de sua 

obra para o romance contemporâneo e entra para o cenário da literatura brasileira 

bastante agraciado pelo público e pela crítica: Alfredo Bosi, já citado, Vilma Arêas, 

Valentim Facciolli, João Luiz Lafetá, Wilson Martins, Benedito Nunes, José Paulo 

Paes, entre outros. Além de romancista, Dantas passou por uma carreira de docência na 

Universidade Federal de Sergipe, escreveu contos e ensaios, fez mestrado sobre a obra 

de Osman Lins e doutorado sobre a obra de Eça de Queirós.  

O romance de estréia Coivara da memória (1991) recebeu a avaliação de 

Alfredo Bosi que afirma: “a sua prosa alcança o equilíbrio árduo entre a oralidade da 

tradição, cujos veios não cessam de perseguir, e uma dicção empenhadamente literária 

que modula o fraseado clássico até os confins da maneira” (BOSI, 1993). A obra narra a 

história de um servidor público, funcionário da justiça que ocupa a função de escrivão e 

vive atordoado, preso dentro do próprio cartório por um crime de assassinato. O 

romance apresenta um narrador-escrivão, visto como um intelectual e “paparicador de 

livros”. Este, por sua vez, vê-se detido em suas memórias há mais de um ano e aguarda 
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julgamento. A narrativa apresenta um final surpreendente quando o narrador faz uma 

reflexão sobre as três vezes em que fora abandonado: pelos pais, pelos avós, e pela 

amada esposa Luciana. Sobre as memórias contidas nesta prosa de Dantas, João Luiz 

Lafetá nos sugere, na sua análise, que a leitura da obra talvez possa servir de um bom 

começo para revermos nossa história social recente: 

 
A força e a complexidade deste romance de estréia de Francisco 
Dantas não podem ser apreendidas com facilidade pelo leitor. Não é 
livro que seduza pelo brilho imediato da superfície, ou conduza e 
mantenha o interesse através de lances espetaculares do enredo. Ao 
contrário, a superfície opaca — propositalmente opaca — e ritmo 
lento de sua história exigem a leitura paciente, disposta a acompanhar 
a frase larga de uma linguagem que procura, minuciosa, atenta, 
sondar o vai e vem embarcante da memória, repleto de significações 
mas também de lacunas e rasuras [...]. O acúmulo verbal, as 
repetições exasperadas contribuem para dar corpo à negatividade do 
romance, negatividade que o transforma simultaneamente em crítica 
do arcaico e moderno. Saímos de sua leitura com um forte sentimento 
de opressão, o que faz desconfiar de que talvez esta história negra 
seja a alegoria assombrada do ambiente social brasileiro, da década 
de 30 à de 90 (LAFETÁ, 1991, p. 04). 

 
 

Já para a estudiosa da memória, Ecléa Bosi (1994, p. 06), “o ponto alto de 

Coivara é a evocação que o narrador faz da figura de sua avó; a admirável descrição dos 

seus trabalhos é uma peça de ficção que constitui também uma lição antológica de 

história cultural do Nordeste”. 

Assim como o primeiro romance, Os desvalidos alcançou uma boa recepção 

por parte da crítica literária. De acordo com OLIVEIRA (2001), a obra “surge no papel 

de um grande romance nesta continuidade de textos surpreendentes. Destaca-se por 

apresentar uma prosa renovada na linguagem e no estilo, apontando o homem 

nordestino com suas histórias e destinos marcados pelo duplo flagelo de seca e do 

cangaço.” O romance Os desvalidos apresenta como cenário o sertão nordestino e a 

narrativa começa com a tão esperada notícia sobre a morte do cangaceiro Lampião. Em 

meados da década de 20, no século passado, o rei do cangaço e seu bando invadem o 

agreste sergipano. O protagonista Coriolano não alcança sucesso como comerciante e 

passa a vida inteira se lamentando dos fracassos que encontra nos caminhos da vida. 

No espaço físico de Rio-das-Paridas, vive Coriolano, órfão de pai e mãe. Foi 

criado por um tio, Filipe, e pelo amigo Zerramo. O protagonista da prosa de Dantas é 
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um homem de porte físico fraco e corcunda, um “sujeito simples, humilde e trabalhador 

das mais variadas profissões em um lugar onde reina a escassez dos meios de vida” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 47). O “pobre-diabo” aprende com o tio Filipe e o amigo 

Zerramo muitos ofícios: fazer e remendar tamancos, arrear cavalos, como lidar com 

uma venda, ser caixeiro-viajante, mas fracassa em todos. A seca toma conta da região e 

Coriolano enfrenta tempos difíceis, sobrevive quebrando os dentes em raiz de umbu, 

mastigando caroço de mucunã, assando carne de cachorro e matando a sede em lama. 

Caminhando no agreste esquisito, pensa: “êta vidinha caipora!” e ainda se depara com o 

bando de Lampião que o leva em boa parte de suas andanças pelo sertão. Depara-se 

com Chico Gabiru, nato morador de Rio das Paridas, que via na figura de Lampião a 

única pessoa capaz de defender o pobre. Cansado e muito velho, Chico pede para que 

Coriolano vá até a praça para reconhecer o tio que volta muito decepcionado com as 

injustiças da vida e passa a viver os restos dos seus dias com o sobrinho. A relação do 

protagonista com o cangaceiro é bem analisada por José Paulo Paes no artigo “No 

rescaldo de Fogo morto”. No texto de Paes, é nos passada a imagem que tanto 

Coriolano quanto Lampião são dois “pobres-diabos”: 

 
É bem verdade que, no enredo de Os desvalidos, o destino de 
Coriolano está dramaticamente ligado ao de Lampião. Liga-os um 
tipo de nexo que, pelo marcado contraste de pavidez e passividade, 
de um lado, com destemor de outro, se afigura à primeira vista 
opositivo. Mas a arte do romancista é demasiado sutil para deter-se 
em antítese tão obviamente polar; prefere ir além dela e subsumir, 
num mesmo clima de derrota histórica, tanto o gesto do herói 
cangaceiro quanto a antigesta do pobre-diabo remendão. A origem da 
ligação entre este e aquele é-nos revelada numa cena de sangue da 
segunda parte do romance, transcorrida na pequena estalagem de 
Aribé, onde Coriolano conseguiria um pouco de fugaz prosperidade. 
[...] Para a nossa linha de argumentação, interessa apenas assinalar 
que Coriolano perde a última oportunidade de firma-se na vida e 
afunda no abismo de uma pobre-diabice sem retorno ao ter de fugir 
apavorado da violência do cangaceiro (PAES, 1993, p. 06). 

 

Essa temática de tempos difíceis vividos pelos protagonistas também é 

ressaltada em Cartilha do silêncio. Para tanto, vale ressaltar a constatação de quem 

pesquisa a obra de Francisco Dantas, de que há um número pequeno, mas significativo, 

de trabalhos acadêmicos sobre a sua produção. Ressaltamos, pois, os trabalhos 

acadêmicos de Eliana Mara de Freitas Chiosi “Nas trilhas e tramas do regionalismo” 
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(Dissertação de mestrado/UFRGS, 1996), a nossa Dissertação de Mestrado “O moderno 

em duas perspectivas regionalistas: uma análise de O Quinze e Os desvalidos” 

(OLIVEIRA, UFRN, 2001) e que tratou da investigação do “moderno” nos romances O 

Quinze, de Rachel de Queiroz e Os desvalidos, de Francisco J. C. Dantas. A pesquisa 

objetivou analisar a evolução do romance regionalista, da origem no Romantismo, com 

ênfase para a vasta produção no Modernismo até a análise do contexto literário da 

contemporaneidade. Nossa abordagem se voltou, sobretudo, para a produção literária 

dos anos de 1930, que refletiu o momento histórico-social, revelando as preocupações 

do homem brasileiro e um estudo do momento atual, com o romance Os desvalidos, de 

1993, que retomou a discussão sobre a prosa regionalista a partir de uma nova 

perspectiva. Em todo o trabalho, foram investigados aspectos como 

modernismo/regionalismo e tradição/modernidade presentes nas obras. Em 2004, a 

professora Adriana Rodrigues Sacramento defendeu a Dissertação de mestrado 

intitulada À sombra de uma barriguda: memória e experiência em Coivara da memória, 

na Universidade de Brasília. No ano de 2005, Manuela Barreto Santos defendeu a 

Dissertação de mestrado A narrativa de Francisco Dantas em Os desvalidos: vida, 

história, arte, na Universidade de Brasília. Por último, em 2008, o pesquisador Sidiney 

Menezes Gerônimo defendeu no estado de origem do romancista sergipano a 

Dissertação “Lavoura de delícias: visibilidades de gênero nos romances de Francisco 

Dantas”, no mestrado em Sociologia, da Universidade Federal de Sergipe. 

Podemos, ainda, observar que há um número substancial de artigos e ensaios 

sobre as obras de Francisco Dantas. Entre os críticos e estudiosos que pesquisam sua 

prosa, citamos Carlos Franco, quando, com muita precisão, observa: “Dantas, na sua 

narrativa, distribui cerimoniosamente o mesmo espaço a homens e mulheres” 

(FRANCO, 1997).  

Cartilha do silêncio centraliza-se na saga de uma família nordestina, que vive a 

decadência do seu patrimônio devido à ingerência de seus gestores no meio rural 

sergipano. O romance retoma a questão do homem rural e a forma estético/narrativa que 

muito o aproxima da obra de Guimarães Rosa  como a linguagem, aspecto esse que 

leva o próprio Dantas a eleger Cartilha do silêncio como uma de suas obras mais 

expressivas. Nesse sentido, em entrevista concedida a FRANCO (1997, p.02), o 
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romancista declara: “Penso que Cartilha do silêncio é o mais ousado, principalmente, 

quanto à linguagem”.  

Em Cartilha do silêncio, investigamos como se dá a representação do silêncio 

no perfil e nas ações do cotidiano das personagens, apresentadas no romance a partir de 

três gerações de uma mesma família. Essa obra de Francisco Dantas apresenta-se 

dividida em cinco capítulos: Dona Senhora, a Rosário; Arcanja; Remígio; Mané Piaba e 

Cassiano Barroso, ambos protagonistas de uma prosa memorialista e psicológica, 

desenvolvida em ações que se entrecruzam durante a trama. A narrativa se passa num 

período de tempo bastante longo, do ano de 1915 a 1974. A ruína e a decadência da 

velha aristocracia rural e urbana que se instalaram nas três gerações da família Barroso 

são verificadas por vários aspectos sociais que afastam o homem dos padrões de 

sociabilidade, transformando-o em um ser solitário, silencioso, dentro mesmo do 

próprio ambiente familiar. 

Esse problema de solidão é comum às três gerações da mesma família: Romeu 

― Cassiano Barroso ― Remígio ― avô, pai e filho, respectivamente. Logo, é expressiva a 

representação do silêncio na obra, pois todos os elementos do silêncio estão direta ou 

indiretamente relacionados ao declínio econômico que sofrem as personagens em 

Cartilha do silêncio. De acordo com Hélio Pólvora (1997, p. 08), o motivo da 

desestrutura econômica é um tema forte e constante na prosa de Dantas: “sempre o 

declínio econômico com a consequente desagregação de um clã que a passagem do 

tempo, com as mudanças impostas, muito mais que a morte, vai dizimando”. 

Nesse sentido, podemos dizer que o romancista sergipano retoma, de forma 

promissora, a temática da relação de classes, abordada enfaticamente pela geração de 

escritores da década de 1930. Na análise de Alfredo Bosi, as narrativas de Francisco 

Dantas tratam de histórias “fortes” e “pungentes”, produzidas com uma qualidade 

estética e consciência crítica do escritor. Em História concisa da literatura brasileira, 

Bosi adverte sobre a estética do texto literário na produção romanesca da 

contemporaneidade, na qual Francisco Dantas está inserido. De acordo com o crítico, 

“na rede de uma cultura plural como a que vivemos, [...] o que conta e deve sobreviver 

na memória seletiva da história literária é o pathos feito imagem e macerado pela 

consciência crítica” (BOSI, 2006, p.438). 
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Os capítulos de Cartilha do silêncio apresentam no dinamismo das ações das 

personagens uma prosa repleta de silêncios significativos. Através da memória de 

alguns personagens e da personagem-narrador Mané Piaba, o leitor passa a ter contato 

com um mundo de silêncio, solidão, lamentações, problemas cotidianos, perdas, ganhos, 

alegrias, tristezas, tudo justificado pela imensa e repentina mudança que acomete o 

homem no seio familiar. A economia, a falta de planejamento orçamentário e as 

mudanças no campo social contribuem para o impedimento do progresso das três 

gerações que compõem essa prosa de Dantas. A leitura do elemento silêncio na primeira 

parte do romance diz respeito ao matrimônio de D. Senhora e Romeu. O silêncio é 

representado pela indiferença com que o marido trata a mulher no seu relacionamento. 

Todas as variantes dos silêncios que acompanham as personagens dessa cartilha serão 

posteriormente analisadas. Portanto, continuemos a analisar os outros romances do 

autor. 

Em 2004, Francisco Dantas publica Sob o peso das sombras e afirma: “meus 

estudos e a experiência docente na UFS, por tantos anos seguidos, serviram a todos os 

meus livros. E mais de perto a Sob o peso das sombras”, declaração dada em uma 

entrevista no CINFORM (2005), jornal de Aracaju. O romance tem como espaço físico 

a cidade de Rio das Paridas, nome comum nos romances anteriores. O enredo, porém, 

se diferencia bastante das outras obras do autor. A trama gira em torno de discussões 

éticas, sociais e administrativas na Faculdade de Mitologia na Universidade Rural de 

Rio das Paridas. Com essa obra, o romancista faz uma crítica ao crescente número de 

Universidades que invadem cidades interioranas ofertando cursos que não condizem 

com a realidade da região. O protagonista Justino Vieira, servidor público da 

Universidade Rural de Rio das Paridas, é o secretário do departamento de Mitologia. A 

partir de suas ações, a narrativa aponta uma série de reflexões críticas sobre o desmando 

e, em muitas circunstâncias, o descaso com o patrimônio público em nosso país. Jileu 

Bicalho Melão, diretor da Faculdade Rural de Mitologia é o principal objeto de 

obsessão de Justino Vieira quando este trata de escrever suas memórias em torno da 

conturbada relação que mantém com o chefe. De uma forma muito irônica, a 

personagem-narrador transmite o legado criado por Dantas a partir de uma linguagem 

típica da região nordestina. De acordo com Célio Nunes (2004), a narrativa do 

romancista sergipano se constrói do: 
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[...] apropriamento de palavras e termos populares típicos do 
Nordeste sergipano-baiano-alagoano-pernambucano; a marcante 
ironia para com os ridículos e falsos valores; a crítica social exposta 
de forma não-planfetária, mas venenosa e cortante, denunciadora 
dessa sociedade do “quem pode pode, quem não pode se sacode” e do 
cultivo da subserviência; o amor e o erótico que envolvem os seres 
humanos, por mais simples que aparentem... e tantas outras 
características, sem falar na paisagem desses confins e seus 
fenômenos, chuva e sol, sempre em descompasso: ou em demasia ou 
em escassez. Justino, na alternância dos seus sentimentos e 
decepções, se firma em um intuito: anotará conselhos aos jovens 
pobres que procuram as cidades, ao modo desses manuais que 
“ensinam” como ter êxito e vencer. Resulta daí um antimanual de 
auto-ajuda como comumente se faz. Ao invés de ressaltar valores 
morais e éticos, aconselha justamente o contrário: a subserviência, a 
ter a arte do camaleão etc. Ironia e desmistificação da nossa 
sociedade (NUNES, 2004, p. 02). 

 

Dantas publicou o seu último romance em 2005, cujo título carrega o mesmo 

nome do protagonista Cabo Josino Viloso. Porém, vale ressaltar que o escritor ainda não 

declarou que essa obra será de fato sua última produção literária. O romance apresenta 

personagens emblemáticas como Camerinda Gravatá, Zeca Papão e Cabo Josino Viloso 

que, paulatinamente, chega a ser delegado em Alvide. Cabo Josino, protagonista dessa 

novela de Dantas, é uma pessoa bem aceita na sociedade, “lúdico e jocoso”, como 

definiu Benedito Nunes (2005). De cabo fanfarrão, vivencia de perto a possibilidade de 

se tornar delegado nos confins de uma cidade interiorana no estado de Sergipe. Mesmo 

sendo boa gente, percorre um longo caminho até ganhar a confiança de seus 

conterrâneos e ser respeitado “em nome da lei e do estado”. Sem dúvida, um dos 

aspectos que diferencia essa obra do romancista sergipano dos outros romances, diz 

respeito ao grande número de expressões “convidativas” que o narrador se utilizou em 

boa parte da narrativa, quando chama a atenção dos leitores para algumas ações ou 

descrições de personagens. Aspecto esse que nos remete à técnica usada pelo narrador 

de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Expressões como 

“releiam lá em cima o parágrafo inicial”; “como viram”; “vejam bem”; “mas, como 

veem”, são apenas exemplos do quanto a obra é em si um convite ao leitor para refletir 

sobre as amargas afirmações que o narrador nos aponta: “... o tempo é implacável, a 

vida é uma complicação. Não há um bem que não nos remeta a algum mal. É a lei da 

compensação” (DANTAS, 2005, p. 12-13). Nesse sentido, Cabo Josino Viloso, 

“primeiro delegado que aceitara o desafio de destacar no Alvide” (p. 33), passa 
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ideologicamente a “experimentar o lado agreste das relações, superando as primeiras 

adversidades, porque é o preço que se paga pra se vencer na vida!” (SACRAMENTO, 

2004, p. 263). 

Por fim, acreditamos que a leitura dos referidos romances nos remete a pensar 

no processo criativo de seus autores. Ambos utilizaram, de acordo com Bosi, a “fantasia 

criadora”, alcançando desde então, uma boa receptividade de seus romances pela crítica 

literária. Ainda no tocante ao processo criativo, José Lins do Rego e Francisco Dantas 

demonstram ter no conjunto de suas obras o outro aspecto mencionado por Bosi, “a 

visão ideológica da História”, ao apontar-nos um texto crítico na fala de seus 

protagonistas. A leitura de Fogo morto e Cartilha do silêncio pode sugerir ao leitor uma 

melhor compreensão de uma sociedade que passou pela experiência de vivenciar os dois 

mundos: o tradicional e o moderno no espaço-tempo dos engenhos e fazenda. Os 

romancistas mesclaram ficção e realidade para apontar de alguma forma como se deu a 

modernização no espaço social das obras. E sobre estes aspectos, carregamos a certeza 

de que tanto José Lins do Rego quanto Francisco Dantas ficaram atentos à maneira de 

como expressar esta problemática em suas obras, pois segundo Marshall Berman (1986, 

p. 29): “[...] uma arte, desprovida de sentimentos pessoais e de relações sociais está 

condenada a parecer árida e sem vida, em pouco tempo. A liberdade que ela permite é a 

liberdade belamente configurada e perfeitamente selada... da tumba”.   

Pode-se dizer que a complexidade vivenciada pelas personagens de Dantas 

também se faz presente na prosa de Fogo morto, pois todo o processo de modernização 

nos espaços-tempos das narrativas avança causando rupturas essenciais com o passado, 

a tradição vai lentamente sendo vencida pela modernidade que veio para se instalar. 

Nosso estudo investiga o expressivo silêncio na vida das personagens, os elementos da 

tradição e da modernidade em cada romance. 

Sobre a representação do silêncio, esta pesquisa tem como suporte teórico os 

estudos de Lourival Barros de Holanda em Sob o signo do silêncio (1992); a pesquisa de 

Luiz Costa Lima na obra A metamorfose do silêncio (1974); os estudos de Eni 

Puccinelli Orlandi em As formas do silêncio: no movimento dos sentidos (2002); e as 

análises de Marisa Simons na obra As falas do silêncio, em O fiel e a pedra, (1999). 

Para as leituras do romance de José Lins do Rego, levamos em consideração o 

pensamento dos críticos e estudiosos Candido (1975, 1989, 2000), Bosi (2003, 2006), 
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Castelo (1961), Mário de Andrade (2005), Carpeaux (2005), Freyre (1978, 1976, 1968), 

Almeida (1999), Martins (1977) e outros especialistas que estudam o conjunto de obras 

do autor de Fogo morto. 

Na análise de Cartilha do silêncio, a fundamentação teórica parte da crítica de 

Benedito Nunes (2005), Alfredo Bosi (2006), José Paulo Paes (1991,1993), Carlos 

Franco (1997), Hélio Pólvora (1997), Valentim Facciolli (1997), dentre outros. 

No tocante à modernidade, consideramos a teoria de Mikhail Bakhtin em 

Questões de literatura e de estética (1988); o pensamento de Marshall Berman na obra 

Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade (1986) e a crítica de 

Perry Anderson em “Modernidade e revolução” (1986).  

Em termos de estrutura formal, o nosso estudo encontra-se organizado por esta 

Introdução onde mencionamos a justificativa sobre a escolha dos romances Fogo morto 

e Cartilha do silêncio, obras objetos de estudo da tese bem como nos detemos no 

contexto histórico-literário sobre o qual as obras estão inseridas e a sua receptividade 

pela crítica e o público leitor.  A tese é composta por quatros capítulos e contém as 

análises dos romances, sobretudo, os elementos que expressam a tradição, a 

modernidade e o silêncio na vida das personagens.  

O primeiro capítulo SILÊNCIO, MEMÓRIA E MODERNIDADE traz 

algumas considerações teóricas sobre o silêncio e como este se manifesta no discurso 

ficcional dos romances em estudo. Apresenta alguns escritos sobre a memória e a 

modernidade e como estas se manifestam na prosa de Fogo morto e Cartilha do 

silêncio.  

O segundo capítulo OS DESCAMINHOS DA MODERNIZAÇÃO aborda, 

essencialmente, como se dão a ascensão e a decadência no espaço dos engenhos, em 

Fogo morto, e da fazenda, em Cartilha do silêncio. Trata da expressiva representação 

do silêncio nos espaços sociais das obras e analisa a poeticidade e os silêncios na 

expressão da natureza em Fogo morto e no comportamento das personagens em 

Cartilha do silêncio.  

No terceiro, O TRÁGICO E O POÉTICO NAS FALAS E SILÊNCIOS DAS 

PERSONAGENS FEMININAS, a ênfase recai sobre a expressiva presença da mulher 

num discurso forte e poético, tendo em vista os seus dramas, sentimentos e lutas.  
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O quarto capítulo DIÁLOGOS REGIONAIS NO ESPAÇO-TEMPO DOS 

ENGENHOS E FAZENDA trata da visão do olhar masculino a partir da fala e silêncios 

nas relações familiares e sociais nos espaços dos engenhos e fazenda. Aproxima as 

obras a partir da língua e do estilo nos muitos diálogos dos enredos.  

Em seguida, apresentamos as Considerações finais de nosso trabalho sobre as 

análises realizadas nos dois romances. Por último, organizamos as REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS a partir de três blocos: o primeiro apresenta as referências sobre 

José Lins do Rego, o segundo sobre Francisco Dantas e o terceiro menciona as obras 

que tratam de temáticas sobre literatura, sociedade, tradição, modernidade, 

regionalismo, modernismo e silêncio.  
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1 – SILÊNCIO, MEMÓRIA E MODERNIDADE EM FOGO MORTO E 
CARTILHA DO SILÊNCIO 

  
1.1. A poética do silêncio: considerações sobre o termo 

 
 

O silêncio não é pois imediatamente visível e 
interpretável. É a historicidade inscrita no 
tecido textual que pode devolvê-lo, torná-lo 
apreensível, compreensível.  
Eni Puccinelli Orlandi. As formas do 
silêncio: no movimento dos sentidos. 

 

Enveredando-se na teoria sobre o silêncio, vemos que o termo é comumente 

usado na linguística, mais precisamente na área da análise do discurso. De antemão, é 

necessário revelar, segundo Eni Puccinelli Orlandi, especialista neste assunto, que não é 

tarefa das mais fáceis fazer uso do termo, aplicá-lo ou mesmo identificá-lo nas análises 

textuais. No entanto, tomamos como um desafio tecer nossas análises a partir dos 

estudos já realizados por Orlandi acrescidos de outros teóricos que no decorrer de nossa 

pesquisa ressaltamos.  Nessa perspectiva, imaginamos: como tomar o termo emprestado 

e usá-lo nas análises literárias?  

Teoricamente, além dos estudos de Eni Puccinelli Orlandi, em nosso percurso, 

consideramos as leituras que concentram a temática do silêncio na área da literatura. 

Marisa Simons em As falas do silêncio em O fiel e a pedra, de Osman Lins, analisa 

como o próprio título sugere as diversas falas que vão no decorrer da narrativa 

emergindo no mundo de silêncios e solidão das personagens que compõem o romance. 

Para Simons, na arte literária, onde costumeiramente “impera” a palavra, o silêncio se 

faz presente, pois “no jogo discursivo, quando a questão é significar, encontra-se o 

Homem tanto nos domínios do silêncio quanto nos da palavra” (SIMONS, p.18). Ela 

reconhece ainda que: 

 

Ao lado da palavra, no lugar da palavra, gerado pela palavra, aí pode 
estar o silêncio pleno de multissignificações semânticas, de “falas” 
sutis, passíveis de serem reveladas a todos os que intentam 
penetrar, para além da literalidade do discurso, nas pausas e 
reverberações do silencioso paradigma (SIMONS, 1999, p. 19). 
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As “falas” sutis podem ter conotações semânticas distintas, dentre elas, 

expressarem o silêncio da resistência, da dor, da tristeza, da culpa, da ética, da morte, do 

amor, do luto, do ódio, do orgulho e do destemor. Segundo a pesquisadora, o espaço 

ficcional da obra figura como uma espécie de “espelho a refletir os silêncios produzidos 

pelo escritor como decorrência de sua visão Homem/mundo, que o leitor poderá refletir 

sobre os seus próprios silêncios” (SIMONS, 1999, p. 21). Nossa perspectiva analítica de 

Fogo morto e Cartilha do silêncio pretende identificar as várias conotações semânticas 

do silêncio nos diferentes espaços sociais que compõem cada enredo, considerando, 

sobretudo, a história de vida de cada personagem.  E assim como Simons, acreditamos 

que os muitos silêncios vividos pelos protagonistas das prosas de José Lins do Rego e 

Francisco Dantas poderão propiciar aos leitores uma reflexão sobre os silêncios 

presentes em seu cotidiano. 

Em Sob o signo do silêncio, Lourival Holanda faz um estudo comparativo 

sobre Vidas secas, de Graciliano Ramos e O estrangeiro, de Albert Camus, afirmando 

que “há textos há que trazem, sob a forma sucinta, um silêncio essencial” (p.17). Na sua 

análise, o silêncio pode expressar a força de uma ação, mencionar uma reflexão e ainda 

revelar ou ocultar um estado de espírito do ser humano. Dessa forma, este elemento 

essencial da linguagem pode, de acordo com o contexto em que está inserido, remeter, 

paradoxalmente, a um vazio ou a uma multiplicidade de sentidos. Considerando que o 

silêncio “fala” e por extensão é um elemento polissêmico da linguagem, Holanda 

percebe que:  

Ao longo de Vidas secas se perfaz um silêncio: Fabiano é todo 
carência de palavra, e é sempre sua querência o que o texto atesta. De 
pouca fala, mas de muito desejo — o que leva longe, além de si. Em 
O Estrangeiro esse silêncio vem se inscrever sob outra forma — mas 
fundamentalmente semelhante: Meursault é quem, calado, na recusa 
técnica acusa a carga de mentira que a linguagem veicula — e assim, 
o sistema que a funda (HOLANDA, 1992, p. 17).  

 
No decorrer de seu estudo, Holanda analisa metodicamente como o silêncio se 

faz presente na vida destes protagonistas. Na obra de Graciliano Ramos, aponta que “O 

silêncio de Fabiano expõe uma opressão: o sistema linguístico inábil denuncia o sistema 

social, que sossobra. Os fabianos, reduzidos, reforçam o poder que sobre eles se instala” 

(HOLANDA, 1992, p. 35). Mas, ao situar a obra de Camus, o leitor se depara com uma 

observação que o professor faz de forma muito direta a um dos objetivos propostos em 
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seu estudo, quando afirma: “dispenso-me um levantamento exaustivo dos silêncios em 

O Estrangeiro: a qualquer leitor atento não passará despercebido estar o texto 

entremeado deles” (HOLANDA, 1992, P, 48). Esse trecho é bastante revelador para 

nossa tese, uma vez que adotaremos uma conduta semelhante, pois procuramos analisar 

os silêncios mais expressivos nos romances objetos de estudo.     

Fica evidente em sua análise o estudo comparativo de como o silêncio se 

apresenta de forma diferenciada em face das ações e do discurso de cada um dos 

protagonistas. É sob esse prisma que ele afirma: “O silêncio de Fabiano é feito de 

incompetência linguística: não sabe o discurso sustentar; nem onde, quando e a quem. 

Em Meursault essa incompetência é menor, momentânea. É, sobretudo, levada pela 

pressão proposital do aparelho judicial” (HOLANDA, 1992, p. 40).  Na nossa 

concepção, o que ressoa aqui são seres com a sua identidade anulada, pois sem 

competência linguística, não há como fazer valer os seus direitos e deveres. Este aspecto 

será ilustrado nas análises que faremos sobre as personagens que vivem à margem da 

sociedade tanto em Fogo morto quanto em Cartilha do silêncio.  

Na análise sobre Fabiano e Meursault, Holanda afirma contundente: “a 

exploração do homem tem seu esteio no arrancar-lhe a palavra: emudecê-lo é reduzi-lo 

a nada; é, assim, facilitar o mando — impedindo ao outro a palavra que forja a 

possibilidade de sonhar outro destino, diverso” (HOLANDA, 1992, p. 42-43)3. 

Analisando especificamente Fabiano e o meio social no qual a personagem está 

inserida, o autor garante que o domínio da palavra pode propiciar poder a este ser, pois 

segundo ele “a palavra é expressão de poder, ele privado de palavra, portanto, de poder” 

(p. 69).4 Para o estudioso da obra de Graciliano Ramos, o elemento linguagem é 

                                                 
3 Orlandi também considera que ao retirar a palavra do homem, este passa a ser um sujeito “mudo”, 
reduzido a nada e isso só contribui para efetivar a sua exploração, pois uma vez retirado o seu “exercício 
da palavra”, a sua capacidade de lutar por uma vida mais digna fica cada vez mais distante. Sobre esta 
questão, esclarece a autora: “Se se considera que o dizível define-se pelo conjunto de formações 
discursivas em suas relações, a censura intervém a cada vez que se impede o sujeito de circular em certas 
regiões determinadas pelas suas diferentes posições. Como a identidade é um movimento, afeta-se assim 
esse movimento. Desse modo, impede-se que o sujeito na relação com o dizível, se identifique com certas 
regiões do dizer pelas quais ele se representa como (socialmente) responsável, como autor” (ORLANDI, 
2002, p. 107).   
4 Assim como Fabiano de Vidas secas, temos várias personagens na história de nossa literatura que não 
dispõem do poder da palavra como as personagens Chico Bento, de O Quinze, e Coriolano, de Os 
desvalidos, entre outros. Ambos pertencem a uma classe social subordinada política e economicamente, 
mas mantêm vivos a consciência sobre a importância da palavra na sociedade, o que, a nosso ver se 
aproxima muito das reflexões feitas por Bakhtin ao afirmar que “a língua, a palavra, são quase tudo na 
vida do homem” (BAKTHIN, 1997a , p. 346). 
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definidor no espaço social onde o sujeito está inserido, pois para ele, o silêncio de 

Fabiano reflete a injustiça e a opressão, uma vez que “o sistema inábil denuncia o 

sistema social, que soçobra (HOLANDA, 1992, p. 35). Em todo o seu estudo em que 

analisa o elemento silêncio presente na vida de Fabiano e Meursault, o professor 

Holanda considera a seguinte definição: “o silêncio é uma forma de fala que se faz pelo 

assentimento ou pela refutação. Os gregos chamam a isso de antilogia: à existência de 

todo objeto se pode opor dois logoi. O silêncio é, literalmente, antilogia: contestação, 

refutação” (HOLANDA, 1992, p. 48).  

Outro teórico que tem estudos voltados para a questão do silêncio é Luiz Costa 

Lima. Na obra A metamorfose do silêncio, o autor apresenta análises reflexivas sobre o 

“silêncio”, o “calar” e a “linguagem” presentes na prosa novelesca “Buriti”, de 

Guimarães Rosa. De acordo com Lima (1974, p. 64), na linguagem humana a ação de 

“calar-se” é terminantemente oposta à fala, sem nenhuma ressalva pelo fato de se 

caracterizar como sendo uma fala que contém suas limitações dentro do enunciado de 

um texto ou diálogo. Estas limitações são conhecidas não pelo “desconhecimento” da 

mensagem, uma vez que poderiam vir expressas na linguagem, mas sim por ocultar algo 

que o ser falante não considera ou mesmo não acha conveniente tornar público.  

No curso de sua teoria, Lima adverte que a necessidade de “ocultar” alguma 

informação nos diálogos pode ter duas conotações: primeiro, significar o que ele chama 

de “pressão explícita”, onde a censura é a principal resultante. O segundo sentido 

corresponderia à “pressão implícita” que se reporta à fala do sujeito de acordo com as 

“conveniências” do momento presente. Mas, para o crítico, em ambos os momentos, o 

silenciar se configura principalmente como uma “discordância, estrategicamente 

subtraída” e pode ainda ser analisado como “o que resta de uma linguagem possível, 

possibilidade tanto do ponto de vista do código, quanto do usuário (LIMA, 1974, p. 66). 

O silenciar passa aqui a ter uma conotação de linguagem omissa, uma linguagem que se 

define pela sua parcialidade, pois não menciona seus objetivos.  

A questão do silêncio também é analisada no ensaio “Os discursos de 

representação”, onde o autor aponta algumas diferenças entre “silenciar” e “calar”. De 

acordo com Lima, “o silêncio se distingue do calar não por deixar de ser uma 

linguagem, mas porque é impossibilidade de linguagem. O silêncio, contudo, não é um 
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vazio absoluto. Se o fosse não poderíamos concebê-lo. O silêncio é função de certo 

significante não receber a ocupação de um significado” (LIMA, 1973, p. 414). 

Expomos as ideias de vários autores para ter uma visão mais precisa sobre o 

silêncio e, no entrelaçar das teorias, acreditamos que os pensamentos propostos não se 

excluem, mas sim se complementam. Para tanto, essas obras ajudam-nos a compreender 

como o silêncio se insere no discurso literário e as questões específicas abordadas por 

cada autor nos conduzem a ter um norte no caminho que percorremos sobre a teoria em 

questão. Nossas considerações nesta pesquisa levam em conta, sobretudo, os 

conhecimentos linguísticos de Eni Puccinelli Orlandi acrescidos de um ou outro dos 

autores que já citamos por compreendermos como importante para as análises de Fogo 

morto e Cartilha do silêncio.  

O silêncio é analisado por Orlandi fundamentalmente sob a perspectiva da 

análise do discurso. No entanto, nosso estudo não se enveredará nessa área da 

linguística, mas consideraremos as reflexões pertinentes no sentido de compreender o 

silêncio como um elemento polissêmico e paradoxal da linguagem. A estudiosa parte do 

princípio de que “o silêncio não é mero complemento da linguagem. Ele tem 

significância própria” (p. 23), pois para ela, no momento em que “o homem 

individualizou (instituiu) o silêncio como algo significativamente discernível, ele 

estabeleceu o espaço da linguagem” (ORLANDI, 2002, p. 29). Consideramos a 

afirmação da autora ao apontar que “o silêncio não é diretamente observável e no 

entanto ele não é vazio, mesmo do ponto de vista da percepção: nós o sentimos, ele está 

lá” (p. 47), pois em nossas análises procuramos compreender os vários significados 

deste elemento da linguagem, uma vez que ele “não é vazio” em passagens de Fogo 

morto e Cartilha do silêncio. Em seu estudo, Orlandi revela ainda que sua proposta tem 

por objetivo falar do silêncio que “significa em si mesmo. Com ou sem palavras, este 

silêncio rege os processos da significação” (p. 63) e para tal analisa a função do 

“silêncio, presente na constituição do sentido e do sujeito da linguagem” (p. 67): 

a) o silêncio, na constituição do sujeito, rompe com a absolutização 
narcísica do eu que, esta, seria a asfixia do sujeito já que o 
apagamento é necessário para sua constituição: o silenciamento é 
parte da experiência da identidade, pois é parte constitutiva do 
processo de identificação, é o que lhe dá espaço diferencial, condição 
de movimento; 
b) o silêncio, na constituição do sentido, é que impede o non sense 
pelo muito cheio, produzindo o espaço em que se move a 
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materialidade significante (o não-dito necessário para o dito) 
(ORLANDI, 2002, p. 51)5. 

 

Nessa perspectiva, a “não-completude” é um aspecto que se faz presente em 

todo o plano discursivo, podendo, segundo a estudiosa, ser analisada sob o viés do 

silêncio. Em nossa análise, buscamos compreender a “não-completude” da linguagem a 

partir dos silêncios que ora se apresentam nas falas, ações e pensamentos das 

personagens na prosa de José Lins do Rego e Francisco Dantas, considerando, 

sobretudo, “os silêncios múltiplos” sugeridos por Orlandi: “o silêncio das emoções, o 

místico, o da contemplação, o da introspecção, o da revolta, o da resistência, o da 

disciplina, o do exercício do poder, o da derrota, o da vontade, etc. (ORLANDI, 2002, 

p. 44). Vejamos nos romances objetos de estudo algumas passagens dos silêncios 

múltiplos mencionados por Orlandi: 

O silêncio das emoções passa a ter significados distintos dentro de cada 

romance que analisamos, podendo expressar sentimentos agradáveis, esperançosos e 

felizes em certo momento, e em outros, revelar tristezas e decepções. Em Fogo morto, 

um dos momentos mais marcantes da narrativa é o nascimento do segundo filho de 

Amélia e S. Lula. Para a surpresa de todos, a criança nasce morta e a expectativa do pai 

de poder pegar no “menino macho” se transforma em atitudes estranhas, mantendo um 

forte distanciamento e silêncio diante da esposa, numa forma de “culpá-la” por não ter 

sido capaz de lhe dar um filho homem, aquele que daria continuidade ao nome da 

família. Segundo o narrador, Amélia “tivera um marido amoroso, cheio de ternura, até 

aquele parto infeliz. Depois Lula dera-a como morta. Ficara outro homem, tratando-a 

                                                 
5 É importante registrar que a teoria linguística de Orlandi abrange outras áreas de estudo como a 
Psicanálise e como não é interesse de nossa análise nos enveredarmos por este campo teórico, 
consideramos apenas a teoria que se relaciona de forma mais próxima com a nossa proposta de estudo, 
não que esta área não exprima relevância para ser mencionada no estudo, mas tão somente por necessitar 
de pesquisas mais específicas e o elemento tempo entrou como um aspecto decisivo para sua exclusão. A 
autora compreende o silêncio a partir de uma “dupla forma”: primeiro, analisa um silêncio que denomina 
de fundador e quando há várias formas de silenciamento, denomina de política do silenciamento. Em 
relação ao silêncio fundador, ela define como sendo aquele que aponta que “[...] todo processo de 
significação traz uma relação necessária ao silêncio” (ORLANDI, 2002, p. 55). Quanto ao silêncio da 
política do silenciamento, a estudiosa classifica em dois grupos, o constitutivo e o local. Sobre este grupo, 
Orlandi esclarece: “[...] como o sentido é sempre produzido de um lugar, a partir de uma posição do 
sujeito — ao dizer, ele estará, necessariamente, não dizendo “outros” sentidos. Isto produz um recorte 
necessário no sentido. Dizer e silenciar andam juntos” (p. 55). De acordo com a autora, o constitutivo é 
aquele que para dizer, seria necessário “não-dizer”. O local está intimamente ligado à questão da censura, 
a tudo aquilo que é proibido ser dito em determinada circunstância.   
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como uma doente. E ela se sentira ferida com a atitude do marido” (FM, p. 262)6. Em 

Cartilha do silêncio, também é muito expressivo o silêncio da personagem Arcanja que 

vive angustiada por não poder se aproximar do único filho com receio de lhe transmitir 

a tuberculose e daí passa a “conter” suas emoções, sofrendo calada, não demonstra 

nenhuma emoção na presença do filho, visando preservá-lo de algum sofrimento. Na 

obra, há uma análise sobre a vida de Remígio desde o nascimento até o momento 

presente, em que a mãe dedicada expõe de forma muito particular suas emoções. De 

acordo com o narrador: “[...] — comove-se Arcanja. Ainda ontem era um bebê fresco e 

rosado. É retentor de bom ensino no que concerne ao trabalho, embora jejuno e arredio 

em rumo da escola e do estudo. E ainda muito verdinho para enfrentar os desmandos, 

essa largura de mundo sem cancela e sem portão” (CS, p. 106)7. 

O silêncio do místico se faz presente na prosa de José Lins do Rego em dois 

momentos distintos na trama: primeiro, temos a aparição de Antonio Silvino e seu 

bando de cangaceiros que despertam muita fascinação por parte das pessoas que vivem 

à margem da sociedade. O mestre José Amaro admira de forma muito intensa as ações 

dos cangaceiros, chegando a contribuir às escondidas com alimentos e calçados para 

que o bando mantenha-se firme em suas andanças pelo sertão.  

O silêncio do místico passa a ter outra conotação na vida de S. Lula de 

Holanda, pois não obtendo êxito na vida pessoal e social, esta personagem se entrega 

profundamente à religião, passa a rezar a maior parte do tempo e chega a obrigar seus 

familiares e alguns escravos do engenho a manter o mesmo ritmo de rezas que ele 

costumeiramente praticava. Sobre a devoção do coronel Lula, o narrador esclarece: 

“Saía da doença, dos dias de solidão e Deus o chamava para o seu abrigo. A febre de 

rezar, de orações intermináveis o tomava por completo. A família o acompanhava nas 

novenas, nos terços, na leitura estafante do livro de orações [...]” (FM, p. 273). O 

misticismo de S. Lula era tão forte que ele chegava a acreditar que “Deus era seu amigo, 

                                                 
6 A partir de agora em nossas análises, todas as citações retiradas do romance Fogo morto pertencem à 
seguinte indicação: REGO, José Lins. Fogo morto. 63ª edição. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005. E 
serão mencionadas assim: (FM, p.). 
 
7 Em nossas análises, todas as citações retiradas do romance Cartilha do silêncio pertencem à seguinte 
indicação: DANTAS, Francisco J. C. Cartilha do silêncio. São Paulo: Companhia das letras, 1997. As 
citações serão mencionadas assim: (CS, p.) 
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era todo seu” (FM, p. 276). Na prosa de Francisco Dantas, não há registro significativo 

que remeta ao “silêncio do místico” envolvendo as personagens. 

Já o silêncio da contemplação envolve algumas personagens nos dois 

romances. Mestre José Amaro, o Capitão Tomás e o S. Lula em Fogo morto, e Arcanja, 

Cassiano e Mané Piaba em Cartilha do silêncio. Na vida do mestre seleiro, podemos 

perceber que, em relação ao sentimento que ele demonstra ter pelo cangaceiro Antonio 

Silvino, há uma presença muito intensa de dois silêncios, o do misticismo e o da 

contemplação. Este último é revelado de forma singular quando José Amaro lembra 

com carinho do convívio e dos ensinamentos para aprender o ofício de seleiro que o seu 

pai lhe proporcionou. A personagem guarda ainda toda uma admiração pela pessoa que 

seu pai representou na sociedade, um seleiro que fez selas até para o imperador. 

O capitão Tomás, na vivência do mundo patriarcal, pôde desfrutar de 

momentos felizes, chegando a admirar e “exibir” a riqueza do patrimônio que conseguiu 

com seus próprios esforços. Mas, a vida em família começa a mudar, inclusive já não 

contava mais com a saúde que tinha e todo um processo de mudanças se instala em sua 

vida de forma que a contemplação de S. Tomás por tudo que havia conquistado não tem 

mais sentido. Percebemos, portanto, um homem consciente sobre a situação que 

passava, pois “ele mesmo gozava a grandeza que fazia inveja”. Mas, “nas noites de 

insônia pensava na vida, ficava a imaginar sobre o dia de amanhã. Compreendia que 

tudo que levantara podia cair” (FM, p. 230).  Na época não se falava em depressão, mas 

certamente, analisando as ações de S. Tomás, podemos dizer que ele apresentava um 

quadro típico de depressão, afastou-se das pessoas, vivia num mundo de silêncios: 

“deitado na sua rede, calado, passava os dias inteiros alheado por completo de tudo”; 

“Todos se preocupavam com a tristeza do capitão” (p. 236); “Tudo para ele se fora de 

vez. Os partidos de cana, a escravatura gorda, os roçados de algodão. Tudo se fora para 

a vida do senhor de engenho” (p. 238); “Tomás não falava com ninguém. Era aquele 

silêncio que lhe doía mais que o falatório de Olívia” (p. 240). Já o S. Lula de Holanda 

“sumia-se para a sua vida como um caramujo” (FM, p. 272). O coronel que se 

encontrava num estágio de loucura avançado, além de admirar exageradamente a 

religião, passa a “contemplar” a única filha, a Neném. Num misto de loucura e orgulho, 

o senhor de engenho “olhava para Neném, e via nela a imagem de Nossa Senhora, a 

imagem de manto azul, de cabelos compridos, aquela que não fora tocada pelos 
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homens” (p. 276); “[...] a bela Neném de olhos azuis, tranças louras, toda sua, fazendo 

tudo o que ele quisesse, enchendo a casa-grande com o piano que com suas mãos era 

mais humano que nas mãos da mãe. Era Neném. Era a sua filha” (p. 277). O estranho 

comportamento e o silêncio do coronel Lula só eram quebrados quando a filha lhe 

dirigia a palavra, pois de acordo com o narrador: 

 

Lula fazia de Neném toda a razão de sua vida (p. 253). E, assim, o 
senhor de engenho do Santa Fé, cada vez mais, ia ficando longe do 
povo do Pilar e da gente da Várzea. [...] Mas, quando Neném chegava 
do colégio, o pai criava alma nova. [...] O capitão Lula de Holanda 
passava dias sem dar uma palavra. Só a filha tinha força para arrancá-
lo daquele mutismo. Tudo o que pensava, tudo o que imaginava era 
para ela. [...] Nos seus silêncios terríveis só pensava nela (FM, p. 
258).  

 
Em Cartilha do silêncio, a jovem e talentosa Arcanja, inserida em uma família 

em decadência, segue a vida admirando a personalidade e as ações da tia Senhora, uma 

mulher avançada para o seu tempo, que recebeu educação na capital, dominava a língua 

francesa e não se acostumava com a pobreza de espírito das mulheres do clã dos 

Barroso. Segundo Arcanja, tia Senhora era uma mulher que: 

 
Tinha jeito para entabular e manter uma conversa, sabia fazer sala. 
De trato fácil e alegre, em qualquer reunião improvisada, ela abafava, 
tinha o dom de cativar. Quando falava, a fisionomia se expandia, os 
olhos exultavam alegrados, contagiavam a gente de simpatia. Possuía 
livre o manejo com as palavras; arejada, se divertia insinuando um 
lote de malícias, se reportando ao amor que entregava a tio Romeu 
(CS, p. 97-98). 
Qualquer criatura que batesse o olho em tia Senhora, apenas uma 
vezinha, enxergaria ligeiro que ela jamais ia se entender com as 
Barroso (CS, p. 98). 

 
Toda esta admiração acaba sendo, quase que na maioria das vezes, manifestada 

silenciosamente por Arcanja, pois além de não querer que o filho percebesse seus 

sentimentos, na época, não era dado o direito à mulher de expressá-los. Aquelas 

mulheres que conseguiam se soltar mais das “garras” do domínio de fala do discurso 

masculino acabavam ficando mais à mercê da censura dos membros da própria família e 

da sociedade como um todo.  É muito expressiva a forma como o silêncio da 

contemplação se “une” ao das emoções nos momentos em que a personagem contempla 
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o filho Remígio. O silêncio da contemplação também toma conta do forte sentimento 

que o narrador-personagem Mané Piaba dispensa ao primeiro patrão, o major Romeu 

Barroso, uma vez que chega a ter saudade do período dessa convivência, advertindo 

para o membro da terceira geração: “Não é pra agravar seu Barroso ou você não, 

patrãozinho, mas se dona Senhora e major Romeu fossem vivos, o Piaba aqui — 

empurra o punho são na titela — hoje tava feito; conforme fosse, já tinha tirado o pé da 

lama, arrumado aí um cabedalzinho” (CS, p. 256). Outras passagens significativas do 

silêncio da contemplação são registradas nas memórias em que Cassiano escreve sobre 

as ações que praticou na Varginha, em Aracaju, Rio-das-Paridas e no Rio de Janeiro, 

pois “[...] este Cassiano contraiu o costume de se abandonar ao papel, aplicado em 

anotar os desacordos da vida e da idade [...]” (CS, p. 280-281). No trajeto de suas 

memórias, Cassiano carregava uma certeza: “sei que vou morrer ressentindo, cheio de 

queixas por não me reconhecerem um ato vitorioso, uma boa qualidade, um 

empreendimento qualquer que tenha merecido um cumprimento de sofrível admiração” 

(CS, p. 306).   Todavia, no que se refere à função de pai, podemos dizer que suas ações 

merecem mérito porque ele foi um pai, um companheiro presente na vida de um filho. 

Suas ações devem, sim, ser lembradas como algo afetuoso, uma vez que não poupou 

nenhum esforço no sentido de ajudá-lo. De um lado, sob o silêncio da contemplação, em 

suas memórias, Cassiano reflete sobre a individualidade de cada ser, ao mesmo tempo 

em que analisa como deve ser a função de pai: 

 

Ter prestância efetiva pra pai de família — é fogo! Não basta 
engendrar um filho, nem é tarefa para qualquer suplicante. Tem de se 
dar liberdade à criatura, mas pautado em certas leis que se combinam 
com os costumes e que não servem para todos: cada menino traz uma 
natureza especial, que carece investigar. Há que conceder segurança e 
afeto, mas sem se manifestar abertamente, senão as palavras 
carregam o peso do sentimento (CS, p. 335).  

 
De outro lado, em seus silêncios, Barrosinho constata conscientemente que 

“[...] a simples condição de ser pai não obriga Remígio a me querer; é preciso que eu 

tenha algum mérito para ser merecedor” (CS, p. 338) e mesmo sabendo que ele era “o 

tesouro único que tinha” (p. 322) não podia “mudar” o curso normal da vida e para tanto 

refletia: “[...] também o filho, pra quem a gente regurgitou de novinho, bate as asas e 

um dia se emancipa, firmando o pé no mundo, cortando as amarras com os pais” (CS, p. 
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300). A citação revela o que de fato se concretiza na vida de Cassiano. Mas, 

percebemos que na escritura de suas memórias, não há registros de silêncios da revolta. 

Estes são mencionados pela classe dos que estão à margem da sociedade, quando 

credita esperança e aplicação da justiça nas ações desempenhadas pelos cangaceiros e 

isto ocorre tanto em Fogo morto quanto em Cartilha do silêncio. 

Já o silêncio da derrota comporta as ações de várias personagens nas prosas de 

José Lins do Rego e Francisco Dantas. Apenas para ilustrar, pois analisaremos mais 

detalhadamente nos capítulos posteriores, citamos, em Fogo morto: o mestre José 

Amaro, S. Lula e Vitorino, fracassados na vida pessoal e social e em Cartilha do 

silêncio: Cassiano, Arcanja, Mané Piaba e Avelina, todos carregando um forte traço de 

derrota na vida familiar e em sociedade. 

Por fim, o silêncio da vontade está relacionado ao da derrota, exprimindo a 

carência, a falta, a exclusão, a decepção, a inexistência de algo que contribui 

positivamente para o andamento das ações no cotidiano das personagens, sejam estas da 

classe social bem favorecida economicamente ou não. O silêncio da vontade tem nos 

romances analisados várias conotações como o anseio das personagens femininas de dar 

uma vida melhor aos seus filhos, o desejo de uma mulher de poder gerar um filho, de 

criar e encaminhá-lo na vida; a luta de uma mulher que espera ser amada intensamente 

pelo marido. O silêncio da vontade também pauta-se no desejo do velho seleiro de ser 

reconhecido pelo ofício que desenvolve na sociedade; de pais que inspiram cuidados 

pela frágil saúde, como o seu Lula em Fogo morto e Cassiano, de Cartilha do silêncio, 

este último tentando, a seu modo, reconquistar o amor do único filho e de um agregado 

que peregrina em seu estado de miséria no curso de três gerações da mesma família.  

No geral, o silêncio em seus “múltiplos sentidos”, como bem estudou Orlandi, 

torna-se um elemento presente na vida dessas personagens, e a voz de cada um passa a 

ser “calada” e “abafada”, principalmente, a voz das personagens femininas e daquelas 

que vivem à margem da sociedade. Nossa análise busca os registros destes silêncios nas 

trajetórias e destinos em que cada drama compõe uma história de vida bastante peculiar 

nos dois romances, muitas vezes originado por problemas de ordem socioeconômica. 

Para tanto, a principal razão de nosso estudo é compreender como o silêncio se revela 

nas principais ações das personagens de José Lins do Rego e Francisco Dantas. Nesse 

sentido, deixamos bem claro, a princípio, que não é nossa intenção trabalhar ou apontar 
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um único significado para o silêncio, mas, tão somente, manter um olhar aberto sobre a 

temática em estudo a partir da sua complexidade e multiplicidade como bem colocou 

Orlandi.  

Porém, não podíamos deixar de considerar que a pesquisadora também tem 

suas reservas quando analisa o silêncio no discurso propriamente dito. No entanto, 

encontramos um respaldo, em termos teóricos, que para nós pareceu-nos convincente 

em sua teoria, quando se refere à definição e à classificação do termo silêncio. Por outro 

lado, sabemos que é a própria obra que sugere os indícios a serem analisados e cabe ao 

estudioso buscar as fontes necessárias a fim de possibilitar a compreensão da mesma. 

Eis uma diferença que faz sentido explicitarmos: quando se buscam fontes teóricas 

visando à compreensão de uma obra isso não significa que o leitor consiga compreendê-

la na sua totalidade, uma vez que “a incompletude é fundamental no dizer. É a 

incompletude que produz a possibilidade do múltiplo, base da polissemia. E é o silêncio 

que preside essa possibilidade” (ORLANDI, 2002, p. 49). 

Ao investigar o discurso dialógico de Fogo morto e Cartilha do silêncio, 

podemos verificar o expressivo silêncio disseminando-se nas prosas de José Lins do 

Rego e Francisco Dantas, ora aproximando as personagens, ora distanciando-as no 

espaço social em que estão inseridas. De acordo com Orlandi, essa aproximação e esse 

distanciamento só são possíveis porque “o sujeito desdobra o silêncio em sua fala. No 

discurso há sempre um “projeto”, um futuro silencioso do sujeito, pleno de sentidos” 

(ORLANDI, 2002, p. 72). Em nossas análises, buscamos os “projetos” que se fazem 

presentes nos discursos dos protagonistas de José Lins do Rego e Francisco Dantas.  

 

1.2. Alguns escritos sobre memória e modernidade 
 

A força libertadora da rememoração não 
deve servir, como desde Hegel até Freud, 
para dissipar o poder do passado sobre o 
presente, mas para dissipar a culpa do 
presente para com o passado: “Uma vez que 
irrecuperável é a imagem do passado que 
ameaça desaparecer com cada instante 
presente que não se reconhece visado por 
ela.” 
Jürgen Habermas. O discurso filosófico da 
modernidade. 
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O memorialismo de José Lins do Rego e Francisco Dantas, nas obras Fogo 

morto e Cartilha do silêncio, respectivamente, exprimem de certa forma uma resistência 

às experiências modernas que vão sendo implantadas ao longo das mudanças 

socioeconômicas expressas nas ações das personagens. De acordo com a teoria 

benjaminiana, ao usarmos o rememoramento estamos preservando, mesmo que 

melancolicamente, os costumes do passado e, ainda, podemos preservá-lo em termos de 

futuro. Assim, como analisou Benjamin, “um acontecimento vivido é finito, ou pelo 

menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem 

limites, porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e depois” (BENJAMIN, 

1994, p. 37). O pensamento do crítico nos aponta que, se alguma experiência ou projeto 

ficar apenas no âmbito da admiração e do momento vivido passa a significar algo 

efêmero, jamais poderá ser lembrado pela importância que teve ou servir de modelo ou 

inspiração para experiências futuras. 

A memória simbolizando uma tradição que se encontra guardada não denigre a 

imagem do que já foi para uma determinada geração, mas tão somente guarda e 

alimenta uma imagem símbolo de um tempo feliz. Nessa linha de reflexão, segundo 

Antonio Candido, os registros da memória possibilitam em termos históricos uma 

ordenação dos fatos ocorridos na sociedade e a literatura, por sua vez, pode contribuir 

com esse processo a partir da sua função formadora já que: 

 

A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser 
satisfeita sob pena de não mutilar a personalidade, porque pelo fato 
de dar forma aos sentimentos e a visão de mundo ela nos organiza, 
nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza (CANDIDO, 1995, p. 
256). 

 
 

A literatura passa a ser analisada como um bem humanizador e um direito do 

ser humano, pois ela simboliza a classe dos bens que jamais deveriam deixar de fazer 

parte da vida das pessoas. A literatura em si representa um fator indispensável para a 

humanização8 porque, segundo o crítico, ela “desenvolve em nós a quota de 

humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, 
                                                 
8 Na sua análise, Antonio Candido faz uma ressalva sobre a definição de humanização: “Entendo aqui por 
humanização (já que tenho falado tanto nela) o processo que confirma no homem aqueles traços que 
reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para o 
próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a 
percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor” (CANDIDO, 1995, p. 249). 



 51

a sociedade, o semelhante” (CANDIDO, 1995, p. 249). Este aspecto humanizador 

reside no fato de a literatura ser um objeto cujos elementos formativos são as palavras e 

a matéria que exercem também uma função “ordenadora” sobre a mente do homem. 

Assim, a partir da leitura literária, o homem poderá ter uma visão do mundo sobre o que 

de importante se passou no seu passado e compreender melhor o tempo presente. 

Porém, para que esta função humanizadora da literatura se propague em gerações 

futuras, é necessário que o homem invista em fundamentais projetos de preservação seja 

na arte ou na história. Ao considerar em sua análise que os registros de memória podem 

contribuir para a função humanizadora e ordenadora da literatura, Candido nos revela 

um pensamento que muito se aproxima das ideias de Ecléa Bosi quando esta analisa “a 

memória como função social” e considera que a memória também expressa esta mesma 

função “ordenadora”. Para Bosi (1994, p. 89), “[...] a função da memória é o 

reconhecimento do passado, ordena o tempo, localiza cronologicamente. Na aurora da 

civilização grega ela era vidência e êxtase. O passado revelado desse momento não é o 

antecedente do presente, é a sua fonte”. A memória apresenta um elemento socializador 

conforme apresenta Ecléa Bosi em seu texto: 

 

O instrumento decisivamente socializador da memória é a linguagem. 
Ela reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço histórico e cultural a 
imagem do sonho, a imagem lembrada e as imagens da vigília atual. 
Os dados coletivos que a língua sempre traz em si entram até mesmo 
no sonho (situação-limite da pureza individual). De resto, as imagens 
do sonho não são, embora pareçam, criações puramente individuais 
(BOSI, 1994, p. 56). 

 
 

Nesta mesma linha de reflexão, Benjamin adverte que é essencial ao homem 

compreender o seu presente e fundamental respeitar o passado para que haja uma 

compreensão do futuro sem perda e prejuízo social. Sobre esta questão, Hannah Arendt 

comunga com as ideias benjaminianas e esclarece: 

 

Sem testamento e sem tradição que selecione e nomeie, que transmita 
e preserve, que indique onde se encontram os tesouros e qual o seu 
valor  parece não haver nenhuma continuidade consciente no 
tempo, e  portanto, humanamente falando, nem passado nem futuro, 
mas tão somente a sempiterna mudança do mundo e o ciclo biológico 
que nele vivem (ARENDT, 1979, p. 37). 
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A importância de se manter uma tradição na história, na política e na literatura 

é algo essencial a toda e qualquer sociedade. Todavia, essa é uma concepção que ainda 

não foi despertada pelo “homem moderno”. A esse respeito, a estudiosa Hannah Arendt 

discorre na sua obra Entre o passado e o futuro que a dificuldade de o homem tornar-se 

consciente sobre a importância da tradição reside na perspectiva deste  fazer alusões 

diretas ao período do Romantismo e com certo exagero, exaltando e idolatrando o 

passado. Sobre este despertar, Arendt enfatiza que é essencial preservar a tradição. 

Entretanto, o que não deve existir em hipótese alguma é o exagero na forma e na hora 

de preservá-la. Segundo a pesquisadora, faz-se necessário que o homem acorde para a 

importância da “continuidade consciente no tempo” para que ele e seus descendentes 

possam compreender melhor a sociedade em que vivem. Em seu estudo, ela nos lembra 

que não podemos esquecer que foi a partir da glorificação do passado defendida pelos 

românticos que foram dados os primeiros passos para as mudanças ocorridas no mundo 

moderno, como a negação dos valores burgueses, aspecto fundamental para o realismo 

crítico surgir. 

Mas, voltando às ideias defendidas por Benjamin sobre a necessidade de se 

preservar a memória, percebemos o quanto a literatura tem contribuído com narrativas 

de crítica social aguçada como as prosas de José Lins do Rego e Francisco Dantas. 

Compreendemos porque romances como Fogo morto e Cartilha do silêncio, exprimindo 

a vivência de um mundo tradicional e sua transição para o mundo moderno, não devem 

em hipótese alguma ser esquecidos, sob o risco de nos questionarmos, assim como o fez 

o filósofo no artigo “Experiência e pobreza” (1994) quando pergunta: “Pois qual o valor 

de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?” 

(BENJAMIN, 1994, p. 115). 

Como registro crítico da tradição, José Lins do Rego escolhe a paisagem 

açucareira do Nordeste brasileiro. No prefácio de Meus verdes anos: memórias, o autor 

expõe sua intenção no desejo de preservar a experiência de uma época:  

 
Fiz livro de memória com a matéria retida pela engrenagem que a 
natureza me deu. Pode ser que me escape a legitimidade de um nome 
ou de uma data. Mas me ficou a realidade do acontecido como um 
grão na terra. A sorte está em que a semente não apodreça na cova e o 
fato não tenha o pobre brilho do fogo-fátuo (REGO, 1997, p. 11). 
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A representação da memória em Fogo morto dá-se em dois espaços: o espaço 

da ascensão dos engenhos da cana-de-açúcar e o espaço da decadência. Paulatinamente, 

a sociedade patriarcal rural vai vivendo a decadência e abrindo espaço ao processo de 

industrialização das usinas, mudando toda uma estrutura socioeconômica. Na obra, os 

registros de memória são percebidos nas ações das personagens e na sua terra, 

apontando-nos o moderno e anunciando o fim da tradição. Alguns engenhos contavam 

com a ajuda do moderno maquinário para extrair de forma mais produtiva tudo o que a 

cana-de-açúcar podia oferecer como é o acaso do engenho Santa Rosa, onde boa parte 

da produção resultava de um processamento de “máquina a vapor”. Mas, nem todos os 

engenhos puderam contar com as inovações da modernidade e daí resulta na narrativa 

um dos momentos mais expressivos da obra: o drama vivenciado por S. Lula de 

Holanda e sua família, uma vez que, mostrando “resistência” ou mesmo “inexperiência” 

com a vida rural, o senhor de engenho não acompanhou o progresso, pois “enquanto na 

várzea não havia mais engenho de bestas, o Santa Fé continuava com as suas 

almanjarras” (FM, p. 280). Outro drama que envolve a relação entre o tradicional e o 

moderno refere-se à profissão que José Amaro abraçou: a de “mestre seleiro”. Tendo 

herdado, com muito orgulho, o ofício do pai, a personagem não encontra mais 

motivação para dar continuidade ao trabalho porque vê que o mercado já não é mais o 

mesmo, agora as selas são produzidas em série, tudo com a ajuda do maquinário 

moderno e sem perspectiva de acompanhar o novo processo, o “seleiro dos velhos 

tempos” desabafa: “Estou perdendo o gosto pelo ofício. Já se foi o tempo em que dava 

gosto trabalhar numa sela. Hoje estão comprando tudo feito” (FM, p. 50). 

Na prosa de Francisco Dantas, a relação entre o tradicional e moderno 

apresenta-se nas ações que expressam desejos ou frustrações de algumas personagens 

como d. Senhora, Arcanja, Cassiano e Mané Piaba. A bela d. Senhora não chega de fato 

a vivenciar o progresso na capital sergipana, mas deixa muito claro o desejo de ter e 

poder viver numa cidade moderna onde pudesse desfrutar de bons restaurantes, 

cinemas, bibliotecas, tudo que a afastasse daquelas companhias “medíocres” da 

parentada de Romeu, seu marido. O único desejo que chega a vivenciar em termos de 

progresso é a inauguração de uma ferrovia que a livra de enfrentar viagens de barcos 

que tanto a atormentavam quando precisava visitar o pai em terras alagoanas. O 

“encontro” de d. Senhora com o progresso demora. Ela, no entanto, “tem adiado demais 
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o dia da partida, na esperança de que inaugurassem a ferrovia de Esplanada a Propriá. 

[...] Enfim, chegou a hora tão esperada. A festa de inauguração, depois de tantas vezes 

protelada, só se deu agora no dia 15, meado de agosto. É obra federal de Venceslau 

Brás” (CS, P. 48). Já a personagem Arcanja, em suas memórias, lembra das dificuldades 

que a sociedade passava sem ter recursos para cuidar dos doentes, como tio Romeu, que 

acabou sendo uma vítima da febre bubônica. Segundo ela, “naquele tempo sem 

marinete, sem automóvel, sem rádio, sem telefone, os andejos se deliciavam de déu em 

déu, espalhando as novidades num delírio de aumentos que levava o povo a duvidar” 

(CS, p. 118). Mesmo vivendo em tempos modernos, onde prestigia de longe o progresso 

de Aracaju, Arcanja não contou com um tratamento médico que pudesse amenizar seu 

sofrimento devido à tuberculose que a acometeu. Diante de um “monte de velharias 

preciosas” que Cassiano acumulou ao longo do tempo, Arcanja “mais de uma vez ainda 

pensou em pedir–lhe pra vender tudo direitinho, apurar um bom dinheiro, a fim de 

cuidar de sua doença” (CS, 94). Neste sentido, o romance nos revela um narrador 

“preocupado” e sempre atento a alguma vontade ou a uma possível solução para o 

estado de saúde da personagem: “E quanto a esta enfermidade que a corrói, se a 

princípio tivesse ido a um sanatório decente, ou aos ares montanhosos de Minas Gerais, 

por exemplo, quem sabe não teria sido debelada?” (CS, p. 106). Todo esse discurso é 

construído sob a perspectiva de Arcanja vivendo numa sociedade que começava a se 

modernizar e, no entanto, por falta de ações efetivas não pôde procurar recursos para 

amenizar as consequências que a doença lhe provocara. Já o seu tio Romeu tinha um 

poder aquisitivo razoável, mas não podia contar com recursos para tratar de sua doença 

porque a época em que viveu não contava com as inovações da modernidade.   

É preciso ressaltar ainda mais dois aspectos na narrativa que envolvem a 

relação entre o tradicional e o moderno em algumas ações praticadas pelas personagens 

Cassiano e Mané Piaba. De família tradicional, Cassiano Barroso vive o sentimento de 

orfandade, desagregação, identidade e um processo de solidão quando aos quatorze anos 

de idade trilha pelo mundo tradicional da fazenda Varginha, o vilarejo de Rio-das-

Paridas e a cidade de Aracaju. Com o trágico desfecho da morte de seus pais, passa a 

viver na cidade do Rio de Janeiro onde tem contato com a vida moderna, a experiência 

de vida que ocorre numa região bem diferente da sua, acumulando hábitos que lhe 

renderam muitas críticas quando retornou para a terra natal. O reencontro da 
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personagem com seus conterrâneos simboliza o “choque” entre o tradicional e o 

moderno, pois nem Cassiano estava preparado para lidar com as pessoas de Rio-das-

Paridas nem os moradores do vilarejo compreendiam os hábitos, as ações e o modo de 

vestir-se que o rapaz adquiriu no Rio de Janeiro. Ao distinguir como Cassiano se 

encontrava física e psicologicamente no momento de seu retorno às origens, o narrador 

nos esclarece: 

 

Enfim, após eito de tempo estirado, em começos de 28, Cassiano 
retornara. Vinha assumir a herança. Chegou tão transtornado que até 
esta Arcanja, prima mais velha e mais aprochegada à casa de tia 
Senhora — mal o reconheceu. Quem era aquele sujeito grã-fino, em 
bisonho requinte paramentado? [...] Enfrajolado nuns trinques, todo 
chique, calçado de luvas, roupa vincada, aparecera bem trajado do 
verniz do sapato Clark ao claro Ramenzoni em tom palha. Tanto 
tempo fora e não encontrou vivas, nem razoável recepção. Não tinha 
a quem abraçar de coração. Uma tristeza. Apenas cumprimentos 
cerimoniosos com meia dúzia de abraços achochados. Cassiano 
figurava uma alma viva, desorientado, com ares de encabulagem. Na 
ocasião, Arcanja achou que se ele passara a constrangido era devido 
ao apuro exagerado do trajo muito notado que ali sobrava. Não 
condizia com o ambiente, nem se afinava com as pessoas. Decerto se 
vestira assim almofadinha não por mera extravagância, nem afundado 
capricho de excêntrico, mas por desconhecimento. Faltara ao primo 
quem o advertisse dos usos nesta terra (CS, p. 158).  

 
 

Sobre a falta de “advertência” em relação ao modo de ser e se comportar, 

encontramos nas memórias de Mané Piaba uma crítica ao mundo moderno a partir das 

ações do filho de Cassiano, o menino Remígio, na sociedade de Rio-das-Paridas:   

 

No tempo antigo, havia mais respeito. Na sexta-feira maior não se 
tirava leite de vaca nem de cabra; ninguém punha cabresto em 
animal; quem era tocador, desencordoava a viola, desafinava a 
concertina; quem tinha arma de fogo, na véspera, descarregava; não 
se enxotava cachorro, não se batia em menino malinoso, nem se 
ralhava com os fulanos malcriados; soltavam os passarinhos de 
gaiola. Remígio, não, fica aí com o viveiro que é uma revoada. É 
vaidade, o pouco temor a Deus. Se este ano ele brincou Carnaval até 
na Quaresma! Antes, se jejuava direito o bacalhau e papa d’água; 
quem comia carne era maçom e judeu; não se negava esmola de 
caridade, e os homens ganhavam as beiradas dos riachos de pau na 
mão a matar o demônio disfarçado no corpo das cobras (CS, p. 261). 
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Nesse processo, o mundo retratado por José Lins do Rego e Francisco Dantas é 

um mundo de alterações no campo social, que vão ao longo das narrativas suscitando 

novos conceitos de padrões de sociabilidade e que muito interfere na vida cotidiana do 

senhor de engenho e do fazendeiro. Para tanto, a importante consciência da tradição da 

vida nos engenhos e fazendas revelada a partir da sensibilidade precisa de cada 

romancista e o processo criativo de ambos bem como o espaço-tempo mencionado nos 

romances ocorrem em tempos distintos de nossa literatura. A essa realidade, soma-se o 

pensamento do professor João Alexandre Barbosa9 (1999, p. 55) quando afirma que “as 

obras literárias são espaços de convergência temporal em que as obras de ontem 

dialogam com as de hoje e preparam um diálogo futuro”.  

Podemos dizer que as prosas de José Lins do Rego e a de Francisco Dantas 

dialogam entre si a partir das mudanças radicalmente vivenciadas por homens e 

mulheres e com o surgimento das modificações no espaço social de ambas, revelando 

que os problemas que mais incomodaram aos trabalhadores rurais dos engenhos e 

fazendas foram a relação de trabalho e a submissão ao automatismo das máquinas. 

Como sintoma dessa desagregação, homens e mulheres não mais conviviam na 

“harmoniosa” família de patrões e empregados. Sobre o convívio pacífico entre patrão e 

empregado, Gilberto Freire antecipa, poético e saudosamente, uma análise no prefácio 

do livro Memórias de um senhor de engenho, do pernambucano Júlio Celso de 

Albuquerque Bello. Eis o pensamento do sociólogo: 

 

Na maioria dos engenhos antigos a vida correu mais doce e humana 
para todos do que nas usinas, as festas, os são-joões, os pastoris, os 
bumba-meu-boi, criando frequentemente momentos de 
confraternização de senhores com trabalhadores. Esses momentos 

                                                 
9 Podemos dizer que o pensamento de João Alexandre Barbosa ao considerar que “as obras de ontem 
dialogam com as de hoje” encontrou uma base teórica na perspectiva de  T. S. Eliot no ensaio “A tradição 
e o talento individual”, no livro Ensaios de doutrina crítica, quando o ensaísta afirma: “Nenhum poeta, 
nenhum artista de qualquer arte, detém sozinho, o seu significado, a sua avaliação, é a avaliação da sua 
relação com outros poetas e os artistas mortos. Não se pode avaliar sozinho; é preciso situá-lo, para 
contraste e comparação, entre os mortos” ( p. 23). Na verdade, o crítico inglês considera que a tradição 
está diretamente relacionada ao “sentido histórico, o qual podemos considerar quase indispensável a 
quem continue a ser poeta além dos seus vinte e cinco anos” (ELIOT, 1997, p. 22).  
No capítulo “Memória e interação”, em Memória e sociedade, Ecléa Bosi afirma: “É preciso reconhecer 
que muitas de nossas lembranças, ou mesmo de nossas ideias, não são originais: foram inspiradas nas 
conversas com os outros. Com o correr do tempo, elas passam a ter uma história dentro da gente, 
acompanham nossa vida e são enriquecidas por experiências e embates. Parecem tão nossas que 
ficaríamos surpresos se nos dissessem o seu ponto exato de entrada em nossa vida. Elas foram formuladas 
por outrem, e nós, simplesmente, as incorporamos ao nosso cabedal” (BOSI, 1994, 407). 
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quase não ocorrem hoje. Não há confraternização quase nenhuma. Os 
usineiros vão se divertir longe — no Recife, em Boa Viagem, no Rio, 
em Paris, em Buenos Aires. Um ou outro conserva hábitos de senhor 
de engenho (FREYRE, 1948, p. 15). 

 
A relação entre o senhor de engenho e os escravos10 é colocada sob duas 

perspectivas em Fogo morto. Primeiro, temos uma experiência amigável, tranquila 

quando da administração do capitão Tomás no comando do engenho Santa Fé que logo 

passa a ser substituído pelo genro, o S. Lula de Holanda e aí a relação muda 

completamente. O convívio “pacífico” que o idealizador do Santa Fé mantinha no seu 

espaço social, excetuando-se apenas o episódio do escravo fujão, passa a ser de difícil 

convivência na gestão do S. Lula. Um fato notório para ilustrarmos este aspecto é o 

momento da abolição dos escravos na era do S. Lula, quando “em todos os engenhos 

haviam ficado escravos que não quiseram abandonar os senhores, que amavam os 

senhores como se fossem criaturas da casa-grande”. No entanto, os escravos “nem uma 

só vez voltaram ao Santa Fé para uma visita. Sabia que a cozinha do Santa Rosa vivia 

cheia de negros da escravatura”. (FM, p. 261). No espaço do engenho Santa Rosa, os 

escravos tinham liberdade para sair para as festas que aconteciam nas proximidades do 

Pilar, ao passo que os do Santa Fé eram proibidos até mesmo no tempo de S. Tomás. 

Mas, com a abolição da escravatura, S. Lula teve de “engolir” a festança e muita 

comemoração dos seus ex-escravos: “Os negros cantavam no pátio, com uma fogueira 

acesa. Ninguém dormiu naquela noite. A negra Germana chorava como uma menina. A 

cantoria era de coco, era de reza, era de dança, e ao mesmo tempo parecia um bendito 

de igreja” (FM, p. 254).   

A memória voluntária de José Lins do Rego de transpor em sua obra o universo 

tradicional dos engenhos com as relações sociais, costumes e festas de seu povo é, na 

perspectiva benjaminiana, uma forma de criticar a modernidade. A modernidade quando 

instalada em Fogo morto faz as personagens não encontrarem consolo em relação ao 

tempo presente e a um passado que vai sendo incorporado apenas nas lembranças de 

alguns. Homens e mulheres passam a viver, de algum modo, no “redemoinho uma 
                                                 
10 Esta relação será analisada mais detalhadamente no quarto capítulo desta tese. No entanto, é preciso 
mencionar que, no romance de Dantas, não há relação entre o senhor de terras e os escravos. Porém, é 
muito expressiva a relação entre o fazendeiro Cassiano Barroso e o agregado Mané Piaba. Este último 
tem todo um pensamento formado sobre o trato de como lidar com o patrão: “Tratar com patrão é o 
diabo! Nunca levou jeito! A gente se esforça em atividade, é preciso redobrar a atenção; encaminhar 
qualquer coisa com a boca lavada de cuidados, e depois ficar quarando, botando sentido, para colher o 
resultado” (CS, 238).  
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perpétua desintegração e renovação, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia” 

(BERMAN, 1986, p. 21). 

Um mundo em declínio é a realidade dos seres que compõem esse drama do 

romancista José Lins do Rego que teve toda uma vivência no mundo dos engenhos de 

seus antecedentes na Paraíba. A cada capítulo, indícios da modernidade vão surgindo a 

partir das contradições vivenciadas pelas personagens. Este drama nos remete à ideia de 

Erich Auerbach, quando ele analisa que todo homem carrega em si a “humana 

condição”, sendo possível também achar filosofia numa vida popular. No artigo de 

nome homônimo “A humana condição” (2004), Auerbach discorre seu estudo baseado 

na teoria de Montaigne. Este, por sua vez, menciona os sete pontos definidores da sua 

linha de pensamento sobre o homem, dentre os quais comungamos com o primeiro 

quando o filósofo aborda e defende que “o estudioso reverencia uma vida simples, sem 

brilho, pois na mais simples vida reside a essência da humanidade” (Apud 

AUERBACH, 2004, p. 34). Em Fogo morto, a essência se dá na vida daqueles que, de 

uma forma ou de outra, tentaram driblar as mais complexas formas das relações sociais. 

Nessa linha reflexiva em que José Lins do Rego, através da memória de 

algumas personagens, nos aponta a essência do ser humano e suas raízes entrelaçadas, 

também discorre Francisco Dantas em Cartilha do silêncio. Dantas, por sua vez, 

também conviveu com a realidade rural, pois os avós eram proprietários de engenhos e, 

até hoje, o romancista mantém laços com suas raízes em Sergipe. Dessa forma, 

aludimos a essa digressão para reconhecer que José Lins do Rego e Francisco Dantas se 

aproximam de uma concepção de narradores “verdadeiramente natos”, pois segundo 

Benjamin, “o grande narrador tem sempre suas raízes no povo, principalmente nas 

camadas artesanais” (BENJAMIN, 1994, p. 214)11. 

Em cinco capítulos, o romancista sergipano debulha a memória de suas 

personagens que vão ao longo da narrativa fazendo uma espécie de flashback em torno 

das ações vividas num saudoso passado. A obra comporta a saga de três gerações da 
                                                 
11 É importante ressaltar que consideramos José Lins do Rego e Francisco Dantas “narradores 
verdadeiramente natos”, usando a definição de Benjamin, pelo fato de que ambos buscaram inspiração 
para suas obras a partir da vivência que tiveram no meio rural. Dos romances em estudo, o que se 
sobressai de narrativa oral são as cantorias do negro Passarinho, personagem de Fogo morto e a fala de 
algumas personagens que pertencem à classe dos que vivem nos dois romances em estudo. 
No capítulo “Memória e socialização”, do livro Memória e sociedade, Ecléa Bosi (1994, p. 85) esclarece 
a questão da oralidade afirmando que “A arte da narração não está confinada nos livros, seu veio épico é 
oral. O narrador tira o que narra da própria experiência e a transforma em experiência dos que o 
escutam”.       
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família Barroso em discordância com um presente símbolo de tragédias que vão se 

infiltrando no seio familiar. Se voltarmos agora ao processo de criação de cada autor, 

poderíamos dizer que tanto José Lins do Rego quanto Francisco Dantas falam com 

conhecimento e muita precisão quando o assunto de seus romances refere-se às 

temáticas de tragédias que acometem o ser humano no meio rural12. Nas duas obras em 

estudo, vemos o tema da loucura a partir do comportamento de Marta, S. Lula e Olívia 

em Fogo morto e D. Senhora em Cartilha do silêncio; a inaptidão do homem ao 

cotidiano no meio rural nas ações do coronel Lula de Holanda (FM) e Cassiano Barroso 

(CS); o inconformismo social dos agregados e da admiração pelo cangaço na fala de 

José Amaro (FM) e Mané Piaba (CS) e a submissão e ousadia no discurso e nas ações 

das personagens femininas: D. Mariquinha, D. Amélia, Sinhá e Sinhá Adriana (FM) e 

D. Senhora, Arcanja e Avelina (CS). 

Por fim, apresentando suas “raízes no povo”, tomando a expressão de 

Benjamin, José Lins do Rego e Francisco Dantas revelam-nos experiências de vidas a 

partir de uma riqueza humana, criação literária e modéstia destinadas às obras. É 

interessante lembrar, em relação à riqueza humana das personagens, o fato comum de 

nenhum dos protagonistas de Fogo morto e Cartilha do silêncio, atingidos pelo 

processo da modernização no espaço onde habitam, demonstrar capacidade de sonhar13 

diante dos problemas que a modernidade lhes causara.  

 

1.3. Os elementos da memória e da modernidade em Fogo morto e Cartilha do 
silêncio 

 
 

Ser moderno é encontrar-se em um ambiente 
que promete aventura, poder, alegria, 
crescimento, autotransformação e 
transformação das coisas em redor  mas ao 

                                                 
12 Vale salientar que a maior parte das ações e dramas vividos pelas personagens dos romances de José 
Lins do Rego e Francisco Dantas acontece em espaços físicos tipicamente rurais, porém isto não significa 
que a problemática vivida pelas personagens não expressem em sua essência dramas semelhantes ao de 
personagens que vivem em espaços sociais urbanos, o que nos permite lembrar que as tragédias 
individuais passam a ser analisadas sob a perspectiva da coletividade.  
13 É bastante notória nos dois romances em estudo que esta capacidade de sonhar não é uma realidade 
vivida pelas personagens masculinas e este aspecto não confirma a observação de Benjamin ao revelar 
que o sonho pode compensar a tristeza: “Ao cansaço segue-se o sonho, e não é raro que o sonho 
compense a tristeza e o desânimo do dia, realizando a existência inteiramente simples e absolutamente 
grandiosa que não pode ser realizada durante o dia, por falta de forças” (BENJAMIN, 1994, p. 118). 
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mesmo tempo ameaça destruir tudo o que 
temos, tudo o que sabemos, tudo o que 
somos. A experiência ambiental da 
modernidade anula todas as fronteiras 
geográficas e raciais, de classe e 
nacionalidade, de religião e ideologia: nesse 
sentido, pode-se dizer que a modernidade 
une a espécie humana. 
Marshall Berman. Tudo que é sólido 
desmancha no ar: a aventura da 
modernidade 

 

 

1.3-1.  Memorialismo e modernidade em Fogo morto 

 

Fogo morto é o romance de José Lins do Rego mais reverenciado pela crítica, 

como já foi analisado na Introdução de nosso estudo. Une-se à elogiada elaboração da 

forma e do estilo o tom memorialístico que o romancista aplicou na obra. Nesse sentido, 

Mário de Andrade antecipa seu pensamento afirmando que o fato de o romancista 

paraibano recorrer à memória não o torna menos criativo por ter feito esta opção. O 

crítico paulista faz ainda uma ressalva sobre a palavra “invenção”, costumeiramente 

usada no meio literário:  

 

Será talvez preciso esclarecer um bocado o que entendo por 
“invenção” em literatura e como acho que devemos conceituar essa 
palavra muito usada e levianamente usada. De José Lins do Rego já 
se disse que tem pouca invenção e vive preso às reminiscências de 
sua vida nordestina. Ora, inventar não significa tirar do nada [...]. 
Aliás, tudo em nós é de alguma forma reminiscência; e a invenção, se 
invenção justa e legítima, não se prova pelo seu caráter exterior de 
ineditismo e sim pelo poder de escolha que, de todas as nossas 
lembranças e experiências, sabe discernir, nas mais essenciais, as 
mais ricas de caracterização e subjetividade. [...] E desta invenção 
qualquer livro de Lins do Rego está cheio, tal a força humana, o vigor 
de caracterização, o sabor vitaminoso dos seus personagens quase 
todos, em quase todos os seus atos (ANDRADE, 1991, p. 354-355). 

 
Em A tradição regionalista no romance brasileiro, o estudioso José Maurício 

Gomes de Almeida também analisa o apreço que José Lins do Rego dispensa à memória 

na criação de sua obra. Para Almeida, ao fazer opção de recorrer à memória não o torna 

um escritor de pouca criatividade literária, mas, fundamentalmente, o leitor perceberá 

que em sua  
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[...] personalidade artística combinam-se, de um lado, os valores 
assinalados nos anos da infância e adolescência, vividos no engenho 
do avô, em uma sociedade marcada pela concepção patriarcal de 
vida, e, de outro, os valores adquiridos posteriormente, quando já 
estudante em Recife, convivendo com o meio intelectual da capital 
pernambucana. Os primeiros levam-no a uma posição nostálgica em 
relação ao passado, os segundos, a uma atitude crítica (ALMEIDA, 
1999, p. 193). 

 
 

José Lins do Rego chegou a dar explicações sobre os traços memorialísticos ou 

autobiográficos como assim definia a crítica ao identificá-los em seus romances. 

Todavia, o autor de Fogo morto é preciso no que concerne à criação de seus 

personagens e o mundo onde estão inseridos, como podemos investigar:  

 
Os meus personagens têm sempre, pelo menos, um quarto de 
realidade. Aquele ‘seu’ Lula do Santa Fé possui uma porcentagem de 
real muito grande. O primeiro contato que eu tive com o ‘seu’ Lula 
está ligado ao seu cabriolé. Quantas vezes, criança, da porteira do 
engenho vi passar o cabriolé do ‘seu’ Lula! O sino chocalhava na 
estrada como o daqueles carros russos dos romances de Tolstoi. 
Aquela família, aquele piano, existiram, na realidade! E o ‘seu’ Lula 
também. [...] O velho José Paulino também é, de certo modo, uma 
figura real. Tem um pouco do meu avô e muito do que na minha 
sensibilidade eu desejaria que o meu avô fosse. [...] Assim, é natural 
que haja muito de mim nos meus romances (Apud COUTINHO, 
1991, p. 54-55). 

   
 

No romance, as criaturas de José Lins do Rego vivem o processo de transição 

da sociedade patriarcal tradicional para a sociedade moderna. A cada mudança imposta 

pela modernidade, as personagens dividem suas reflexões em torno do passado que não 

volta mais e as angustiantes modificações no tempo presente seguidas da indefinição do 

futuro. Dessa forma, há um entrelaçar de sentimentos expressos a partir da memória e 

da modernidade que tomam conta dos seres que habitam o Pilar. 

A primeira parte da narrativa de Fogo morto é dedicada às ações do mestre 

José Amaro e traz na apresentação da personagem os primeiros indícios da modernidade 

que se instala nas terras do senhor de engenho: o mundo moderno já não comporta mais 

o “seleiro dos velhos tempos” (FM, p. 49). Temos, pois, a substituição do trabalho 

artesanal do mestre para o trabalho industrializado, a chamada produção em série. Num 

discurso inconformista, o mestre adverte: “Estou perdendo o gosto pelo ofício. Já se foi 

o tempo em que dava gosto trabalhar numa sela. Hoje estão comprando tudo feito... 
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(FM, p. 50). Há, portanto, na narrativa, uma crítica mesmo que passageira, pois o autor 

não aprofunda a questão, ao sistema industrial que vai lentamente substituindo o 

trabalho artesanal, deixando muitos seres humanos sem perspectivas na profissão que 

desempenham. 

Vivendo sob a condição de agregado no Santa Fé, mestre José Amaro não se dá 

conta de que mora com a mulher Sinhá e sua filha Marta de favor nas terras alheias. 

Leva em consideração que seu pai já servira há anos à família do S. Tomás e para tal, 

sentia-se no direito de usufruir da pequena terra que pertencera aos seus antecedentes. 

Porém, toda essa concepção começa a ser questionada quando o genro de S. Tomás, o 

coronel Lula de Holanda, levado por intrigas feitas pelo negro Floripes, chega a pedir ao 

mestre que ele devolva as terras sob o domínio da Santa Fé.  Inconformado, o seleiro 

que “trabalhava com capricho, fazia as suas coisas com todo amor, sem pressa de 

chegar, com desejo de acabamento fino”, começava a perceber que vivia em condição 

de total subordinação, uma vez que o senhor de engenho não lhe dava direito algum 

sobre a terra que acreditava ser sua. Antes de ser contaminado pela inveja do negro 

Floripes, José Amaro admirava o coronel Lula e os objetos modernos que faziam parte 

de sua vida, como se observa na passagem:  

 

No fundo, o coronel Lula agradava. Parecia-lhe um homem aluado. 
Ficou, trouxe de cãs o material necessário e estava ali, botando ordem 
no luxo do Coronel Lula. Pelo menos, o carro do Coronel Lula 
cantaria pela estrada, seria mais alguma coisa que o cavalo russo do 
Coronel José Paulino. O cabriolé consolava um pouco o seleiro da 
mágoa que lhe dava aquele senhor muito rico, muito cheio de terras, 
que lhe dera gritos como se fosse negro cativo. Gostava de ver o 
Coronel Lula no cabriolé, enchendo a estrada com sua parelha (FM, 
p. 29). 

 
Sendo vítima de intrigas humanas, o mestre não encontra forças para lutar pela 

terra que considera sua de direito. Apesar do apoio que recebe dos amigos mais 

próximos, seu estado psicológico vai, paulatinamente, evoluindo para um quadro 

depressivo, pois já não conta mais com a presença da mulher Sinhá e da filha Marta. E 

mesmo quando contava com estas presenças, o velho seleiro convivia com um dos 

problemas mais sérios do mundo moderno: a falta de diálogos no seio familiar. No 

trecho abaixo, descrito com objetos da tradição e da modernidade, o narrador nos dá o 

tom da vontade de diálogo que o mestre sente em relação à sua família:   
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O mestre, então, teve vontade de falar com a família, de abrir-se com 
os seus, de sentir um agrado de sua filha. Era raro aquilo que sentia 
naquele instante. Era duro demais, era como um cardeiro cheio de 
espinhos. Nisto passou pela estrada o cabriolé do coronel Lula. Com 
as lamparinas acesas, com as campainhas tocando, encheu a boca da 
noite de vida (FM, p. 75). 

 
 

A falta de diálogos presente na família do mestre simboliza uma manifestação 

da crise de poder, problema esse que o leva a não sentir-se mais “chefe” no próprio 

ambiente familiar. Situação semelhante também é vivenciada pela família de S. Tomás. 

Este representando a figura do patriarca que deu início à prosperidade do engenho Santa 

Fé. Mas, guardava consigo o receio de que o genro Lula de Holanda não daria 

continuidade nos negócios do engenho, pois “era alheio à vida que o cercava” e “não 

lhe inspirava confiança” (FM, p. 226). O capitão Tomás sabia que o Santa Fé “era um 

engenho pequeno, que pedia um homem de seu calibre, homem que soubesse mandar, 

de tino, de força” (FM, p. 226). 

O desejo do patriarca de ver o entusiasmo do genro pela rotina do engenho não 

se concretiza e o problema da crise de poder se instala nas terras do Santa Fé. Porém, o 

capitão alcança a fase próspera do engenho, sente orgulho da inteligência e apreço que a 

filha Amélia tem para os estudos e a música e sofre muito com a doença que acomete a 

filha caçula Olívia. Capitão Tomás era “homem simples, mas gostava de mostrar aos 

senhores de engenho da Ribeira que não era o camumbembe que eles pensavam” (FM, 

p. 227).  Deixando-se contaminar pelo mundo da aparência como vivera alguns 

senhores de engenho, Capitão Tomás sente orgulho de possuir alguns objetos de valor, 

poder mostrá-los aos outros senhores de engenhos e à população carente do Pilar, como 

nos indica o narrador: 

 

Tinha filha que tocava piano, e genro que possuía cabriolé. O primo 
preparou-se para a viagem. Levou quatro negros a Goiana, e numa 
tarde de verão, com o Santa Fé moendo, entrou de cercado adentro a 
carruagem de Luis César de Holanda Chacon. Fora uma festa igual 
àquela da chegada do piano. [...] Agora ia à missa do Pilar montado 
na carruagem. [...] O povo corria para ver passar a carruagem que 
tilintava fortemente. (FM, p. 227) 

 
A princípio, o capitão Lula de Holanda “tomava gosto pela vida diferente que 

viera levar no engenho” (FM, p. 262). Mas, no cotidiano de suas ações, percebeu que 

“era homem da cidade, só podia sentir-se sem jeito para o trabalho do campo” (FM, p. 
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262). Toda essa não identificação com a rotina no meio rural vem agravar-se quando 

alguns engenhos próximos ao Santa Fé, como o engenho de José Paulino, começam a 

viver a modernização no campo da colheita e moagem da cana-de-açúcar, pois os 

engenhos passavam a ser movidos por máquinas a vapor.    

Na realidade, além de não ter um bom administrador, o Santa Fé não 

acompanhava a modernidade que ia se instalando no campo. Sofre também com a 

abolição da escravatura, uma vez que as relações de trabalho passavam por mudanças 

substanciais e, gradativamente, o engenho vai perdendo seus trabalhadores e sem 

nenhum investimento na terra chega a sofrer o processo da decadência. 

Paralelamente, na decadência que vai se instalando no Santa Fé e na difícil 

realidade por que passara o mestre José Amaro ao ser surpreendido com a ordem para 

deixar a terra em que morava, residem as ações da personagem Capitão Vitorino 

Carneiro da Cunha, defensor dos injustiçados. O seleiro carrega expressiva gratidão em 

face às ações de Vitorino por tê-lo defendido do senhor de engenho, o coronel Lula de 

Holanda e pelos favores que fizera quando acompanhou Dona Sinhá e sua filha para a 

viagem ao Recife em busca da internação de Marta. 

Algumas das ações de Vitorino podem ser compreendidas na concepção 

hegeliana como ações de um ser que vive no meio das mudanças no seu espaço social e 

as acompanha de certa forma. Agindo assim, de vez em quando busca o “direito de 

crítica” carregando a ideia de que “o princípio do mundo moderno exige que aquilo que 

deve ser reconhecido por todos se mostre a cada um como algo legítimo” (HEGEL, 

1991, p. 33). 

Mantendo-se contra as oligarquias formadas no Estado da Paraíba, Vitorino 

desempenha ações que agradam a uns e desagradam a outros. Na luta permanente em 

defesa dos pobres e injustiçados, chega a receber telegrama pela posição política 

assumida na defesa dos que vivem à margem. Assim, nos revela o narrador: 

 

Ele e todo o seu eleitorado iriam às urnas para salvar a Paraíba dos 
oligarcas. [...] Um homem de bem, proprietário na Paraíba, fora 
agredido pela força pública porque se mantinha contra a situação. [...] 
O coronel Rego Barros passara-lhe um telegrama do Rio com 
palavras de aplausos à sua atitude corajosa (FM, p. 329). 
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Vitorino Carneiro da Cunha carrega consigo uma autodefinição de sua 

personalidade quando diz “sou homem para aguentar repuxo” (FM, p. 330). Este é, sem 

dúvida, um dos traços mais fortes de sua dupla personalidade, pois ora sente desejo de 

se tornar coronel, dar ordens e governar sua cidade com mãos fortes e, ora mantém um 

discurso em defesa dos necessitados. Por atitudes dessa natureza, Vitorino é visto por 

muitos de sua região como um ser que não desfruta de um juízo perfeito, o que é 

demonstrado no discurso das crianças que o chamam de Papa-rabo. Além disso, carrega 

uma vida simples no Pilar, casado com Sinhá Adriana, tem um único filho, Luís, oficial 

da marinha, que deseja levá-lo para o Rio de Janeiro e o quixote sertanejo lhe confere:  

“Daqui, eu não saio. Não corro da luta!” (FM, p. 330). Algo contrário, pensa o amigo 

seleiro, pois declara: “se tivesse um filho já tinha voado deste calcanhar-de-judas” (FM, 

p. 330). O comportamento de Vitorino simboliza outra característica do ser moderno de 

Hegel, quando o estudioso define a “autonomia da ação”, uma vez que “é próprio dos 

tempos modernos que queiramos responder pelo que fazemos” (HEGEL, 1991, p. 38). 

A personagem de José Lins do Rego presencia e deseja resolver o sofrimento 

de um povo. Daí a relativa modernidade de suas ações, “com o seu coração puro” 

(PAES, 1995, p.18), buscar respostas como indica Hegel “pelo que fazemos”. Por fim, 

se não bastasse o convívio diário com tanto sofrimento é ele, Vitorino, a única 

personagem na prosa do romancista paraibano a presenciar as duas mortes mais 

significativas do enredo: a do amigo mestre José Amaro e a morte do engenho Santa Fé 

que “não bota mais, está de fogo morto” (FM, p. 403). 

As mortes em Fogo morto têm toda uma simbologia dentro da narrativa: é a 

expressão da vida tradicional que não volta mais e a aparição da vida moderna que 

lentamente vem substituindo o modo antigo de viver.  

 

1.3-2. O memorialismo e a modernidade em Cartilha do silêncio 

 

Na prosa de Dantas, as mortes de algumas personagens também são associadas 

à decadência. Cartilha do silêncio é um romance predominantemente marcado pelas 

memórias de seus protagonistas. Dentre eles, merece destaque Mané Piaba, narrador-

personagem, que é quem narra quase todos os acontecimentos na obra. Agregado do clã 

dos Barroso, Mané Piaba é a única personagem a vivenciar de perto a ascensão e a 
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decadência das três gerações. Para o ensaísta Hélio Pólvora, “Dantas expõe em cinco 

cantigas ou pavanas ou epitalâmios, paralelamente à erosão do patriarcalismo, as 

mazelas morais de uma família sergipano-alagoana  às vezes uma câmara de 

horrores” (PÓLVORA, 1997, p. 09). 

Estas “cinco cantigas” nos são reveladas pelas inquietações das personagens D. 

Senhora, Arcanja, Remígio, Mané Piaba e Cassiano Barroso, que passam por mudanças 

no campo social e familiar ao longo da narrativa. A terceira obra de Francisco Dantas 

apresenta as personagens femininas sempre no centro dos acontecimentos mais 

importantes na trama, seja procurando satisfazer seus desejos, reivindicando o que 

consideram mais adequado para a vida e o momento presentes ou atendendo ao discurso 

masculino. Dando mostra da importância desta obra, Hélio Pólvora chama a atenção ao 

afirmar que o romancista nos aponta um romance: 

 
[...] sombrio e noturnal, Cartilha do silêncio flui lento e subterrâneo, 
avança e retrocede à procura da verdade de cada um e da “verdade” 
ficcional. Sente-se o fluxo romanesco pulsar sob a superfície estática 
do relato, e de vez em quando irromper com um jorro de revelações. 
As personagens que narram são por seu turno narradas por outras. A 
terceira pessoa confunde-se com a primeira pessoa. Nesses caminhos 
cruzados da memória, os perfis obscurecem ou avivam, na medida do 
sopro sobre as brasas. Sobre eles crescem as indagações — e no final, 
tal e qual sucedem um Rashomon, ficam indício sugestivos de uma 
verdade maior, porém ainda a ser completada, ou então, se quiserem 
outro parâmetro, o romance arde sob cinzas mornas para, de súbito, 
crepitar em labaredas, nos instantes decisivos de algumas 
verificações indispensáveis (PÓLVORA, 1997, p. 08-09). 
 

 
Ao trilhar por “caminhos cruzados pela memória”, Francisco Dantas tem 

recebido da crítica, assim como sucedera com José Lins do Rego, o rótulo de 

romancista memorialista. Suas obras foram publicadas no final do século passado e no 

início deste com enredos que recriam tipos humanos diante de relações sociais distintas, 

apresentando vidas, ações e costumes de um tempo passado que, a nosso ver, o 

romancista tenta de alguma forma, além de sua criatividade fictícia, recuperar por meio 

das suas memórias. Este aspecto pode ser melhor compreendido ao tomarmos 

conhecimento de como se deu o processo de criação do romance Coivara da memória: 

 

Posso dizer que Coivara da memória surgiu da imposição interior de 
resgatar a minha infância, e repô-la em alguma forma concreta e 
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duradoura, onde eu pudesse me apalpar e reconhecer, perscrutar a 
minha própria identidade. Para isso, primeiro em recuados tempos, 
montei laboratório de fotografia e fixei todas aquelas imagens já em 
via de desaparecimento. Mas continuei insatisfeito. Eu desejava 
entrar mais fundo, queria uma forma que aliasse sentimento, loucura, 
reflexão, análise, e que permitisse me revolver por dentro, esmiuçar 
os desvãos do meu passado. Como veem, só a palavra me daria esse 
ensejo. Fatidicamente, eu ia sendo arrastado para ela como um cego 
sem remissão. No livro, de tanto me reconstruir e me contemplar, de 
tanto lidar com minha gente, terminei me desligando de fantasmas, e 
me apaziguando através da compreensão de meus personagens. 
Como vocês sabem, a infância tem um mundo muito forte. É um 
manancial inesgotável [...]. Sábato, citando Baudelaire, confirma que 
a pátria não é senão a infância; Bandeira diz que os quatro anos que 
viveu em Recife, dos seis aos dez ‘formaram a medula do meu 
intelectual e moral’; Barthes afirma: ‘e a infância o que mais me 
fascina’; Gabriel Garcia Marques diz que escreveu Cem anos de 
solidão para ‘deixar testemunho poético de minha infância’. E o que 
dizer então de um Graciliano, um Zé Lins, cujos melhores livros sem 
dúvida alguma estão densamente embebidos na infância? 
(ENTREVISTA, 1995, p. 06). 
 

 
Este foi o caminho que o romancista sergipano abraçou, falar de sua terra e de 

sua gente e, ao mesmo tempo em que retoma experiências vivenciadas na infância, 

registra em seu romance uma parte da realidade do homem rural na região do Nordeste 

brasileiro. Nesse contexto, convém assinalar a importante observação que Valentim 

Facioli faz sobre as três primeiras obras de Dantas14:  

 
Mas convém assinalar desde logo que os romances de Francisco J. C. 
Dantas (Coivara da memória, 1991, Os desvalidos, 1993, e este 
Cartilha do silêncio, 1997, [...], sendo bastante “sergipanos”, têm um 
regionalismo de estatuto próprio e não podem ser trados 
maliciosamente segundo os critérios corriqueiros e os chavões que 
costumam pegar em obras ditas regionalistas. São literatura de estirpe 
própria, complexa, que não se perde na cor local, nos tipos pitorescos 
e na linguagem ornamental que, em geral, ameaçam o regional, 
bloqueando-o no nível do exotismo de consumo fácil. São romances 
que exigem leitura apurada, esforço do leitor, que querem firmar com 
este um pacto de legibilidade pouco usual, incomum, ou, talvez, de 
participação crítica, como costuma acontecer com a literatura culta 
que se nega ao consumo fácil e à mercantilização corriqueira da 
subliteratura ou dos conselhos pernósticos dos magos correntes na 
praça e outros bichos... Enfim, parece que subjaz nos romances de 
Francisco J. C. Dantas um projeto literário ambicioso que tem muito 

                                                 
14 Compondo o conjunto de obras de Francisco Dantas, encontram-se os romances Sob o peso das 
sombras (2004) e Cabo Josino Viloso (2005). Mas, não os tomamos como referência em nossas análises 
devido o vasto material para leitura sobre os romances objetos de estudo. 
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a dizer no modo próprio de dizer da literatura que merece o nome [...] 
(FACIOLI, 1997, p. 74-75).   
 
 

Inserido no contexto social de Sergipe e do vilarejo de Rio-das-Paridas, 

Cartilha do silêncio comporta, no primeiro capítulo, as ações de S. Romeu e dona 

Senhora e trata da difícil viagem que ambos devem seguir a Palmeira dos Índios. O 

narrador nos dá a dimensão exata da preocupação de dona Senhora antes mesmo de 

partir para as terras alagoanas: 

 

Decerto que um pedaço da insônia de mulher decorre da fadiga, do 
penoso preparo, do arruma-arruma infernal de quem se apronta pra 
uma longa temporada fora de casa; mas o bocado pior  dona 
Senhora  remói  , aquele que mais a consome e desmantela, lhe 
chega mesmo é do tirano do marido, da falta de consolo para o corpo, 
que também lhe desregula o equilíbrio, a base afetiva e interior. 
Depois... uma partida assim com tantos petrechos, com este rol de 
bagagens, e mais filho e criados pelo meio, requer cuidados especiais, 
uma atenção redobrada. [...] de envolta a tudo isso ainda tem a 
mortificação que a espera pela frente: o calvário da terrível 
cavalgada, e o lombo enrugado do São Francisco, que terá de 
atravessar (CS, p. 13-14). 

 
 

A preocupação da personagem de enfrentar “o calvário da terrível cavalgada” 

revela as condições de atraso a que ela e a população da cidade eram submetidas. Atraso 

este que simboliza as ações cotidianas do homem no mundo tradicional do sertão.   

Passados quatro anos sem visitar o pai e vencendo o medo de enfrentar uma viagem 

como a última que fizera, dona Senhora alcança a inauguração da ferrovia e “elimina” 

um dos problemas que a atormentava. Porém, com a modernidade das viagens de trem, 

outras inquietações tomam conta da protagonista, pois “É certo que esse progresso, há 

tanto tempo aguardado, expõe a gente a um novo risco: na sua ferragem barulhenta, a 

locomotiva da Great Western se lança a matracolejar como um vento enfurecido, e se 

lhe faltar freio, ou numa curva fechada sair fora da bitola e descarrilar  ai dela” (CS, 

p. 48). 

Dantas segue com as “cinco cantigas” como analisou Pólvora, e apresenta-nos 

a vida, os negócios, as perspectivas e os sentimentos através da memória de cada 

protagonista, revelando-nos um mundo destroçado, cheio de conflitos, sem esperança de 

dias melhores, como o desabafo da personagem Arcanja: “Oh, como dói viver quando 
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falta esperança” (CS, p. 53).  Arcanja é sobrinha de Romeu Barroso e, por afinidade, 

admiração e respeito, via em dona Senhora uma tia querida que lhe transmitia 

ensinamentos, daí considerá-la como tia. No capítulo que abriga suas memórias, ela 

“definha na cama enquanto desfia o seu rosário de lembranças amargas” (PÓLVORA, 

1997, p. 08). A personagem carrega consigo preocupações que vão lhe inquietando. 

Uma delas é a constante culpa de não ser e não casar-se virgem. Outra é a personalidade 

frágil de seu primo Cassiano, que para ela “voltara homem de castelos e miragens na 

cabeça” e compreende que sua “mania de tanta enfeitação... era uma doença” (CS, p. 

85) e que depois, esse ser de muitas esquisitices e silêncios tornar-se seu marido, pai do 

seu único filho Remígio. O sentimento de culpa que angustia a personagem Arcanja nos 

possibilita compreendê-la melhor, pois segundo Kierkegaard, a angústia é o principal 

ingrediente dos nossos sentimentos. No estudo El concepto de la  angustia, o filósofo 

analisa as categorias com as quais o homem pode se deparar no estado de angústia e no 

desespero. A obra nos possibilita fazer a leitura de que o ser humano está “predisposto” 

ao pecado, uma vez que a “trilogia inseparável” — que o filósofo nomeia de angústia, 

sexualidade e pecado — faz parte da vida do homem.  Segundo Kierkegaard, é através 

da culpa que o ser humano conhece o bem e o mal e quando este se encontra angustiado 

diante do “pecado”, ele cria o próprio pecado. A personagem Arcanja não consegue se 

libertar da angústia acompanhada da sensação de culpa e pecado, é algo que a liga ao 

passado, ao presente e ao futuro. A realidade vivida por Arcanja pode ser definida a 

partir do pensamento do estudioso como algo que: “Si me angustio por una desgracia 

pasada, no me sucede assí em cuanto es pasada, sino em cuanto puede repetirse, o sea, 

tornarse futura” (KIERKEGAARD, 1972, p. 91).  Ainda de acordo com o filósofo, o 

homem deve considerar duas coisas importantes sobre a angústia que o acompanha no 

cotidiano: 

La angustia significa, pues, dos cosas: la angustia em médio de la 
cual pone el individuo el pecado, por médio del salto cualitativo; y la 
angustia que há sobrevinido y sobreviene com el pecado, y que por 
onde, entra también determinada cuantitativamente em el mundo, 
cuantas veces pone el pecado um individuo (KIERKEGAARD, 1972, 
p. 55). 

 

 
 Mas, sem dúvida, uma preocupação que ia consumindo dia a dia a sobrinha de 

tia Senhora era o fato de ser tuberculosa e não poder contar com o carinho do filho, pois 
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tinha um medo incontrolável de lhe transmitir a doença. Na passagem, a dura realidade 

de uma mãe: 

Também já lhe pediu pelo amor de Deus que não tome leite cru; 
aprenda a se cuidar. Está debaixo de ordem. Doutor Ricardo proibiu 
visita de pessoa em menoridade, que são as preferidas pelos germes. 
Não é Arcanja quem vai arriscar que o filho se contamine. Isso não. 
Remígio fica lá postado de sentinela. Manda-lhe olhares alongados de 
amedrontada ternura, pára fazendo sondagem. [...] Ah, ter o mundo 
inteiro ao pé de si, e não poder abraçá-lo, não caber usufruí-lo; beijar 
ao menos mais uma vez o mel redondo dos olhos. Acode-me uma 
vontade egoísta de retê-lo contra o peito até exaurir as forças, 
embocar e se sumir no seu espírito, asilar-se nele, sovertida nas 
entranhas, ser-lhe uma unha encravada em qualquer dedo, contanto 
que esteja grudada nele (CS, p. 104-105). 

 
 

Outro aspecto que vem somar-se ao da enfermidade que tomara conta da 

sobrinha de dona Senhora são os cuidados que Cassiano devia ter em relação ao filho 

Remígio, pois como mãe sempre pensava “largar do filho nesta terra envenenada a 

cobiça e avidez com apenas dezesseis anos! É muito triste. Meu menino de coração 

limpo!” (CS, p. 106). São preocupações de uma mãe, ou melhor, qualquer pessoa 

sensata pensaria e agiria dessa forma, pois desejaria um futuro mais digno para seus 

descendentes. No caso, Arcanja assiste ao gasto exorbitante de Cassiano frente à 

reforma do casarão que, na sua concepção “esses contos de réis desperdiçados já 

serviriam de alguma valência, eram um empurrão pra encaminhar Remígio” (CS, p. 87). 

Desse modo, a sobrinha de dona Senhora não alcançou as mudanças ocorridas no 

comportamento do seu marido e tampouco melhoria quanto a sua saúde.  

Todavia, outras mudanças ocorriam a sua volta e ela, por um lado, alegrava-se 

por vivenciar o progresso de Aracaju. A modernidade paulatinamente se instalava na 

cidade. Por outro lado, Arcanja se via consumida por uma progressiva tristeza, pois 

sabia que não viveria mais tanto tempo para investigar as significativas transformações 

porque passava a cidade. Não se contendo de ver a modernização de prédios e ruas, 

questiona-se de como agiria sua tia se tivesse oportunidade de prestigiar tal progresso:   

 
Aracaju progrediu muito da época de tio Romeu para cá. Em que veio 
a se tornar aquela antiga praça do Palácio! Não havia quem dissesse! 
Já nem lembra o quadrado de terra embrejado em mangue de rio-mar. 
Ganhou outra apresentação. Desta janela, que dista as mesmas 
passadas do Sul-Americano ou do Rubina, hotéis que naquele tempo 
não existiam, o progresso se reflete em tudo: o trecho da amurada da 
rua da Frente; a ponte do Imperador, em cimento armado e 
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reformada; a biblioteca; mais outros prédios; bangalôs, o renque de 
palmeiras imperiais, agora bem crescidas... a praça toda feita e 
arborizada, os fícus onde fazem ponto as marinete. Nada disso existia 
desenhado assim naquele tempo (CS, p. 89). 

  
 

Essa série de transformações simboliza a modernização que veio para ficar na 

capital. No mundo rural, a família de S. Romeu não lida muito bem com esse progresso, 

pois tanto Cassiano quanto Remígio não acompanham tal processo, não demonstram 

interesse em ter uma estrutura moderna em suas fazendas, convivem com o contraste 

entre o novo e o antigo, mas não chegam de fato a fazer uso das inovações que a 

modernidade proporciona. Ao assumir a administração da fazenda Varginha, o 

representante da terceira geração da família Barroso não se preocupa com investimentos 

de maquinário que pudesse facilitar as atividades de plantação, colheita e o cotidiano 

que envolve as ações referentes ao gado leiteiro, pois segundo Mané Piaba, narrador-

personagem, “enquanto Remígio destrói o seu dinheiro alimpando os tanques e riachos, 

vá lá! É bom pra mim. Torna a Varginha bonita e facilita as pescarias” (CS, 240).                       

Já a modernização da cidade de Aracaju é descrita por Arcanja com certa afetividade 

quando lembra do quanto tia Senhora ia gostar de ver todo esse progresso. É como se as 

coisas boas e positivas da vida ela fizesse questão de compartilhar com a mulher de tio 

Romeu, que foi para ela acima de tudo “uma mulher de acurada instrução, espontânea e 

rajada do maior entusiasmo” (CS, p. 97), pois dona Senhora estava preparada para viver 

o novo e ao mesmo tempo era obrigada a conviver com o atraso.  

Nesse entrelaçar de memórias, o capítulo III carrega o nome do herdeiro de 

Arcanja, o menino Remígio, assim chamado pelo narrador Mané Piaba. Aqui, o leitor se 

defronta com mais detalhes sobre o perfil de Cassiano, um ser estranho ao ritmo da 

modernidade porque “não sabe conviver com pendências na cabeça” (CS, p. 202). O pai 

de Remígio teria, em parte, a característica da busca da “autonomia da ação”, tal como a 

define Hegel. De acordo com o narrador, Cassiano “tristemente ansioso, sofre a valer 

com a machucação de miúdas pendências irresolvidas, se arrepia com as próprias 

investidas” (CS, p. 204). Ele é por assim dizer o ser fragmentado da sociedade moderna, 

que deseja fazer e responder pelos seus próprios atos e em muitos momentos sofre com 

isso que lhe acode porque não consegue dar conta dos problemas que lhe cercam. 

Perdera os pais muito jovem, por isso costuma dizer que “se alguma vez se portou como 

rendido, se fez juras de não se entregar a nada, foi porque os pais lhe carregaram o 
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espírito, o deixando tal e qual uma cumbuca esvaziada” (CS, p.312). Viveu sob a 

ganância dos tios, afastando-o do convívio com os outros parentes e vivera em outra 

região do país um bom tempo de sua vida. Isso não foi o suficiente para se sentir um 

estranho no ninho.  

Ao contrário, em terras cariocas, Cassiano tinha traços de homem moderno 

“vivia como um autêntico europeu. E só aqui no torrão natal, cidade do seu pai, é que 

lhe puseram nome de bocó. Entre caretas, assovios ...e outras sacanagens  é apontado 

na rua” (CS, p. 310). Na capital carioca, Cassiano se fazia compreender, buscava vida 

própria, mantinha-se independente e o seu ridículo aparece por contraste quando em 

suas ações na terra natal insiste em andar vestido à moda da capital. Isso tudo nos faz 

pensar que seu mundo não estava restrito às terras de Rio-das-Paridas, uma vez que 

“nunca aprendeu a se achegar aos agregados com simplicidade. Ou então... 

desaprendeu. E não é por maldade não. É impaciência. Falta-lhe entusiasmo para se 

ligar ao trivial, interesse por essa ou aquela pessoa” (CS, p. 204). Por manter essa 

indiferença no trato com seus inferiores, Mané Piaba vê na pessoa de Cassiano um 

péssimo administrador. Esse narrador-personagem lembra que alcançou a família 

Barroso como patrão, ele e sua esposa sentem uma grande mágoa de Cassiano que “não 

sabe travar amizade com agregado, não bota confiança no espírito da gente. É só ali na 

lordeza, ou se não de boca torta a pinotar os papocos, chega o peito ronca que nem um 

mangangá. É um cabrão irritado” (CS, p. 238).  

Além da mágoa expressa por Mané Piaba em relação ao perfil de Cassiano, o 

filho do seu primeiro patrão, o agregado também não poupa crítica à estranha 

modernidade de Remígio sobre os assuntos religiosos, desrespeitando os costumes 

tradicionais de Rio-das-Paridas. Para o narrador-personagem, “quanto mais o sujeito é 

estudado, mais descrê de malefício, mais prende pra herege e pra maçom. Não teme a 

divindade. Remígio mesmo na sexta-feira santa passeou até a cavalo. Isso é crime visto 

pelos espíritos. Sujeitinho desnaturado” (CS, p. 261). Outra crítica pertinente e moderna 

de Mané Piaba fica apenas sob o registro de desabafo que faz a sua esposa Avelina, pois 

o agregado não chega a problematizar a questão com os seus patrões. Eis o desabafo: 

“Trabalhei cuma um jumento a vida inteira, ajudei a enricar avô, filho e neto. E vou 

morrer comendo puro! Aí não! Sorte tirana! Ser mal remido do nascimento à cova! (CS, 

p. 266).     
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Mané Piaba segue com suas reflexões e desabafos críticos, principalmente 

sobre Cassiano. No capítulo intitulado pelo seu nome, Cassiano Barroso encontra-se 

com 73 anos de idade. Assume o papel de narrador, antes designado a Mané Piaba e 

assim vai relatando suas doces e amargas experiências que a vida lhe proporcionou. O 

filho de S. Romeu justifica a postura adotada em suas ações na infância, na juventude e 

na vivência no Rio de Janeiro. Na fase adulta, carrega um jeito moderno de 

compreender a vida ao expressar: “o mais descente é agradar a si mesmo, seguir a 

própria cabeça. É virar as costas aos tamancudos, aos cascas-grossas sem nenhuma 

sutileza, aos venais que só estão de bem quando se ocupam em lograr o semelhante” 

(CS, p. 311). 

No mais, todas as memórias de Cassiano estão voltadas para as relações 

familiares, dentre elas, é expressiva a relação entre pai e filho a qual analisaremos com 

mais detalhes em capítulo específico. Para tanto, vale mencionar outro aspecto da vida 

moderna aqui representado pela autocrítica de Cassiano quando percebe tragicamente 

que “a simples condição de ser pai não obriga Remígio a me querer; é preciso que eu 

tenha algum mérito para ser merecedor” ou ainda quando faz um contundente desabafo: 

“é duro um pai de um ente só admitir a confissão de que errou com ele do princípio ao 

fim, e que por sua conduta desnastrada aquele coraçãozinho aberto veio se fechando até 

ficar surdo e tapado” (CS, p. 334). Remígio, o dono do “coraçãozinho” “surdo e 

tapado”, é também o principal responsável pelas últimas e necessárias ações do pai 

Cassiano que através da escrita de suas memórias registra um dos últimos desejos 

enquanto homem: 

 

Queria mesmo era vazar o que tem a dizer numa argumentação 
retrancada, mas homem sem prática nesses arranjos de caneta, [...] 
quer apenas corrigir, nem que seja a retalhos descosturados, mas de 
maneira maciça, sem paliativos, os mal-entendidos que o 
infernizaram, roazes nas duras horas caladas, com o fito de deixar 
patente que foi um sujeito prestável e bem firmado; que, ao contrário 
da moeda corrente que ainda desanda pela roda dos aposentados 
boas-vidas, que se apinham na rua João Pessoa, ou nas imediações do 
Palácio — nunca perdeu a noção de seu estado (CS, p. 282). 

 
 

A solidão que lhe acompanha é fruto da indiferença de seu único filho, 

deixando-o escanteado como se fosse um objeto qualquer sem valor, um peso na sua 

vida, algo comum na sociedade moderna, que privilegia o descartável. Este sentimento 
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de coisa ou algo imprestável permanece muito tempo nas reflexões de Cassiano. No 

trecho a seguir, o trágico estado do filho de S. Romeu pode simbolizar o ser moderno, 

aquele pai que não conta com a atenção e o carinho do filho: “ocorre que pouco a 

pouco, ele Cassiano, veio sendo encostado para um canto até que teve a certeza de que o 

filho o olhava como se sua saúde de ferro, embora estivesse atrapalhando a vida dele, 

remendada devido ao pai longevo estar demorando demais a morrer” (CS, p. 337). 

Cassiano que já sofrera os conflitos entre a tradição e a modernidade quando de seu 

retorno do Rio de Janeiro para Rio-das-Paridas, em Sergipe, sendo muito criticado por 

não se encaixar no perfil de homem que a classe patriarcal exigia, sofre agora 

carregando a certeza de que já não é mais útil no seio familiar e social. Passa a viver 

essencialmente do mundo passado, das lembranças e experiências agradáveis que teve 

na vida. Este momento vivenciado pelo protagonista de Dantas pode ser compreendido 

pelo o que Ecléa Bosi chama de a “experiência da releitura” quando o ser humano não 

percebe mais a sua importância dentro do meio onde está inserido, seja no espaço 

familiar ou social. Segundo a estudiosa, isto ocorre porque “Há um momento em que o 

homem maduro deixa de ser um propulsor da vida presente do seu grupo: neste 

momento de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de lembrar. A de 

ser a memória da família, do grupo, da instituição, da sociedade” (BOSI, 1994, p. 63). 

Assim sendo, as personagens de Cartilha do silêncio sofrem cada uma ao seu modo e 

todas são vítimas das mudanças impostas pela sociedade. A degradação dá-se de forma 

contínua nas relações sociais e econômicas, pois o olhar do homem em relação ao seu 

próximo também se modificou de uma geração a outra e tudo isso contribui 

significativamente para as personagens entrarem em um mundo de silêncios. 
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2 – OS DESCAMINHOS DA MODERNIZAÇÃO 
  

2.1. O espaço dos engenhos e fazendas: ascensão e decadência 
 

 
 

Nem tudo tinham os antigos, nem tudo têm 
os modernos, com os haveres de uns e de 
outros é que se enriquece o pecúlio comum. 
Machado de Assis. Crítica literária.   

 
 
 

A produção romanesca de José Lins do Rego que compõe o conhecido “ciclo 

da cana-de-açúcar” se insere em um contexto histórico de vastas transformações sociais. 

Vale ressaltar que o conjunto de obras de Francisco Dantas também se insere em um 

cenário de mudanças significativas na sociedade brasileira na última década no final do 

século XX e início do século XXI. Retomando o período de produção literária do 

romancista paraibano, vimos que mudanças expressivas ocorreram nos anos de 1920, 

1930 e 1940 no campo cultural, social e político da época. Assim, ao realizarmos a 

análise de uma obra literária, torna-se indispensável, a princípio, considerar os aspectos 

sociais do momento histórico. 

Os anos de 1920 representam um período ímpar em nossa história literária. Foi 

um período de significativas mudanças em termos de ideias inovadoras no campo social 

e literário. O chamado Modernismo estético pregava uma releitura no campo cultural e 

literário da vida social brasileira, desejando de certa forma superar a ideia de condição 

de colonizados. Com isso, nascia um desejo nos escritores da época de fazer uma 

literatura mais condizente com a realidade social brasileira que a nova ordem política e 

econômica favorecia, afastando aquela ideia identitária largamente associada ao “olhar 

do europeu”. Vale lembrar que o processo de conscientização dos literatos e artistas, 

deu-se, a princípio, no Romantismo. À semelhança do que ocorreu em termos de 

mudanças no campo social e literário na década de 1920, um pouco antes, em meados 

do século XIX, a sociedade brasileira passou por duas questões de primeira ordem: a 

abolição e a República. 

O ideário modernista, de forma ampla, se baseou em um nacionalismo crítico, 

buscando refletir o político e o estético. Naquele cenário, os escritores e intelectuais 
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brasileiros, com raríssima exceção, foram influenciados pelas ideias defendidas nas 

vanguardas européias. Nesse percurso, é significativo lembrar que literatos e sociólogos 

da década de 1920 demonstraram um perfil crítico, objetivando com isso refletir na 

perspectiva de um país pós-colonizado e ainda periférico em termos econômicos. Mário 

de Andrade, um dos principais ícones do Modernismo brasileiro, surge com a “arte 

interessada”. Outro partícipe de peso no movimento modernista, o escritor Oswald de 

Andrade contribui com seus romances de cunho social.  

Na continuidade de transformações no cenário social, em 1922, o Brasil 

assistiu a uma sucessão de acontecimentos histórico-literários e políticos, marcando 

definitivamente a recente história social do país15.  

Todo esse desdobramento sócio-político-literário visou unir a estética, a ética e 

a política e se estendeu, didaticamente, até a década de 1945 e pode ser ilustrado com a 

poética de Carlos Drummond de Andrade, em A rosa do povo. Em termos de literatura, 

em um primeiro momento, podemos dizer que as mudanças advindas da década de 1922 

objetivavam, em larga escala, defender a arte e esta para ser reconhecida como valor 

estético precisava expressar em seu conjunto o local, o nacional e o universal. A 

complexa questão de escritores que trabalham com uma produção literária de cunho 

predominante regionalista e que chegam a defender a tendência regionalista como um 

movimento assim como o fizeram Gilberto Freyre e o Grupo do Recife demoraram a 

perceber que “a negação do Regionalismo é datada (1924-1928) e está relacionada com 

a discussão em torno do nacionalismo. Neste ponto, o tópico é de confluência, embora 

as perspectivas sejam distintas” (ARAÚJO, 1997, p.27). No mais, analisando essa 

integração do local, do nacional e do universal que uma obra de arte deve proporcionar, 

no contexto de uma primeira e parcial avaliação do movimento modernista, Mário de 

Andrade adverte: 

 

                                                 
15 No campo histórico, tivemos o chamado movimento Tenentista, de ordem político-militar, visando 
estabelecer reformas imediatas na estrutura do poder público. Dentre as suas reivindicações mais 
importantes estavam o desejo de instituir o voto secreto, a abolição do voto de cabresto e uma urgente e 
significativa mudança na educação pública do país. Ainda no cenário político, a nação assiste à criação do 
Partido Comunista Brasileiro, que teve ao longo de sua história nomes de peso das mais diversas áreas do 
conhecimento compondo o seu quadro, a exemplo do historiador Caio Prado Jr., dos romancistas 
Graciliano Ramos e Rachel de Queiroz e o físico Mário Schenberg, que se engajaram na divulgação dos 
ideais comunistas. 
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Para haver essa integralização um pressuposto é necessário. Há de 
haver adequação da arte à terra em que ela se produz. Ou ainda, o 
caminho que conduz o espírito para uma integração no cosmo passa 
necessariamente pela integração no território nação. No caso 
particular da arte é pela imersão no nacional que se dá a comunicação 
com o universo inteligente. [...] Manifestado especialmente pela arte, 
mas manchando também com violência os costumes sociais e 
políticos, o movimento modernista foi o prenunciador, o preparador e 
por muitas partes o criador de um estado de espírito nacional. A 
transformação do mundo, com o enfraquecimento gradativo dos 
grandes impérios, com a prática européia de novos ideais políticos, a 
rapidez dos transportes e mil e uma outras causas internacionais, bem 
como o desenvolvimento da consciência americana e brasileira, os 
progressos internos da técnica e da educação, impunham a criação de 
um espírito novo e exigiam a reverificação e mesmo a remodelação 
da Inteligência nacional. Isto foi o movimento modernista, de que a 
Semana de Arte Moderna ficou sendo o brado coletivo principal 
(ANDRADE, 2002, p. 96 e p. 231). 

 
 

Uma década após a expressiva produção literária dos anos de 1920, a sociedade 

brasileira passa a conferir mudanças radicais no meio social a partir da publicação de 

obras como Casa-grande e senzala, do sociólogo Gilberto Freyre, Raízes do Brasil, de 

Sérgio Buarque de Holanda e Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Jr.. 

Para o crítico Antonio Candido, o conjunto dessas obras simboliza uma importante 

contribuição para a história social brasileira. Nas palavras do crítico:  

 

São estes os livros que podemos considerar chaves, os que parecem 
exprimir a mentalidade ligada ao sopro de radicalismo intelectual e 
análise social que eclodiu depois da Revolução de 1930 e não foi, 
apesar de tudo, abafado pelo Estado Novo (CANDIDO, 1995, p. 09). 

 
 

No ano de 1930, a nação brasileira vivenciou uma efervescência na produção 

de obras literárias e de cunho social, tendo na época como principal elemento histórico a 

Revolução de 1930, o que de fato favoreceu as expressivas transformações no cenário 

sócio-literário de nosso país. Em História concisa da literatura brasileira, Alfredo Bosi 

analisa esse período: 

 

O Modernismo e, num plano histórico mais geral, os abalos que 
sofreu a vida brasileira em torno de 1930 (a crise cafeeira, a 
Revolução, o acelerado declínio do Nordeste, as fendas locais) 
condicionaram novos estilos ficcionais marcados pela rudeza, pela 
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captação direta dos fatos, enfim por uma retomada do naturalismo, 
bastante funcional no plano da narração – documento que então 
prevaleceria (BOSI, 2006, p. 438). 
 
 

A constatação dessas mudanças experimentadas por escritores e sociólogos 

logo é retomada num diálogo que visa apreciar um novo contexto econômico quando 

surgiu a crise comercial do café. No cenário político, o nosso país tinha uma forma de 

governo central e mantinha sua base no meio rural. Essa vigência de governo tradicional 

logo entra em contradição com a crescente burguesia industrial e urbana que se 

instalara. Na esfera rural, começam a surgir as relações de trabalho com o aparecimento 

das usinas substituindo os engenhos. Na esteira dessas mudanças sociopolíticas e 

econômicas, percebemos que essa problemática é enfaticamente abordada no conjunto 

de obras de José Lins do Rego. Na realidade, o romancista aponta em suas obras os 

descaminhos que a modernização traz à sociedade, em alguns casos, uma vez que não 

há a mínima condição de enfrentar a concorrência da tecnologia no novo espaço social: 

o espaço das usinas. Passemos, pois, a analisar a ascensão e a decadência no espaço-

tempo de Fogo morto. 

O romance é considerado por grande parte da crítica a obra-prima do 

romancista, revelando-nos a decadência da sociedade patriarcal dos senhores de 

engenho e o cangaço. Na obra, não há uma visão nostálgica, mas sim o inconformismo 

social que aflora o pensamento e as ações das personagens ao perceberem que a tradição 

e a vivência no mundo dos engenhos estavam, sucessivamente, sendo vencidas pela 

modernidade que se instalava no meio rural. Para o estudioso Tristão de Atayde, assim 

como os romancistas Balzac e Proust mencionaram em seus romances as grandes 

transformações sociais do século XIX, José Lins do Rego propicia aos leitores uma 

reflexão sobre todo um processo de mudança no espaço social e econômico da estrutura 

açucareira do Nordeste brasileiro. Sobre este aspecto de trabalhar no romance o 

processo de transformação social e econômica, Atayde ressalta:  

 

Assim como Balzac estudara, nos seus romances, a formação da 
grande burguesia em França no início do século XIX e Proust a 
decadência da nobreza e dessa grande burguesia, no fim do século, – 
o nosso sertanejo do Pilar, filho desse patriarcado rústico, vinha 
refletir nos painéis épicos do seu grande mural a morte dos bangüês, 
a agonia dos engenhos, o domínio crescente das usinas; em suma, a 
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desumanização da economia pela mecanização da lavoura e, com 
isso, a ruína do patriarcado e a dispersão de um povo, descendente 
dos escravos de outrora, e ainda não fixado no trabalho livre 
(ATAYDE, 1991, p. 133). 

  
 

Os registros dessa desestruturação socioeconômica são apresentados em três 

partes em Fogo morto e cada uma delas é intitulada pelo nome de personagens que 

expressam total relevância dentro da trama. O primeiro contato com a narrativa faz o 

leitor ter a sensação de que se trata de três histórias distintas, quando são lidas a 

primeira e segunda partes. Porém, a terceira parte acaba exercendo a função de uni-las. 

O primeiro capítulo foi nomeado de “O mestre José Amaro” e as ações giram em torno 

desse personagem, seleiro agregado ao senhor do engenho, símbolo direto do 

trabalhador artesanal, o homem de fibra para o seu ofício, mas desiludido com a 

profissão e a família, pois sua única filha enlouquece, sendo internada num hospital em 

Recife e sua esposa o abandona. O mestre é grande admirador do cangaceiro Antonio 

Silvino e dentro de suas possibilidades, chega mesmo a apoiar o bando.  

A segunda parte intitulada “O engenho de seu Lula” trata da história do 

Engenho Santa Fé. A personagem Luís César de Holanda Chacon, coronel Lula de 

Holanda, dá continuidade aos trabalhos do sogro, o capitão Tomás Cabral de Melo, na 

esperança de ver prosperar o Engenho Santa Fé e assim manter a tradição dos engenhos. 

No entanto, não consegue recuperá-lo e continua a manter uma pose senhorial, ainda 

que a situação econômica e social não fosse mais a mesma.  Refugiou-se na religião, 

após ter resistido até o último momento com o orgulho que o acompanhava e o afastava 

cada vez mais de procurar ajuda, fosse da parte do governo ou de amigos.  

O terceiro capítulo integraliza os anteriores e tem por título “O capitão 

Vitorino”. Este personagem é uma espécie de herói quixotesco, pois luta e briga por 

igualdade e justiça, chegando muitas vezes, a ser ridicularizado. Pode-se dizer que 

Vitorino simboliza também uma espécie de idealista ao acreditar no direito e na justiça, 

quando levanta a bandeira na defesa dos humildes contra os donos de terras.  

A ascensão no espaço do engenho Santa Fé deu-se por um lento e longo 

processo nas ações de seu idealizador, o capitão Tomás Cabral de Melo, “trazendo 

muito gado, escravos, família e aderentes” (FM, p. 135) e de forma incansável 

“levantou o engenho, comprou moenda, vasilhame e dois anos após sua chegada ao 

Santa Fé, tirava a primeira safra” (FM, p. 136). Nesse ritmo, “A casa grande subiu a 
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cumeeira, as telhas brilhavam ao sol, a horta cresceu, o engenho subia as paredes” 

(FM, p. 136). O capitão Tomás tem ambições políticas, o que simboliza bem o senhor 

de terras e chega a tornar-se coronel. Ingressa na política local, assumindo a liderança 

política do seu partido, “Era o capitão Tomás de Melo, senhor de engenho do Santa 

Fé, chefe do Partido Liberal” (FM, p. 138). Ao reunir os componentes do poder 

econômico: terras, casa-grande, escravos, objetos de valores e plantação, o capitão 

Tomás gerencia seu momento de glória e toda a família do Santa Fé vivia num mundo 

de fartura, como nos revela o narrador: 

 

O Santa Fé dava os seus mil pães de açúcar, as suas sacas de lã, e 
tinha pasto para as  suas duzentas reses. E ainda contava com 
quarenta peças de escravatura. Não queria mais do mundo. Por mais 
de uma vez viera à sua porta bater senhor de engenho de grandes 
terras, para se valer de sua bolsa. Emprestava e os juros que cobrava 
não eram de arrancar carne de ninguém. O seu dinheiro era o seu 
sangue, a sua vida. A várzea, as vazantes, os altos do Santa Fé, era 
tudo da melhor qualidade. Lembrava-se de conversas com outros 
senhores de engenho. Todos lhe gabavam as safras, o açúcar, o gado, 
os roçados de algodão, as vazantes de milho. Nas mãos do capitão 
Tomás tudo rendia, tudo dava dinheiro (FM, p. 216-217). 

 
 

Nesse mundo explícito de ascensão sociopolítica, o capitão Tomás carrega 

consigo uma busca de autoafirmar-se no sentido de ter e ver o reconhecimento da 

população sobre o seu patrimônio16. Nessa perspectiva de elementos que simbolizam o 

poder e o status social, temos em Fogo morto objetos denotativos da riqueza do senhor 

de engenho refletindo a chegada de elementos urbanos, de conforto no meio rural: o 

piano que o capitão Tomás comprara no Recife para a filha Amélia e o cabriolé de seu 

futuro genro, Luís de Holanda Chacon, o seu Lula, apresentado ao povo do Pilar. Aqui, 

o elemento novo é inserido num ritual de procissão. Para sacralizar esse elemento, o 

novo surge como mito. Sob a concepção de imagens símbolos do poder, vejamos a 

passagem do romance: 

                                                 
16 Sobre a presença dessa relação do poder econômico e status social, Florestan Fernandes nos torna mais 
compreensível tal relação no estudo que fez sobre a sociedade agrária em A revolução burguesa no Brasil 
(1987, p.106). De acordo com o sociólogo: “A propensão (dos senhores de terras) de se identificarem com 
um status e de defendê-lo por todos os meios possíveis era, no início do segundo quartel do século XIX, 
tão ou mais importante que a obtenção da riqueza. Esta contava como algo essencial, porém não em si e 
por si mesma; mas, porque ela constituía a base de uma economia senhorial escravista e do poder da 
aristocracia agrária”. 

 



 81

O Capitão Tomás comprou piano no Recife. Fora uma festa quando 
passara pelas estradas o grande piano de cauda do Capitão Tomás. 
Nunca o povo vira aquilo. Em cima da cabeça de dez negros, e com 
outros dez atrás para substituir os outros, lá vinha o instrumento 
enorme [...]. Ele mesmo a cavalo, no passo vagaroso, vinha atrás 
dando ordem (FM, p. 137). 

 
 

Na sociedade agrário-patriarcal de Fogo morto, percebe-se que tão importante 

quanto possuir artigos de luxo como piano de cauda, candelabros de cristal, cabriolé, 

dentre outros bens materiais, é essencial para o senhor de engenho exibi-los à população 

do Pilar, assegurando a si o prestígio socioeconômico, como bem já analisou Florestan 

Fernandes. Veja-se a propósito, a passagem da obra que ilustra essa constatação: 

“Tilintavam as campainhas da carruagem do Coronel Lula de Holanda Chacon na 

estrada cheia de gente do Pilar“ (FM, p. 74). “O povo cortava caminho para deixá-la 

passar. [...] E o cabriolé tilintava nas ruas do Pilar” (FM,  p. 166). 

No entanto, essa vida de abundância começa a mudar a partir da administração 

adotada pelo coronel Lula de Holanda, homem fino, que não demonstrava muito jeito 

para lidar com assuntos ligados ao engenho. Em alguns momentos até se interessa de 

fato pelos problemas surgidos, mas tal atenção não foi suficiente para que o Santa Fé 

permanecesse com sua produtividade. Na passagem, o real estado do engenho, que 

passa a ser gerenciado em silêncio pela mulher do coronel: 

 

O engenho na última safra quase não moera por falta de animais. 
Fora ela quem, às escondidas de Lula, mandara comprar, com 
dinheiro que tinha guardado, uma parelha de éguas no Gurinhém. E 
assim puderam fazer aqueles sessenta pães de açúcar que deram um 
preço compensador, e descaroçar as dez sacas de lã que conseguiram 
alguma coisa para o plantio de cana daquele ano (FM, p. 287-288). 

 
 

O coronel Lula de Holanda pertence aos dois espaços, pois vivencia o 

momento de glória e decadência do Engenho Santa Fé. Aos poucos, sente a 

modernização chegando, uma vez que os recursos que o engenho desfrutava iam 

desaparecendo e também percebia que as ideias, compromissos e ações que 

demonstrava ter sobre esse espaço foram aos poucos se desfazendo, não havia, 

portanto, recursos modernos para os afazeres no engenho. Contudo, mesmo 

emperrado em seu forte orgulho de senhor de engenho, coronel Lula de Holanda tenta 

recuperá-lo e tal finalidade simboliza a luta da personagem para se manter no mundo 
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tradicional, pois se movimenta, dentro de suas possibilidades, para reerguer e dar vida 

ao Santa Fé. 

A temática da ascensão e a decadência do Santa Fé retoma e ao mesmo tempo 

encerra o conjunto de romances que o próprio José Lins do Rego um dia denominou de 

“ciclo da cana-de-açúcar”. Posteriormente, a crítica literária também se encarrega de 

analisar sua obra considerando essa denominação. Porém, alguns estudiosos o 

criticaram veementemente pela sua insistência no tocante à repetição da temática que 

revela a vida nos engenhos de cana-de-açúcar. Nestes termos, a análise de José 

Aderaldo Castello sintetiza, de certa forma, o pensamento da crítica literária acerca da 

repetição temática na prosa de José Lins do Rego e, ao mesmo tempo, consagra o 

reconhecimento de que Fogo morto é sua obra-prima. Segundo o crítico: 

 

[...] E dizemos em grande parte, porque, em determinado momento, o 
trabalho literário do romancista passa a sofrer intervenções críticas 
conscientes, no sentido de ampliar e completar obras já realizadas, o 
que lhe afetou até o sentido e a própria espontaneidade, ao mesmo 
tempo que ele incorre em prolixidade e na monotonia de repetições. 
São virtudes e defeitos, altos e baixos, numa obra fecunda e 
sugestiva, profundamente humana e nacional, de um romancista 
eminentemente popular, um tanto avesso à legítima criação literária. 
E isto parece valorizá-lo, sobretudo quando o seu talento criador, os 
seus recursos expressivos mais espontâneos e a intensidade da vida 
do seu mundo recriado são incontestáveis. [...] Daí, então, a volta a 
figuras, a atitudes, à paisagem já anteriormente fixadas, mas 
enriquecidas de outros aspectos, em quase toda a sua complexidade 
(CASTELLO, 1961, p. 121). 

 
 

O enredar-se de cada protagonista em Fogo morto nos faz pensar na repetição 

da temática dos engenhos de cana-de-açúcar, pois a leitura dessa obra nos remete a 

leituras dos romances anteriores e cujos aspectos da repetição foram apreciados pela 

crítica e pelo público leitor. Mas, fundamentalmente, também é expressiva a percepção 

da crítica ao observar e mencionar as diferenças que a obra suscita. Desse modo, 

tomemos como ilustração as ideias do crítico Alfredo Bosi ao apontar que a intrínseca 

relação entre o “eu e a realidade” favorece à obra uma expressividade maior em termos 

de estrutura romanesca. Bosi tece a seguinte análise a respeito dessa relação, apontando-

nos algumas diferenças de Fogo morto em relação aos outros romances de José Lins do 

Rego: 
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Criaturas como o seleiro José Amaro, o capitão Vitorino e o Coronel 
Lula de Holanda são expressões maduras de um Nordeste decadente. 
Levou algum tempo para que o romancista se desapegasse do 
material de base, feito de obsessões pessoais, e se detivesse na 
fixação objetiva de caracteres capazes de transcender aquela fusão de 
escritor e criança, escritor e adolescente, peculiar à sua obra inicial. 
[...] E a prova dos nove encontramo-la no uso que o escritor sempre 
fez da linguagem: lugar privilegiado onde o espírito articula 
sequências espaciais e temporais, exatamente como nos longos e 
movimentados cantares de origem popular, que acumulam episódios, 
trechos descritivos e notações morais alinhando-os no reino da 
memória (BOSI, 2006, p. 450). 

 
 

Para tanto, em Fogo morto, vemos um senhor de engenho vivenciando um 

cotidiano difícil em relação às mudanças socioeconômicas que não mais correspondiam 

à realidade que o Nordeste rural estava acostumado a enfrentar. Este drama vivenciado 

pelas personagens de Fogo morto muito se aproxima do também vivido pela família 

Barroso em Cartilha do silêncio. Vale ressaltar que o conjunto de obras de Francisco 

Dantas também se insere em um cenário de mudanças significativas na sociedade 

brasileira na última década no final do século XX e início do século XXI. Analisando as 

experiências humanas e as dificuldades enfrentadas pelas personagens do terceiro 

romance de Dantas, o professor Valentim Facioli antecipa: 

 

A decadência, ruína e morte da velha e “nova” aristocracia 
rural/urbana do Nordeste, formada em padrões de sociabilidade que 
se reproduzem de geração em geração e portanto se perpetuam como 
formas de dominação e opressão. Esses padrões, afinal, tornam 
também o opressor de uma circunstância em oprimido de outra, o que 
não exime nem perdoa ninguém, mas esclarece a desumanidade 
inrtrínseca dessa sociedade, pouco ou nada modernizada, ainda que a 
modernização também possa conviver com esses mesmos padrões e 
até tornar a opressão mais sutil e menos ostensiva (FACIOLI, 1997, 
p. 04).  

 
 

Um ponto importante nessa observação de Facioli é que ele coloca a relação 

entre dominação e opressão, afirmando-nos que estas formas se invertem dentro da 

trama de Francisco Dantas, como é o caso das ações desempenhadas pelas personagens 

Romeu e Cassiano Barroso. O primeiro simbolizando o patriarca no mundo rural exerce 

tradicionalmente o “mando” de campo, fosse em suas terras em Rio-das-Paridas  ou na 

fazenda Varginha, ao passo que o filho Cassiano, vivendo a era moderna, não se 
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encontra com as inovações que a época propicia, passando a viver sob uma forte 

opressão no seio familiar e social. Apesar de ter vivido no Rio de Janeiro, numa cidade 

onde a modernização fluía à flor da pele, Cassiano carrega bem alguns traços da 

modernização conservadora, pois ele é moderno e urbano apenas na aparência, já que 

adota uma postura em que se mantém como um patrão que explora seus agregados.       

Antes da concretização das mudanças do arcaico x moderno, rural x industrial, 

pré-capitalista x capitalista, os Barroso ocupam lugar de respeito na sociedade da 

pequena Rio-das-Paridas. Romeu Barroso, o grande proprietário, preocupa-se com os 

negócios e a família, pois “só pensava em aumentar o patrimônio” (CS, p. 28). Mas, os 

alicerces que sustentavam sua vida social acabavam comprometendo a vida conjugal 

diante dos afazeres, pois “ele ainda tem o gamão, a roda de amigos, o armazém da 

Aurora. O comércio da Japaratuba, os bichos e agregados lá na Varginha, os negócios 

avulsos, e as viagens para resolvê-los” (CS, p. 30). 

O dinamismo das ações de Romeu Barroso simboliza a trajetória de uma vida 

voltada para o trabalho e uma triste história de declínio do poderio patriarcal dos 

fazendeiros. As transformações sociais, ao longo de 59 anos, vividas pelas três gerações 

da família Barroso: Romeu e d. Senhora; Cassiano Barroso e Arcanja, e Remígio 

apontam paulatinamente para o processo de transição da sociedade patriarcal para a 

sociedade moderna17. 

Na obra, a expressão do patriarcalismo é mais expressiva na primeira geração 

dos Barroso, uma vez que Romeu era conhecido como “um dono-de-tudo bastante 

concentrador, viajando sem parar para não dividir o mando com ninguém...” (CS, p. 

129). Assim, a visão do patriarca afasta o discurso feminino de tornar-se participativo 

na vida e nos negócios realizados no universo masculino, pois toda e qualquer atitude 

                                                 
17 Sobre este aspecto, é interessante conferir o ensaio “Pressupostos, salvo engano, de “Dialética da 
malandragem”, de Roberto Schwarz, onde o crítico analisa a nossa experiência social de colonizado a 
partir da visão que um romancista ou poeta apresenta na obra e atribui à crítica literária a 
“responsabilidade” de formar teoricamente o processo social que esta representa. Segundo Schwarz, “no 
plano da literatura, pela natureza das coisas, a forma ainda a mais secreta, inconsciente ou 
intelectualizada, tem de ser apreensível pela imaginação, sem o que deixa de existir. Ao passo que no 
plano da realidade, o qual para quem escreve se compõe de vida prática, conhecimentos e bibliografia, ela 
pode não existir de modo literariamente disponível, embora esteja intuída. Nestes casos, o crítico tem de 
construir o processo social em teoria, tendo em mente engendrar a generalidade capaz de unificar o 
universo romanesco estudado, generalidade que antes dele o romancista havia percebido e transformado 
em princípio de construção artística. [...] Trata-se, noutras palavras, de chegar a uma estrutura de 
estruturas, ou melhor, a uma estrutura composta de outras: a forma da obra, articulada ao processo social, 
que tem de estar construído de modo a viabilizar e tornar inteligível a coerência e a força organizadora da 
primeira, a qual é o ponto de partida da reflexão” (SCHWARZ, 1987, p. 140).  
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era radicalmente negada. A marca do autoritarismo e o forte poder concentrador de suas 

ações deixam sérias consequências quando o patriarca torna-se uma vítima precoce do 

destino. Para tanto, essas consequências passam a ser uma realidade na vida de d. 

Senhora. 

Dentro desse processo, Romeu e d. Senhora, protagonistas da primeira geração 

da família Barroso, sentem necessidade de fazer uma viagem a Palmeira dos Índios para 

visitar o sogro, o pai de d. Senhora, uma vez que “é de obrigação atender ao rogo do seu 

benévolo patriarca, abatido pela enfermidade, e a quem nenhum facultativo põe sarado” 

(CS, p. 14). Todo o processo dessa viagem foi deveras cansativo para S. Romeu, d. 

Senhora e o filho Cassiano Barroso, o Barrosinho, na época com dez anos de idade. O 

patriarca demonstra preocupações para deixar os negócios da fazenda Varginha e ela 

preocupava-se com a casa que deixaria sob o olhar dos agregados e a forte insegurança, 

acometida a cada viagem planejada. Num ambiente de extrema falta de diálogos, segue 

a família Barroso para a visita a Alagoas. Sobre o embarque, nos revela o narrador: “E 

os três embarcaram carecidos de uma certa viveza de alegria, como se o casal duelasse 

em contidos figurados de alguma desunião” (CS, p. 116). 

Todavia, a vivência nas terras alagoanas deixara marcas irreparáveis no clã dos 

Barroso. Em suas ações nas terras alagoanas, Romeu acaba sendo uma vítima da 

epidemia de peste bubônica que tomava Palmeira dos Índios. Na época da visita, os 

moradores da cidade começavam a acreditar que a epidemia já havia sido sanada, pois 

“Logo-logo se predicava nas ruas e estradas o sumiço da moléstia” (CS, p. 118). No 

entanto, essa boa notícia não fez parte da vida de S. Romeu: 

 

Semana depois, com o povo já desamedrontando, pegando a circular, 
tio Romeu, desmentindo a boa nova, aparece lá com suas manchas 
espalhadas pelo corpo, íngua no pé do gogó, bubão na cova do braço. 
Com pouco mais, delirava a sorver golpes de água, vermelhão 
estuporado. Isso quando o flagelo assolador, na aparência, já tinha se 
retirado. Para os dela, foi apenas mais um óbito. Mas, para a família, 
domiciliada por aqui, foi o começo do fim. E o sino recomeçou, entra 
de dia e sai de noite, replicando lamentoso, punindo pelos finados 
(CS, p. 118). 

 
 

A morte de Romeu Caetano Barroso simboliza o fim da tradição, como bem 

analisa o narrador “foi o começo do fim” (CS, p. 118).  D. Senhora tenta tomar a frente 
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aos negócios do marido, mas “sem tarimba no comércio e nas fazendas, alvejada na sua 

base afetiva, comida pelo choque de tão repentinamente viuvez, como é que ia dar conta 

do recado...” (CS, p. 128-129), acabou mesmo sendo mais uma vítima de outra tragédia, 

agora a da perversidade humana: o jogo de interesses e conveniências do cunhado 

Belisário “com estratégias de cobra que sabe esperar pela hora do bote certeiro” 

(PÓLVORA, 1997, p. 08). D. Senhora, viúva e com um filho de dez anos, nada podia 

fazer para impedir os desmandos do cunhado Belisário que, a princípio, convence 

parentes de que Cassiano precisa fazer uma viagem, “o menino tem de ir, precisa se 

tratar” (p.149) no Rio de Janeiro. Enquanto isso, “a opulenta fortuna, que por direito era 

dele, ficaria inteirinha preservada. Em nome da justiça!” (CS, p. 148). 

É, pois, o início da decadência da família Barroso. Tais registros se dão 

inicialmente pela incapacidade de d. Senhora para administrar os negócios e Cassiano, o 

herdeiro de Romeu, muito jovem, encontrar-se no Rio de Janeiro e assim “de ano em 

ano foram-se os triunfos financeiros de tio Romeu” (CS, p. 157). A representação do 

declínio torna-se evidente quando Belisário: 

Para encurtar a conversa, torrou nos cobres o trapiche da antiga rua 
Aurora, a casa de comércio da rua Japaratuba, o algodoal de palmeira 
com outros acrescentos, a fazendola do Brejo miúdo, e mais um 
rumão de terras. Acabou com a fortuna deixada pelo irmão. E para 
não dar nas vistas o sumiço de tão opulento cabedal, o escolado 
mandou pôr abaixo a casa da rua do Palácio, agora Fausto Cardoso, e 
no mesmo terreno mandou construir este sobrado... (CS, p. 157). 
 

 
A decadência, enquanto forma presente nas três gerações da família Barroso, 

procede pela ingerência de seus descendentes acrescidos das mudanças 

socioeconômicas que a modernização lhes impõe. A ruína e a morte da velha 

aristocracia rural que atinge o clã dos Barroso é analisada por Sérgio Scialabba no 

artigo “Francisco Dantas premio Unione Latina. La você degli emarginati contro la 

globalizzazione”: 

La sua narrativa artigianale, construita parola per parola, di immensa 
belezza poética, mostra Le minime cose del mondo, i palpite dello 
spirito, l’ambivalenza della vita tra essere e non essere... Dantas 
racconta partendo sempre dal suo mondo intimo, sotterraneo, in um 
ballo segredo e armonioso. Parla delle anime lacerate del Nordeste 
decadente, dei rapporti umani agonizzanti, della morte della vecchia 
aristocrazia rurale e partriarcale, dell’erosione del brasile arcaico, 
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uma questione fondamentale in um paese che si è Liberato di recente 
da um regime utoritario, la cui storia è segnata da um patriarcalismo 
oppressore perpetuato di padre in figlio... Le parole di Francisco 
Dantas sono quelle che ascolta pronunciate realista, in quanto 
intrínseca del mondo che descrive (SCIALABBA, 2000, p. 05) 
.   

 
Na base dessa decadência, surge Cassiano adulto, mas com a mentalidade de 

uma criança e uma profunda inaptidão à vida do campo. Para assim dizer, o herdeiro de 

Romeu: 

Não levava nada a termo, desistia em pleno curso, se desviava do 
rumo. Se dava começo à roçagem de um pasto, perdia a paciência, 
mandava parar no meio, e partia para brocar a matinha, desmondar a 
malhada dos legumes, fazer tapagens nos riachos, tirar lama dos 
tanquinhos. Era assim: principiava animado... se tomava de fastio, 
entediado... mudava de rota... recomeçava adiante. Enjoado das 
demoras, largava os serviços de mão sem findar nada.  De topada em 
topada, saía mais desvaziado, desacertava a pisada, errando pelos 
caminhos (CS, p. 183). 
 
 

Num ambiente de extrema imprecisão em termos de presente e futuro, 

Cassiano resolve pedir ajuda à única prima que considera sensata e discreta no modo de 

pensar e agir na sociedade. O filho de D. Senhora “... pegou a se queixar das aperturas 

de dinheiro, da quadra difícil, da carestia dos mantimentos, com ostensivos sinais de 

quebradeira” (CS, p. 169). Os sinais de decadência foram ouvidos atentamente pela 

prima Arcanja que não lhe poupou de fazer uma crítica precisa sobre a conduta aplicada 

nas ações que desempenhara. É certo que ela o conhecia como ninguém, pois 

demonstrava ser “meio banido da mente, separado de saudável estofo humano, Cassiano 

ainda é; e com certeza nunca será um sujeito cem por cento bem sarado, que a ferida foi 

funda. [...] Nele, as perdas foram reais, efetivas (CS, p. 185). Irrestritamente, após as 

frases pronunciadas por Arcanja, o primo passou a evitá-la. A visão que ela demonstrou 

ter sobre suas ações o fez no tempo presente não querer recebê-la para nenhuma visita. 

Mas, convencida de que precisava intervir e mudar o rumo das ações de Barrosinho, ela 

o faz voltar atrás a partir do apelo: “Primo...primo... tome juízo, homem. Fica bonito! O 

filho de tio Romeu se tornando um pé rapado?” (CS, p. 172) Outro aspecto que vem 

somar junto à necessidade de querer ajudar Cassiano  a encontrar um norte no destino 

de suas ações refere-se à preocupação de d. Senhora para que ela, Arcanja, tomasse 

conta de Barrosinho. A esse respeito, nos revela o narrador: 
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Frequentes vezes, como se pressentisse a morte se avizinhando, tia 
Senhora, suplicante, se atirava ao pescoço da sobrinha: Olhe por 
Barrosinho, oh, minha filha! Não largue o seu priminho ao 
desamparo! Era de cortar o coração, a gente enxergá-la amorosa se 
botando assim, e em lágrimas terríveis, num declarado afeto maternal 
que jamais demonstrara. Numa hora mais aflita, chegou a meter-lha a 
mão na Bíblia: Me prometa que cuida dele direitinho, sobrinha do 
meu lacerado coração; que a meu filho nunca há de faltar nada; não 
deixe ele padecer na unha de Belisário  (CS, p. 145). 

 

Todo esse dilema é resolvido muitos anos depois quando Arcanja resolve pedir 

Cassiano em casamento. Ela mantém um olhar diferenciado pelo primo, o respeita como 

homem em contraponto aos demais e “não via nele o perigo e a safadeza que enxergava 

no focinho dos outros” (CS, p. 177). E a vontade de mudar o jeito de pensar e agir de 

Cassiano faz a prima refletir insistentemente: “Ah, se pudesse transformá-lo num sujeito 

enérgico, respeitável, para fazê-lo crescer com as próprias mãos... (CS, p. 178). 

Nesse contexto, vale ressaltar a dupla intenção de Arcanja quando deseja casar-

se com o primo: a primeira está convertida ao pedido que a tia lhe fez para ajudar 

sempre que pudesse a Barrosinho. A segunda intenção vem mesclada pela coragem de 

Arcanja de confidenciar a Cassiano que não era mais virgem. Confidência rara para os 

costumes da época e ainda mais considerando que os dois moravam na pequena cidade 

de Rio-das-Paridas. Havia, portanto, sido desvirginada quando criança pelo então primo 

Porfírio, fato esse que lhe fez carregar uma triste imagem e sentimentos em relação aos 

outros homens e a insistente culpa de não mais ser pura lhe acompanhar até os últimos 

dias de sua vida. 

Do ponto de vista da representação social, pode-se dizer que a atitude de 

Arcanja simboliza a inversão dos papéis assumidos por homens e mulheres na 

sociedade da época, onde o predomínio das ações era efetuado pelo ser masculino. Sem 

pretender alongar nossa análise sobre esta ação, pois a retomaremos mais adiante, vale 

acrescentar que a atitude dessa personagem nos faz pensar no par envolvido em questão, 

pois tanto a sobrinha de Romeu quanto Cassiano seriam beneficiados com o 

matrimônio. A bem da verdade, ela solucionaria ou amenizaria a “culpa” de não ser 

mais casta. Ele também ganharia com a união, uma vez que passaria a ter a companhia 

da prima mais estimada e se sentiria mais forte como homem. Um exemplo do primeiro 
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fruto positivo dessa união foi a volta da prosperidade da Varginha. No trecho a seguir, 

vejamos mais uma vez um momento de ascensão da fazenda dos Barroso: 

Por insistência dela, este Cassiano se tornou um homem módico, 
sensato, morigerado, mas sem erro algum a reparar  não esqueçam 
esse porém! Mulher franca, sem um pingo de pedantismo, aberta aos 
sacrifícios. Com ela viva, de chave no cós da saia e rédeas presas na 
mão, sabendo dar governo, o sobrado entrou nos eixos, e a Varginha 
prosperou, vicejando em vários melhoramentos. Se Arcanja andava 
pelo meio, não havia prejuízo: todo negócio rendia (CS, p. 298). 
 
 

Desta sorte, o segundo fruto positivo do matrimônio de Arcanja e Cassiano 

consolida-se com o nascimento do único filho: Remígio. De fato, a evolução do homem 

Cassiano foi algo extraordinário e o amadurecimento de suas ações ganha uma nova 

tonalidade, como podemos observar na passagem: 

 

Hoje em dia, pra esse lado de junir dinheiro fora, pode-se dizer que 
recobrou o juízo, a atividade  enfim regenerou-se. A princípio, ele 
chegava na Varginha inteiramente desajeitado, não sabia tratar a 
terra, os bichos, os legumes, nem se entendia com a pobreza. Mas ia e 
demorava. Já era alguma melhora. Saldaram os restos das 
promissórias, desfizeram uma nova hipoteca e não vendeu mais só 
um palmo de terra. Ainda continua sem muito jeito para a rudeza da 
fazenda, é certo, não tem tato com o povo, não aprendeu a mandar 
senão aos gritos. Mas operam-se modificações; parece que está 
deveras emendado (CS, p. 185). 
 
 

O desejo de entender as mudanças no comportamento do marido faz Arcanja 

acompanhar todo o processo de uma nova realidade que se instalara. A princípio, todas 

essas mudanças mexiam muito com o psicológico de Cassiano porque quando jovem 

“nunca aprendeu a se achegar aos agregados com simplicidade. Ou então... 

desaprendeu. E não é por maldade não. É impaciência. Falta-lhe entusiasmo para se 

ligar ao trivial, interesse por essa ou aquela pessoa” (CS, p. 204). No entanto, o olhar 

afastado que mantinha aos acontecimentos em sua volta foi aos poucos tomando outra 

conotação quando ele recebe a notícia do nascimento de Remígio, pois até a falta de 

humor que sempre lhe acompanhara foi, aos poucos, sendo vencida. O jeitão 

“encabrunhado a se roer” (p. 185), ganha novos ares: 

Mas desde Remígio engatinhando, que foi um santo remédio: 
Cassiano ganhou ares de criatura aprumada. Passou a se preocupar 
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com a Varginha, se enfronhou nos negócios, deixou até de mandar 
carta a um luveiro do Rio, que lhe enviava encomendas anuais. 
Quanto mais o menino veio crescendo, mais ele foi melhorando (CS, 
p. 185). 

 
Após aliviar a alma com os sentimentos da chegada do filho, Cassiano volta a 

desempenhar ações que prejudicarão sua família, como a insistente mania de gastar “o 

dinheirinho em objetos luxentos e em besteiras” (CS, p. 183). Ninguém esteve presente 

como sua mulher Arcanja, alertando-o diariamente da necessidade de pensar no futuro 

do filho. Ela já “não tinha nervos para assistir de camarote o resto dos bens se indo de 

água abaixo. O seu homem persistia de cabeça avoada” (CS, p. 182). Convertida assim, 

a real personalidade de Barrosinho, na sua completa inaptidão à vida rural e total 

desapego à herança deixada pelos pais, o narrador nos revela a única preocupação do 

filho de D. Senhora, uma vez que “nunca desesperou pra conquistar fazendas ou casas 

de comércio; não teve metas de riqueza a atingir. O destino que almejou, sem muito 

sucesso, é de fato, foi deixar o filho bem arranjado” (CS, p. 292). 

 Na sociedade agrário-patriarcal, onde fortunas são herdadas de geração em 

geração, vários são os aspectos que contribuem para a sua operalidade. Dentre eles, 

citamos a relações entre pai x filhos e patrão x empregados. Tais relações serão 

analisadas posteriormente em nossa pesquisa. Citamos agora de forma passageira 

apenas para justificar a falta de afinidade entre Cassiano e Remígio no que concerne às 

mudanças ocorridas nesse campo. Remígio, representante da terceira geração da família 

Barroso, diferentemente do pai Cassiano, esboça um forte apreço pela fazenda 

Varginha, mas não herdou o jeito do avô Romeu para negociar, herdara a fraqueza do 

pai. Nas palavras do narrador Mané Piaba: 

Todo mundo pasma de boca aberta com a falta de jeito de Remígio 
para fazer negócio de arromba e sair bem sucedido. E das explicações 
que o Piaba ouve, a mais viável é que o desnastrado emenda com o 
tolo do Cassiano: é criatura ingênua, abestalhada por raça (CS, p. 
250). 

 

Mas é mesmo na quantidade da herança recebida que reside o apreço à 

tradição. Comparando a herança que deixara Romeu ao filho Cassiano, percebe-se o 
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quanto a assustadora decadência se aproximou da família Barroso, analisando por fim 

os bens que Barrosinho deixara a Remígio:  

Do lote de bens venais, imóveis e semoventes, que fizeram fortuna 
sumida do pai, resta-lhe apenas, no abarcável, e assim mesmo de 
nome, uma vez que já entregou tudo a Remígio, o miolo da Varginha, 
que está comida pelas bordas. Em números redondos, essa talhada de 
terra alongada de fora a fora, que nem uma tripa de vaca metida numa 
vara, renteando a rodagem, está reduzida a mil oitocentos e quarenta 
e duas tarefas. Já não passa de uma fazendola rendosa e meã. Mas 
ainda vale um bom pedaço de dinheiro: é um bago de terra de 
primeiríssima qualidade e muito bem localizado. É tudo o que pôde 
conservar para Remígio (CS, p. 291). 

 
Por fim, percebe-se que numa cultura fortemente marcada pela hierarquia 

social, a família agrária, o clã dos Barroso vai paulatinamente perdendo seu espaço na 

sociedade de Rio-das-Paridas. Num discurso de tom conformista, Remígio, o único 

representante da terceira geração menciona uma reflexão sobre a fortuna que pertencera 

aos seus avós: “a fortuna pra minha família toda, tem sido uma mula cega a morder a 

atirar coices: encolheu o tempo, mudou a rota da gente, deu dentada de o vivante 

estrebuchar. O acaso não mede hora nem teres, seu Mané, assalta a vida de qualquer 

um” (CS, p. 257). 

 

2.2. A expressiva representação do silêncio nos espaços de Fogo morto e Cartilha do 
silêncio 

 
[...] O silêncio diz alguma coisa, pois está 
prenhe de signos. 
Octávio Paz. O arco e a lira. 

 
 

2.2.1. O silêncio nos espaços de Fogo morto 
 
 

Em Fogo morto, as mudanças do mundo tradicional para o moderno são 

sentidas por todos as personagens, causando-lhes um mundo repleto de silêncios: o 

silêncio da dor, da perda, da luta, da decepção, da resistência, da fome, da tristeza, da 

angústia, da alegria e do amor. Para José Maurício Gomes de Almeida: 
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O escritor constrói cuidadosamente seu romance a partir de três 
núcleos de personagens, representando classes e interesses diversos ─ 
o que lhe torna possível projetar na narrativa grande diversidade de 
perspectivas sobre a realidade humana e social da região 
(ALMEIDA, 1999, p. 231). 

 
 

No primeiro capítulo, a representação do silêncio se faz presente nas ações do 

mestre José Amaro. O drama da decadência é revelado a partir de uma carga expressiva 

de aspectos que rondam a negatividade, contribuindo de forma bastante intensa para a 

personagem adentrar num mundo de silêncios, sem volta, isolando-se de tudo e de 

todos. A princípio, uma das mudanças significativas do espaço tradicional para o 

moderno sentida pelo mestre José Amaro, é percebida quando as selas que 

confeccionava no espaço-tempo dos engenhos foram sendo substituídas pelo trabalho 

industrial, passando a ser fabricadas em série. Na passagem a seguir, o drama do seleiro 

ao encarar a concorrência industrial: 

 

Estou perdendo o gosto pelo ofício. Já se foi o tempo em que se dava 
gosto trabalhar numa sela. Hoje, estão comprando tudo feito. E que 
porcarias se vendem por aí! Não é para me gabar. Não troco uma 
peça minha por muita preciosidade que vejo. Basta lhe dizer que o 
seu Augusto do Oiteiro adquiriu na cidade uma sela inglesa, coisa 
cheia de arrebiques. Pois bem, aqui esteve ela para conserto. Eu 
fiquei me rindo quando o portador do Oiteiro me chegou com a sela. 
E disse, lá isto disse: “Por que seu Augusto não manda consertar esta 
bicha na cidade? ”E deu pela sela um preção. Se eu fosse pedir o que 
pagam na cidade, me chamavam de ladrão. É, mestre José Amaro 
sabe trabalhar, não rouba a ninguém, não faz coisa de carregação. 
Eles não querem mais os trabalhos dele. Que se danem. Aqui nesta 
tenda só faço o que quero (FM, p. 50). 

 
  

Todavia, este ser que fala abertamente o que quer tem momentos na vida em 

que é obrigado a silenciar sua fala e ações, como nas experiências que planeja ajudar ao 

bando de cangaceiros. Há, portanto, um aspecto a observarmos nesta prosa de José Lins 

do Rego: o mestre José Amaro e sua filha Marta apresentam ao longo da narrativa, em 

suas falas e trajetos, uma dupla face para encarar a vida, a face do ser falante e a face do 

ser recluso, silencioso em seu mundo. Contudo, quando resolve falar, o seleiro nos 

aponta um mundo de lamentações e o registro inicial do seu desabafo para encarar o dia 
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a dia. A fala do velho mestre é revelada pelas suas emoções, introspecção e, mais uma 

vez, o sentimento de derrota:  

 

― É o que lhe digo, seu Laurentino. Você mora na vila. Soube 
valorizar o seu ofício. A minha desgraça foi essa história de 
bagaceira. É verdade que o senhor de engenho nunca me botou 
canga. Vivo nesta casa como se fosse dono. Ninguém dá valor a 
oficial de beira de estrada. Se estivesse em Itabaiana estava rico. Não 
é lastimar, não. Ninguém manda no mestre José Amaro. Aqui moro 
para mais de trinta anos. Vim para aqui por meu pai que chegou 
corrido de Goiana. Coisa de um crime que ele nunca me contou. O 
velho não contava nada. Foi coisa de morte, esteve no júri. Era 
mestre de verdade. Só queria que o senhor visse como aquele homem 
trabalhava na sola. Uma peça dele foi dada pelo barão de Goiana ao 
imperador. Foi pra trás. Veio cair nesta desgraça. É a vida, seu 
Laurentino. O mestre José Amaro não é homem pra se queixar. Estou 
somente contando. Aguento no duro (FM, p. 52-53). 

 

O espaço pelo qual transitam o mestre José Amaro e sua família é 

fundamentalmente marcado pelos silêncios da decepção, tristeza e solidão. O seleiro 

demonstra grande decepção de não ter um filho homem para ensinar o seu ofício e 

lamenta-se o tempo todo de sua única filha não se casar e culpa por isso, repetidas 

vezes, sua esposa. O mestre José Amaro, homem firme em suas decisões e rude no 

modo de agir, leva um bom tempo para perceber os problemas neurológicos da filha, 

chegando a afirmar que a mesma “não se casa porque não quer. É de calibre, como a 

mãe” (p. 52). Ao tomar conhecimento que a filha Marta não é normal, o seleiro sente 

uma profunda tristeza e entra no mundo do silêncio e da solidão: “por debaixo das 

cajazeiras foi indo o mestre desconsolado. Pensar na filha era tristeza para ele” (p. 82). 

O silêncio da loucura é expressivo na primeira parte do romance. Em Marta, a 

loucura se manifesta no vazio da inconsciência, apresentando-se de forma variada no 

decorrer de suas ações. Há momentos em que a moça encontra-se em um mundo 

silencioso e não atende nem mesmo aos chamados da mãe. Em outros, revela uma 

loucura marcada por um certo grau de desespero, como uma espécie de contra-face do 

silêncio intermitente: “A filha  Marta, dentro de casa gritando num desespero terrível...” 

(p.132). 

O espaço no segundo capítulo de Fogo morto é definido por dois momentos 

distintos: o espaço da era da fartura e o espaço da era da decadência no Engenho Santa 

Fé. Nos momentos de glória, o Santa Fé estava sob o comando do Capitão Tomás 
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Cabral de Melo, “homem seco, de poucas palavras, de cara fechada” (p. 212) e homem 

“de capricho, de palavra, de trabalho no duro. Falava-se do seu gênio econômico” (p. 

213). O capitão Tomás Cabral de Melo, em sua intrínseca relação com o espaço do 

engenho Santa Fé, define como deve ser o perfil do homem que lida com a terra e o 

mundo dos engenhos. Nessa franca relação, encontramos alguns silêncios circundando a 

família do capitão Tomás na fase positiva do Santa Fé, como o silêncio da admiração, 

felicidade e contemplação. No trecho a seguir, o orgulho da personagem: 

 

O capitão Tomás Cabral de Melo chegara ao ponto mais alto de sua 
vida. O que mais podia desejar um homem de suas posses? Família 
criada, engenho moente e corrente, gado de primeira ordem, partidos 
de cana, roçado de algodão, respeitado pelos adversários. Criara um 
engenho. Disto se orgulhava. Não fora ali, como os outros ricos da 
terra, encontrar tudo feito para continuar. Tudo saíra de suas mãos, 
era obra exclusiva dele (FM, p. 216). 

 
 

No espaço social caracterizado pela tradição e fartura, vimos a total realização 

do senhor de engenho, homem da terra, que ganha admiração dos que ali residem, a 

gente simples do meio rural e até então, demonstrava ser um senhor de engenho muito 

grato pela família que tinha. Nessa fase, há uma clara satisfação do proprietário longe 

das mudanças de relações sociais e econômicas que estão por vir. Nesse sentido, 

vejamos o trecho: 

Lá estava no frontão de sua casa-grande a data de 1850. Naquele ano 
dera uma pintura nova na casa. Fora o ano da chegada do piano. 
Amélia voltava do colégio, moça como não havia na várzea, cheia de 
prendas, dona de muito saber. [...] Nunca comprara peça barata, resto 
de gente que só lhe desse trabalho. Negro ruim e barato deixava para 
os pechincheiros. Queria povo para o trabalho, negra que parisse 
braços e mais braços para os seus partidos. Tudo que o Capitão 
Tomás pretendeu fazer no Santa Fé saiu como ele bem quis (FM, p. 
216-217). 

 
 

No espaço caracterizado pela ascensão, o Santa Fé passa a viver uma fase de 

mudanças, a começar pelo estado físico do capitão Tomás que “já ficava velho, já não 

era o mesmo dos outros tempos” (p. 218). Sobre esse personagem recai três grandes 

tristezas que o encaminham para o mundo do sofrimento e silêncio: primeiro, recebe a 

notícia de que sua filha Olívia, “moça de dezessete anos, adoecera com gravidade” (p. 

219), ficando o capitão profundamente abalado com a notícia e, por causa disso, 
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“envelheceu rapidamente” (p.219). Em seguida, casa a filha Amélia com o primo Lula e 

percebe, com o tempo, que o genro não passa de um bacharel inadaptado à vida rural. A 

insatisfação do capitão Tomás com a “leseira” do genro Lula o faz ter receio de deixar o 

engenho sobre o comando deste, pois o dono do Santa Fé “sentia-se velho e tinha medo 

de deixar o Santa Fé sem um pulso como o seu para governá-lo” (p. 226). Vale ressaltar 

a visível decepção do senhor de engenho: “O capitão, nos seus silêncios, vivia para 

dentro de si com violência. Partia ele do ponto de vista que estava derrotado, 

humilhado, sem honra, sem força para governar as suas coisas” (p. 236). 

Sucessivamente, a decadência começa a se instalar no engenho Santa Fé. Sob o 

comando do seu Lula, agora capitão Lula de Holanda, as relações de trabalho e a 

produtividade do engenho passam por uma nova experiência. Ao longo da permanência 

do seu Lula no comando do Santa Fé, surgiram outros problemas de ordem pessoal, 

como a perda do seu segundo filho com d. Amélia e um de ordem socioeconômica, uma 

vez que os senhores de engenho passaram a conviver com a abolição da escravatura. 

Assim, inevitavelmente, “chegou a abolição e os negros do Santa Fé se foram para os 

outros engenhos. Ficara somente com seu Lula o boleeiro Macário, que tinha paixão 

pelo ofício, até as negras da cozinha ganharam o mundo” (p. 251). Desse modo, 

necessitando de mão-de-obra para a pouca moagem do engenho, seu Lula se deparava 

com a nova realidade, não havia mais os escravos para obedecer às suas ordens e dar 

continuidade às tarefas diárias do Santa Fé. A sensação de estar sozinho no mundo rural 

somava-se também ao estado de saúde. Sofrendo de ataques de epilepsia, o capitão Lula 

de Holanda entrava cada vez mais para um mundo de silêncio e solidão. Sem forças 

para lutar por sua própria vida e a do engenho, dedica a maior parte do tempo a leituras 

religiosas e ao compromisso de ir a missas aos domingos. Enfrentando a crise de ordem 

econômica e social pela qual passa o engenho e agora a preocupação com a doença do 

marido, d. Amélia sente-se obrigada a refletir sobre a vida e percebe que o silêncio da 

dor e da tristeza já é uma realidade. Acompanhando o marido nessa nova e triste fase de 

suas vidas, percebe o silêncio que ronda o Santa Fé simbolizando o fim de um mundo 

que já foi tão próspero. Nesse sentido, vejamos a passagem: 

  

E com aquela impressão terrível voltou para a cozinha. Lá havia um 
silêncio mortal. A cozinha do Santa Fé, sem uma negra, despovoada 
de sua gente. Todos se foram, todas as negras ganharam o mundo, até 
a negra Margarida que cuidou de Neném. Não havia quem quisesse 
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ficar no Santa Fé. O ataque de Lula obrigara-a a pensar na vida com 
medo. O marido era um homem doente. Vivera com ele até aquele 
dia e nunca acontecera nada demais. Era um homem de boa saúde. E 
de repente vira-o naquele estado de penúria. Sofria de ataques. [...] 
Ficara ele em silêncio absoluto até o dia seguinte (FM, p. 255-256). 
 
 

A história de vida e resistência do Santa Fé enfocada no segundo capítulo é 

muito rica e cheia de detalhes, assim como também o é o terceiro capítulo intitulado “O 

capitão Vitorino”. Aqui, há o registro das ações do Capitão Vitorino Carneiro da Cunha, 

“rebento amalucado de gente boa”, como analisou Antonio Candido. A personagem em 

muito se assemelha a D. Quixote, apresentando traços de Sancho e vem descrito na obra 

a partir de um drama intenso, empolgando o leitor, até mesmo aquele mais desatento.  

O Quixote sertanejo apresenta uma valentia empolgante na defesa dos amigos e 

dos pobres, mostrando uma consciência crítico-política contra as oligarquias. Segundo o 

narrador, “Ele e todo o seu eleitorado iriam às urnas para salvar a Paraíba dos 

Oligarcas” (FM, p. 329). Na definição de Antonio Candido (1945, p. 66), temos a plena 

medida do perfil desse herói: “Vitorino Carneiro da Cunha é um herói louco, como o 

puro herói tem que ser. Por isso, enquanto os outros declinam e caem, entregando-se ao 

desespero, ele cresce, avulta”. Na passagem, verifica-se uma nova conotação que 

adultos e crianças do Pilar passaram a ter em relação a Vitorino, quando este num ato de 

resistência afastou o silêncio e o medo para encarar o mais temido dos homens daquela 

região: 

  
A briga com Antônio Silvino havia enchido os meninos de 
admiração. Só mesmo homem de muita coragem faria o que o velho 
fizera! Todos os homens corriam dos cangaceiros, não havia quem 
ousasse levantar a voz para o dono de tudo. E assim o velho já não 
era aquele Papa-Rabo que maltratavam impiedosamente. Vivia 
Vitorino na conversa, nos arrancos de desaforo, contra os homens da 
terra (FM, p. 368-369). 

 
 

A história de vida e os conflitos psicológicos vividos pelo protagonista Capitão 

Vitorino são representativos de uma riqueza de detalhes contagiantes, uma vez que o 

autor delega à personagem ações sociais e políticas em defesa de uma classe oprimida. 

À luz do que foi exposto acima, podemos dizer que esse romance de José Lins do Rego 

apresenta um espaço social expressivo no que diz respeito às questões da tradição, do 

regionalismo e da modernidade. 
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2.2-2. O  silêncio nos espaços de Cartilha do silêncio 
 

 O silêncio na prosa de Francisco Dantas é, no primeiro capítulo da obra, 

fundamentalmente, vinculado à indiferença mantida na relação conjugal das 

personagens Romeu Caetano Barroso e d. Senhora, a Rosário. Nesta primeira geração 

da família Barroso, o silêncio não está associado ao processo da decadência, faz parte 

da vida do casal e ganha uma conotação puramente “comportamental”, seja pela forte 

personalidade do patriarca ou pelas ações que o mesmo desempenha no cotidiano. 

Cartilha do silêncio nos chama a atenção pela falta de interesse e de carinho com que o 

marido trata a mulher no seu relacionamento. Todo o trajeto da personagem d. Senhora 

se dá em sucessivas e incansáveis ações silenciosas para despertar no marido a “bela” e 

“fogosa” mulher que ele tem e não percebe, como se verifica na passagem: 

 

Pois não se diz que o amor reatado na crista das desavenças, se 
agudiza num manjar apimentado? E qual é o melhor sal pra refogar o 
tempero de qualquer conciliação? Decerto, no seu agreste silêncio, 
Romeu precisava apenas de uma esperta dosada de carinho, de 
inflamáveis palavras. Deixasse com ela, que saberia remediar o mal-
entendido.     O desdenhoso carecia apenas do conveniente 
envolvimento feminino, adequado a cada especial situação (CS, p. 
23).  

 
 

A esta altura, vale salientar que no mundo limitado e silencioso de D. Senhora 

restava-lhe suplicar a atenção do marido na vida afetiva e sexual, pois já não contava 

também com o carinho de seu único filho, Cassiano Barroso, o Barrosinho. O trecho 

citado abaixo registra o andamento das investiduras de d. Senhora e revela a relação de 

silêncio existente entre o casal: 

 

E convencida de seu poder de mulher bem equipada, dona Senhora 
mais uma vez ia avante. Reforçava as investidas, caprichando na 
notória esperteza feminina, decidida a lhe esquentar o espírito do 
sangue. Dava de rédeas a seus expedientes atrevidos: mudava a 
cabeça de travesseiro; corria-lhe a mão por cima do lençol, fazendo 
que se cobria; encostava nele se sonsando; empurrava-lhe as nádegas, 
como se dentro do sono; se revolvia estendendo-lhe as mãos em 
dengos de falsos sonhos; persistia nos tateios, multiplicava os ardis, 
astuciando bonito ― e Romeu só se furtando... (CS, p. 26-27). 
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Romântica por desejar o amor do marido e realista por lutar pelo que lhe 

pertence, d. Senhora não desiste de chamar a atenção do seu Romeu. Cansada, relembra 

o início do namoro quando viveu intensamente as visitas que o amado fizera ao 

escritório de seu pai para tratar de negócios agrários. Ela relembra os olhares fortes e 

demorados que lhe dispensava, o noivado apressado e o medo de “ficar para titia”. 

Desde o início, Romeu se mostrara reservado e d. Senhora preocupada de não estar 

agradando ao noivo. No mundo de silêncio, lembrara várias vezes as reflexões de sua 

mãe, sempre lhe dizendo que em matéria de homem, a mulher nunca deve tomar a 

iniciativa. Assim, vários foram os silêncios que acompanharam a personagem. Ao 

casar-se com Romeu, d. Senhora logo se habituou aos afazeres domésticos e de acordo 

com Ivan Angelo (1997, p. 129), a moça apresenta um perfil bem diferente das outras 

moças de Rio das Paridas, é “fina, dada a leituras, bem vestida até dentro de casa, 

perfumada. E afogueada, queimando-se na ‘chama de seu sangue amouriscado’ quando 

o marido, emburrado, ficava ‘astuciando’ para não se chegar”. Porém, nunca se 

acostumou com os silêncios que a vida conjugal lhe trouxera, principalmente a privação 

sexual, uma vez que desejava o amor de seu Romeu sem limitações. No entanto, esse 

desejo de ter o amor e a atenção do esposo só para si mesma acaba quando ela dá à luz 

ao seu único filho, Cassiano Barroso. D. Senhora passa a vida inteira sentindo ciúmes 

dos carinhos de Romeu para com o menino Barrosinho.  No cotidiano de suas ações, 

não lhe bastasse esse sofrimento, passa a conviver com o silêncio da decepção, traição e 

decadência ao descobrir que seu marido teve um caso com a prostituta Maria Lapo-

Lapo. Mesmo vivenciando esse cotidiano de traições, d. Senhora sabe que jamais 

provará desse “sabor clandestino” (CS, p. 53). Nesta perspectiva, segundo o narrador, a 

mulher de seu Romeu: 

 

Aprendeu que não tem o que resguardar em si mesma que valha a 
pena enfrentar a vida de mulher largada. Isso é loucura. Será que se 
conduz assim, pelo cativeiro do matrimônio indissolúvel, pelos laços 
afetivos, pelo medo do escândalo, da vingança de Romeu, ou 
simplesmente porque não tem estofo próprio, fibra de mulher que 
sabe viver sozinha? Embora muitas vezes, o desgraçado faça por 
merecer. E se o traísse em segredo, será que definharia de remorso, 
ou viveria em paz com ela mesma? E bem que tem tido ocasião. Não! 
Vire-se pra lá. Que a fabulação, pois, fique socada aí dentro dos 
romances (CS, p. 53-54). 
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Os conflitos psicológicos vividos por d. Senhora chegam ao fim após um longo 

e silencioso jejum sexual, quando ela consegue viver o prazer da reconciliação, 

rendendo-se às primeiras carícias do marido. Assim, por demonstrar uma personalidade 

forte no que se refere à concretização de seus sonhos, desejos e pela forma como se 

veste, a protagonista é analisada pela sociedade de Rio das Paridas como uma mulher 

indecente e adiantada para o seu tempo, a começar pelas próprias cunhadas. Em Rio das 

Paridas, é visível a censura quando d. Senhora usa maquiagem: “Não é à toa que esteve 

lá numa santa missão, e o seu batom causou o maior escândalo. Fui batizada de mulher 

de bico pintado. E podia ser diferente? Se até aqui em Aracaju também estranham!” 

(CS, p. 54-55). 

O segundo capítulo do romance intitulado “Arcanja”, começa em uma “tarde 

de 6 de dezembro de 1951”. Arcanja, sobrinha de d. Senhora, é a única mulher da 

família Barroso em quem esta confiava e admirava por demonstrar características 

semelhantes às da tia, pois tinha uma maneira peculiar de tomar decisões. Arcanja, 

desvirginada em brincadeira de criança pelo primo Porfírio, é uma personagem menos 

interessante do que d. Senhora. No entanto, sobre as personagens e a linguagem do 

romance, vale ressaltar o pensamento de Facioli (1997, p. 04) quando afirma “não há 

personagens que simplesmente viram tipos e se movem por meios de cacoetes repetidos. 

Também a linguagem não é veículo da cor local para consumo conspícuo do seu 

suposto pitoresco, que, em última instância, exigiria um vocabulário ao final do livro”. 

Naquela “tarde de 6 de dezembro de 1951”, Arcanja, acamada, vítima de 

tuberculose, rememora o final dramático de sua tia d. Senhora e Romeu, este último 

vítima da epidemia da peste bubônica, quando em viagem à Palmeira dos Índios18. Os 

vários silêncios vividos por d. Senhora também acompanham a pacata vida de Arcanja. 

Antes de morrer, d. Senhora pede à sobrinha para tomar conta de Barrosinho que ficou 

órfão aos 14 anos de idade. O tio Belisário se encarrega de mandar o menino Barrosinho 

para o Rio de Janeiro aos cuidados de Leôncio, também seu tio. Com o passar dos anos, 

Cassiano Barroso chega a Rio das Paridas trazendo na bagagem muita influência dos 

                                                 
18 Cf. o artigo “Soprar nas brasas da memória”, em que o cronista e crítico literário Hélio Pólvora 
comenta a epidemia que se instalou em Alagoas e o papel do narrador quando este fala sobre a epidemia: 
Há uma curiosidade: na página 118 e mais adiante, o narrador relembra a epidemia de peste bubônica que, 
em 1918, acuou a população de Palmeira dos Índios e matou três pessoas da família Ramos – incluindo, 
se bem me recordo, a primeira esposa de Graciliano Ramos, ‘o grande escritor de hoje [...], homem de 
calete invergável e de aprumo. Devia ter sido era juiz”  (PÓLVORA, 1997, p. 08-09). 
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costumes cariocas, como a mania de “enfeitação”, um modo extravagante de vestir-se 

que nada condizia com a vida simples de Rio das Paridas. A sociedade paridense logo 

começou a olhá-lo de forma diferente e a vê-lo como um “amalucado”. Em suas 

reflexões, Arcanja analisa que o dinheiro investido na educação de Cassiano não foi 

bem aplicado, ela preocupava-se com o menino que gastava além do necessário, não 

havia maturidade do primo para pensar no dia de amanhã e, nesse sentido, os bens da 

Varginha não iam suportar os gastos desregrados. 

Com o intuito de solucionar tal problema, Arcanja começa a criticar e a 

interferir nas ideias e ações do primo, chegando a propor que os dois se casassem. A 

princípio, o filho de d. Senhora recusa, justificando que ela merecia partido melhor. Na 

avaliação de Arcanja, o casamento compensaria a falta que acompanhava a vida dos 

dois  ─ da parte de Cassiano, a falta de maturidade e, da parte da prima, a virgindade 

perdida quando criança. Do casamento de conveniência, nasce Remígio, filho único do 

casal. No decorrer das ações, Arcanja é acometida pela doença e carrega consigo o 

silêncio da angústia. Ficava dia após dia pensando na possibilidade de não poder servir 

ao filho quando de fato partisse para a outra vida e ele ficasse sob a guarda do pai 

imaturo. Cassiano não demonstrava nenhum cuidado com a esposa nem mesmo pela 

gravidade de sua doença nem tampouco maturidade para os negócios, mas mantinha 

uma relação afetiva com o filho. 

A narrativa dá um salto para o ano de 1955. Cassiano Barroso abandona os 

gastos desnecessários que havia adquirido na convivência no Rio de Janeiro e agora, 

como pai, sonha em fazer de Remígio um famoso advogado e este, quando sabe da 

vontade do pai, logo o desengana dizendo que sua habilidade é para lidar com animais, 

principalmente no tocante à inseminação artificial. Assim, a partir das várias 

argumentações de Remígio ao dizer que não tinha vocação para se tornar um advogado, 

Cassiano passa a observá-lo mais nos momentos que ficam juntos na Varginha. Dessa 

forma, a relação entre pai e filho dá-se entre diálogos e discussões causados pela 

insistência com que o herdeiro de d. Senhora trata o assunto. Para tal, se não lhes 

bastassem os desacordos no âmbito familiar, em uma de suas andanças pelos pastos, pai 

e filho presenciam uma discussão entre Mané Piaba, narrador-personagem, e Avelina, 

sua esposa, ambos agregados das terras de Cassiano. Analisando o perfil do narrador-

personagem, o poeta Jozailto Lima (1997) assim o define:  
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Mané Piaba é uma figura fabulosa, daquelas que fazem bem à 
literatura de qualquer canto do mundo, e fabulista de mão cheia é o 
sujeito que lhe deu sopro de vida. Filho do velho Piabão, um 
agregado que descende dos tempos do bisavô de Cassiano, é uma 
figura ‘enfezada e embezerrada’, a partir da qual Dantas poderia ter 
tropeçado, erigindo um tipo caricato como conviria se a literatura 
dele fosse norteada pelo ideário de regionalismo natural que se lhe 
queiram emprestar (LIMA, 1997, p. 09-10). 

 
 

A “figura fabulosa” da qual se refere Jozailto Lima é personagem fundamental 

na trama de Dantas. A nosso ver, Mané Piaba simboliza sim um personagem “caricato”, 

mesmo não sendo esta a posição de Lima. O principal agregado da família Barroso 

representa em muitas de suas ações e falas o homem do sertão que luta para alcançar o 

sonho de ter, plantar e colher em sua própria terra. Ele é, de acordo com Lima (1997, p. 

09), aquele “[...] ser açoitado entre o sonho e a possibilidade de sonhar”. Mantém uma 

relação não muito amistosa com seus patrões e faz apenas o necessário em termos de 

trabalho. Podemos perceber isso no quarto capítulo quando o romance dá outro salto 

apresentando as ações do velho casal Mané Piaba e Avelina. Aqui, o leitor se depara 

com um mundo de lamentações, repleto de silêncios que acompanham a vida desse 

velho empregado de Cassiano: o silêncio da dor, da incapacidade, da não realização 

enquanto ser humano. Nas palavras do poeta Lima, Mané Piaba vive num mundo 

silencioso porque encontra-se : 

 

Amuado num casebre imprestável de Varginha, açoitado entre o 
sonho e a possibilidade de ver-se prosperar, sem talento nem pra 
procriar, comido pela velhice e doenças, ‘desafiante, 'forrado de 
insolência’, Mané revê tempos em que cevara jardins de dona 
Senhora e termina se servindo de laboratório para que Cassiano 
destile a sua misantropia diante da humanidade e sobretudo, dos 
miúdos como aquele Mané, um quase graveto crestando ao tempo, 
sóis e invernos da fazenda, ‘mal remido nascimento à cova’, mas 
nunca desapercebido ‘do riacho de lodo revoltoso que separa 
empregado de patrão’, consciência que Avelina tenta mas nunca 
consegue atenuar-lhe (LIMA, 1997, p. 09-10). 

 
 

Na quinta parte do romance, a prosa de Dantas chega ao ano de 1974, com o 

capítulo Cassiano Barroso. Este começa a lamentar a falta da esposa, “acabaram-se 

aqueles tempos de Arcanja, de salva de prata areada, mulher de trinta mãos a reger casa 
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e fazenda, só com força do olho; o sobrado facheava que nem brinco de ouro: fazia 

gosto se ver. Mas viva a ordem divina!” (CS, p. 279-280). Em todo o capítulo, há 

passagens significativas de silêncios, dentre elas, destaques para o silêncio da solidão, 

percebido nas ações em que Remígio começa a ficar distante do pai, “Terceira vez 

encarreada que Remígio não veio da Varginha honrar as suas eras. E não há jeito deste 

Cassiano acostumar” (CS, p. 287); e o silêncio da decadência da terceira geração da 

família Barroso: 

Cassiano hoje não passa de uma sombra de quem só os achaques o 
trazem à tona, abrigando nessa casinha atopetada de relíquias. Já em 
idade de desaprender das coisas, também ficou forro de qualquer 
obrigação. Está falido, acomodado no meio dos destroços, fatigado 
no caminho que não achou. Teve de recuar de seus pontos de honra, 
de crista cortada que nem um galo capado. A fronte erguida virou 
queixo pendurado (CS, p. 340). 

 
 

Fogo morto e Cartilha do silêncio apresentam espaços sociais expressivos para 

analisarmos as mudanças do mundo tradicional para o moderno, pois vimos que: a 

forma de pensar das personagens sofreu modificação ao longo das ações por elas 

praticadas; o espaço onde estão inseridas mudou, o tradicional engenho de cana-de-

açúcar passa a ser substituído por usinas com maquinário moderno, facilitando o 

cotidiano de seus gestores; a tradição e a vida singela da fazenda foram passo a passo 

modificadas por uma vida mais moderna, com propostas de mais produtividade e vida 

confortável; o trabalho artesanal perdeu sua importância, foi substituído pela fabricação 

industrial e todas estas mudanças contribuíram significativamente para as personagens 

vivenciarem os “múltiplos silêncios” a que Orlandi se referiu em sua obra.  Diante do 

exposto, podemos dizer que as obras objetos de estudo escolhidas para o 

desenvolvimento desta pesquisa apresentam temáticas pertinentes para o cenário da 

literatura moderna. 

 
2.3- Poeticidade e silêncios na expressão da natureza em Fogo morto  

 
 

[...] por sua relação com o silêncio, o homem 
se remete à continuidade, à contradição, à 
diferença, às rupturas, ao absoluto e à 
indistinção.  
Eni Puccinelli Orlandi. As formas do 
silêncio. 
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Em Fogo morto, a natureza é descrita de forma radiosa e se contrapõe à vida 

dolorosa e pungente das criaturas que vivem em um mundo de sofrimento, angústia e 

com uma enorme falta de esperanças de dias melhores. O poético é percebido, 

principalmente, pela descrição da natureza e passa a ganhar várias conotações dentro de 

um mundo de relações sociais e familiares que clama por soluções de seus problemas. A 

fim de melhor nos situarmos, remetemos à análise da problemática destas relações no 

capítulo III deste trabalho, restando-nos observar como o autor descreve a natureza a 

partir da representação do lirismo que envolve alguns personagens em suas ações 

cotidianas, algumas felizes e outras trágicas.  

O lirismo expresso pelas ações da natureza depara-se com a força bruta das 

ações do mestre José Amaro quando na prática do seu ofício. Dentre os vários registros, 

observemos as passagens: 

   

Sentado no seu tamborete, o velho José Amaro parou de falar. Ali 
estavam os seus instrumentos de trabalho. Pegou no pedaço de sola e 
foi alisando, dobrando-a, com os dedos grossos. A cantoria dos 
pássaros aumentara com o seu silêncio. [...] havia uma mágoa 
profunda nele. Pegou do martelo, e com uma força de raiva malhou a 
sola molhada. O batuque espantou as rolinhas que beiravam o terreiro 
da tenda (FM, p. 54) 

 
 

O estado de raiva do mestre o fazia bater cada vez mais forte na sola: 
 
O bater do martelo do mestre José Amaro cobria os rumores do dia 
que cantava nos passarinhos, que bulia nas árvores, açoitadas pelo 
vento. Uma vaca mugia por longe. O martelo do mestre era forte, 
mais alto que tudo. [...] E o mestre de cabeça baixa, ficara no ofício. 
Ouvia o gemer da filha. Batia com mais força na sola. 
O mestre José Amaro sacudiu o ferro na sola úmida. Mais uma vez as 
rolinhas voaram com medo, mais uma vez o silêncio da terra se 
perturbava com o seu martelo enraivecido (FM, p. 55-56). 

 
 

A natureza está sempre servindo de cenário para demonstrar o estado de 

rebeldia do seleiro nas ações em que demonstra um certo grau de contradição porque  de 

um lado, ele tem apreço ao seu ofício e de outro, valendo-se deste, extravasa um 

sentimento de revolta e tristeza, afastando qualquer possibilidade de compreendermos 

que a sua tenda onde trabalhava era um lugar aprazível. Neste espaço, tudo que 

esplende é o canto solitário de um pássaro: 
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O mestre sentou-se outra vez. O martelo estrondou na paz da tarde 
que chegava. [...] Bem em cima de sua biqueira começou a cantar um 
canário cor de gema de ovo. O mestre Amaro já estava acostumado 
com aquele cantar de um pássaro livre. Que cantasse à vontade. Batia 
forte na sola, batia para doer na sua perna que era torta. [...] O canário 
não se importava com o martelo do mestre. Um silêncio medonho 
envolvia tudo, num instante, como se o mundo tivesse parado (FM, p. 
60).   

 
 

Mas, a natureza surge como uma força capaz de amenizar toda sua ira, pois traz 

um estímulo às ações do seleiro e o poético dá conta da recuperação de José Amaro, 

como “naquela manhã ele acordara com vontade de bater sola, de andar um pouco. O 

céu azul, muito azul, e a verdura da mata, o canto dos passarinhos pareceram ao seleiro 

coisas novas do mundo. A vida quase escapara do seu corpo entorpecido (FM, p. 171).  

Ou ainda, as manhãs davam-lhe mais força e vontade de viver: “a manhã era de sol 

quente, vinha um mormaço de terra seca que soprava com violência. Folhas secas 

voavam nos redemoinhos, na estrada subia poeira nas nuvens. Tudo aquilo aquecia o 

entusiasmo do mestre” (FM, p. 176).  

Assim como o entusiasmo do mestre, a natureza também se encarrega de 

proporcionar bons momentos a partir da força prodigiosa do sol, seja no despertar de um 

novo dia ou apontando às criaturas do Pilar uma paisagem com fortes traços de 

esperança de um tempo melhor, um verdadeiro sentido para a vida. A descrição 

porrmenorizada da paisagem traduz o belo estado da vegetação colorida na terra do 

seleiro: 

 

Lá fora era um dia bonito de maio. Tudo era verde e o sol quente 
enxugava a estrada coberta de poças. As cajazeiras davam sombra e 
pelas estacas as flores das trepadeiras enfeitavam de azul e de roxo o 
pequeno curral onde a Sinhá criava os seus porcos. Os bichos 
chiavam na manhã clara (FM, p. 64). 

 
À tarde o mestre escutava o canário da biqueira abrindo o bico nos 
estalos. Tudo era mansidão em redor de si. O sol brando, o vento 
calmo, e as folhas da pitombeira bulindo com a brisa (FM, p. 106). 

 
Ou ainda: 

 
A manhã cobria tudo de sol novo. As trepadeiras do cercado, muito 
azuis pareciam desabrochadas naquele instante (FM, p. 134). 
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Acreditamos que a mudança no estado de espírito do mestre está relacionada à 

expressiva força da natureza. É nesta que a personagem José Amaro encontra alento 

para dar continuidade às ações que, paulatinamente, pratica no seu mundo limitado. De 

criatura desesperada quando enfrentou a ira do senhor de engenho ao tentar expulsá-lo 

de suas terras, vemos a imagem de um seleiro contemplando a natureza, voltando a 

acreditar na vida, sentindo-se, mesmo que temporariamente, esperançoso por uma vida 

melhor: 

 

O canário cor de gema de ovo trinava na biqueira, naquele mesmo 
lugar onde ficava sempre. E pela voz do pássaro, pelo canto que 
amaciara os ouvidos na vida passada, a vida presente foi chegando 
para o mestre. [...] E o vento lhe trouxe para a boca, para as narinas, o 
cheiro dos cajás maduros derramados no chão. Os bogaris cheiravam. 
Nunca sentira com tanta intensidade aquela doçura de perfume, 
aquela doçura de perfume que lhe dava vontade de sorver como 
bebida (FM, p. 172). 

 
 

Indiscutivelmente, a paisagem da terra onde morava é, sobretudo, representada 

como sendo o único motivo capaz de fazer José Amaro repensar a vida, uma vez “que 

nunca sentira por aquele pedaço de terra o que agora estava sentindo. Viu que era duro 

abandonar aquela besteira que via todos os dias como coisas sem importância” (FM, p. 

301).   E de uma forma simples, o seleiro contemplava as coisas e a vida à sua volta: 

 

O mestre José Amaro foi até a pitombeira e sentia a terra como uma 
coisa que lhe pertencia. Lá estavam o cardeiro, o chiqueiro dos 
porcos, as touceiras de bogaris. As cajazeiras que se pontilhavam de 
amarelo com as frutas maduras. Cheiravam as cajazeiras, cheirava 
tudo que era da terra que ele teria que abandonar (FM, p. 308). 
 
 

   É interessante observar, na relação que envolve o proprietário do engenho e o 

agregado, uma crítica sutil do autor ao tratar da questão social a partir das reflexões do 

agregado quando este percebe que a terra é sua quando vê a possibilidade de perdê-la. O 

mestre seleiro, ao explanar os seus direitos, revela-nos a ideia de “usucapião”, uma 

espécie de forma indireta de discutir a questão legal. 

A profissão da personagem José Amaro lhe tomava todo o seu tempo e ele não 

via a riqueza da natureza, pois “fora sempre de seu ofício, sempre pegado no couro, 

cortando sela, batendo brocha. A terra lhe era distante. Viu a várzea coberta de lavoura, 
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olhava as vazantes, os altos e nunca reparara que tudo aquilo era o poder, era a força 

verdadeira do homem” (FM, p. 148).  O que antes lhe inspirara profunda tristeza tanto 

em relação ao seu ofício quanto às injustiças sociais que enfrenta, passa agora a ter um 

verdadeiro sentido na vida. Uma esperança mesmo passageira o faz acreditar que: 

 

Os bogaris, a pitombeira, as vazantes do rio não mais lhe seriam 
tomados. [...] o cheiro da terra, das árvores, do mundo, lhe deu força 
para sair. Há dias que não saía assim, com vontade de andar, de bater 
os caminhos, de sentir a noite como um grande refúgio” (FM, p. 333). 

 
 

Já vimos, no capítulo anterior, que o seleiro também se nutria de uma vã 

esperança, ao pensar que o cangaceiro Antonio Silvino podia resolver os problemas das 

pessoas que, assim como ele, viviam à margem da sociedade, mas segundo Arturo 

Gouveia, o pensamento e a 

 

[...] trajetória do Mestre é inevitavelmente catastrófica, pois a ilusão 
em torno de Antonio Silvino só se dissolve no final, após sua 
liberação da prisão, num estado de angústia insuportável, que 
culmina no suicídio. Mas é preciso ressaltar que a vaga esperança que 
ele alimenta não ameniza em nada seus problemas mais próximos 
(GOUVEIA, 2004, p. 119).  

   

Também motivado por uma esperança passageira encontra-se a família do 

Capitão Tomás após vivenciar uma série de fatos negativos, dentre eles, o desinteresse 

de S. Lula para administrador o engenho, a doença da filha caçula, a menina Olívia e as 

fugas dos escravos que por demais tiraram o sossego do idealizador do Santa Fé. 

Diferentemente do mestre seleiro que não lidava com a terra, o Capitão Tomás tinha 

todo um apreço especial pela terra que morava, plantava e tirava o sustento da família. 

Porém, com postura de ser deprimido, não demonstrava interesse para as coisas da terra, 

não percebia nem mesmo o som dos pássaros que sempre tinha em sua estima, mas “um 

dia, a casa toda espantou-se. O capitão Tomás saiu de casa, foi até o engenho, subiu 

para o partido alto” (FM, p. 239).  Tal comportamento ilustra a que ponto chega um ser 

humano quando passa por uma sucessão de acontecimentos trágicos na vida. Na 

passagem, o mundo de silêncio e tristeza envolvia o senhor de engenho: 
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O capitão andou para a estrada. Todos os passarinhos da cajazeira 
cantavam para ele. E não ouvia os cantos dos seus passarinhos. A 
terra molhada, o massapé úmido da várzea sentia os pés do senhor 
que lhe furara as entranhas, que de dentro dela tirara touceiras de 
cana, rama de feijão, roçadas de milho. Era aquele o capitão Tomás 
Cabral de Melo que tinha terra para trabalhar, para plantá-la, para 
colher. O capitão andou um pedaço. O sol queimava-lhe a cara que a 
barba branca cobria, e quando voltou para casa e caiu outra vez na 
rede, soluçava como um menino. [...] A casa-grande do Santa Fé 
alarmou-se com o choro do homem que nunca tinham visto chorar. 
Seria uma dor grande demais (FM, p. 239).  

 
 

O capitão que dera uma vida de grandeza ao Santa Fé, que “viera do nada, dum 

sítio de camumbembe” (FM, p. 214) desfrutou durante  um bom tempo de uma relação 

amistosa com a sua terra e a natureza que sempre lhe apareceu muito próspera, ele “era 

homem duro, era homem para amanhecer no roçado, de cacete na mão como feitor, 

fazendo a negrada raspar mato, furar terra, plantar cana. Não havia sol quente que lhe 

metesse medo” (FM, p. 213).  Mas, a natureza exuberante no tempo da fartura de boas 

colheitas agora contrasta com a tristeza que tomava conta do engenho: “a casa-grande 

perdia a fala, o Santa-Fé caía na paz da morte. Ninguém levantava a voz naqueles 

instantes até d. Olívia deixava absorver-se pelo silêncio” (FM, p. 272). Com o passar do 

tempo, notamos um Santa Fé em estado de destruição e a natureza se projetando em sua 

grandiosidade nos aponta a beleza da vida: 

 

Lá fora estava o seu Santa Fé. A terra cobria-se de flores que 
enfeitavam as estacas do cercado. O bueiro do engenho, com a boca 
suja de fumaça velha, o telheiro encardido de lodo, e a manhã feliz, 
no cantar dos passarinhos, na luz gritando sobre as coisas que cobria 
(FM, p. 272-273). 

 
A luz do dia brilhava na várzea abandonada do Santa Fé. Mas floriam 
as trepadeiras pelas estacas, cobrindo a terra inculta, subindo pelas 
cajazeiras. (FM, p. 392). 

 
 

O estado de abandono do Santa Fé se acentua mais ainda quando o 

comparamos com a prosperidade do engenho Santa Rosa. Neste novo espaço, é muito 

poética a forma como a natureza se apresenta, revelando-nos a monotonia dos afazeres 

domésticos tanto na casa-grande quanto nas senzalas. Assim como no engenho do 

capitão Tomás, o Santa Rosa também lidava com o conflito entre as criaturas, senhor de 

terras e escravos, mas vale ressaltar que aqui as relações apontavam um teor mais 



 108

humano, o que a nosso ver, acabou contribuindo para o progresso na produtividade do 

engenho, como na passagem: “nas estacas dos cercados, bandos de periquitos gritavam 

em festa. Os partidos do Santa Rosa eram um mar de verdura. Gemia o canavial com a 

ventania” (FM, p. 367).  Neste espaço do Santa Rosa, percebemos uma espécie de 

“simpatia” da parte do narrador pelo aspecto do engenho de José Paulino encontrar-se 

em dia com o progresso, uma vez que todas as atividades rotineiras contam com um 

maquinário moderno, garantindo uma colheita farta e uma vida mais tranquila a todos 

que lá residem.  

Todo atraso e o mundo de silêncios e decadência do Santa Fé deram-se por 

vários motivos analisados nos capítulos anteriores deste trabalho. Todavia, pensamos 

que as principais causas que resultaram na falência do engenho residem tão somente na 

inaptidão do coronel Lula de Holanda para lidar com a vida no campo e, acrescido a 

este fato, a visão conservadora do senhor de engenho de não investir com maquinaria 

para obter uma boa produtividade nas terras que herdara do capitão Tomás. Uma 

realidade clara e incontestável nos é passada poeticamente pelo narrador: 

 

E enquanto na várzea não havia mais engenho de bestas, o Santa Fé 
continuava com as suas almanjarras. Não botava máquina a vapor. 
Nos dias de moagem, nos poucos dias do ano em que as moendas de 
seu Lula esmagavam cana, a vida dos tempos antigos voltava com ar 
animado, a encher tudo de cheiro de mel, de ruído alegre. Tudo era 
como se fosse uma imitação da realidade. Tudo passava. Na casa de 
purgar ficavam os cinquenta pães de açúcar, ali onde, mais de uma 
vez, o capitão Tomás guardara os seus dois mil pães, em caixões, em 
fôrmas, nas tulhas de mascavo seco ao sol. Apesar de tudo, vivia o 
Santa Fé. Era engenho vivo, acendia sua fornalha, a sua bagaceira 
cobria-se de abelhas para chupar os restos de açúcar que as moendas 
deixavam para os cortiços (FM, p. 281). 

 
 

Vimos, pois, que a natureza deu condições suficientes para a família de seu 

Tomás prosperar, a terra era bastante fértil, tudo que se plantava, vingava, e o que 

faltou, sem dúvida, foi a capacidade de adaptação à nova situação modernizadora do 

segundo gestor frente ao Santa Fé. Essa nova realidade que se instaura no engenho 

suscita, a nosso ver, uma reação um tanto conformista e alienante da parte do S. Lula 

quando se entrega cada vez mais à religião, pois “pensava em Deus e se recolhia ainda 

mais. Deus era o seu consolo, a sua força para resistir ao desânimo daqueles dias que 

vinham, terríveis, depois do ataque. Mas amava a Deus, e odiava a todos os homens” 
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(FM, p. 267), dando forma a um paradoxo, pois como pode um cristão ter fé e se dizer 

santo, sem pecados, e maltratar tanto os seus escravos? No entanto, a febre de rezar não 

o afastou de ter uma visão sobre as pessoas do Pilar: 

 

Sabia que todos o tinham na conta de mau, de orgulhoso, de malvado. 
Antes da abolição fizeram lá, num sábado de aleluia, um testamento 
de Judas, onde ele aparecia como um monstro, matador dos negros. 
Aquela canalha do Pilar não lhe perdoava o desprezo que ele lhe 
tinha (FM, p. 268).  

   

Há ainda, da parte de S. Lula, a posição clara de que “[...] ele sentia-se uma 

vítima dos homens” (FM, p. 269). Com a experiência que acumulou na vida sofrida 

desde a primeira perda irreparável quando da morte do pai, ele reflete de forma 

consciente o passado e presente que tanto lhe incomoda. O narrador dá-nos uma visão 

sobre o que doía no coronel do Santa Fé e assim passamos a compreender o porquê do 

triste mundo de silêncio que o cercava: 

 

Aparecia-lhe então a imagem de seu pai, a figura de Nunes Machado, 
o passado de sacrificado, filho de viúva pobre. Sim, ele, Luís César 
Chacon, não era o que deveria ser, fora roubado do que era seu, do 
que devia ser somente seu. Baixava a cabeça e batia nos peitos. Tinha 
sido roubado. Mataram-lhe o pai, roubaram-lhe o que era de sua mãe, 
roubaram-lhe os negros com a lei. E a figura do vizinho, o rico José 
Paulino, mandando-lhe patente de coronel, comprando terras para 
livrá-lo de uma questão perigosa, tudo isto que aos outros poderia 
parecer uma grandeza d’alma, doía-lhe como ofensa, como ultraje. 
Estava reduzido a nada (FM, p. 269).   

 
 

 O estado de espírito de Lula “reduzido a nada” contrasta mais uma vez com o 

quadro de pura beleza que a natureza anunciava diante do Santa Fé, talvez, acreditamos, 

até como uma resposta narrativa às tensões sociais, psicológicas e físicas que o coronel 

passava e assim, “a lua iluminava o curral, a casa do engenho, as cajazeiras cheirosas. 

Era noite maravilhosa de céu mais limpo que céu de verão” (FM, p. 294).  Mas, as 

noites no Santa Fé também anunciavam certas intranquilidades em relação ao estado 

emocional das personagens, apontando-nos o seu desespero, temor e uma busca 

incansável para acalmar a própria alma. Na passagem, D. Amélia contempla a noite e 

depois se sente completamente incomodada com o silêncio da solidão e a tristeza que 

tomam conta do engenho: 
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Os galos começaram a cantar, o chocalho de um boi, no curral, batia 
como toque de sino. O negro saiu, e d. Amélia ainda ficou a olhar a 
noite. [...] D. Amélia fechou a porta da cozinha. Dentro de sua casa 
havia uma coisa pior que a morte. Não havia vozes que amansassem 
as dores que andavam no coração do seu povo. Viu a réstia que vinha 
do quarto dos santos, da luz mortiça da lâmpada de azeite. Caiu nos 
pés de Deus, com o corpo mais doído que o de Lula, com a alma mais 
pesada que a de Neném. Acabara-se o Santa Fé (FM, p. 296).  
 
 

Esta triste realidade vivida por Amélia deu-se numa noite de lua e todo o seu 

sofrimento só confirma a decadência do engenho. Em relação à lua, é interessante 

observarmos que ela é o elemento da natureza mais presente nesta prosa de José Lins do 

Rego e sua relação com as personagens revela sentimentos variados de acordo com as 

ações e circunstâncias sofridas ou praticadas dentro da trama. A expressão da lua foi 

poética e enfaticamente trabalhada pelo autor, simbolizando uma vida de paz e 

reintegrando os seres ao convivo familiar e social e, também, de alguma forma, uma 

vida feliz e mais justa. Nas mais variadas situações, a lua anuncia momentos felizes e 

solitários do mestre José Amaro: 

 

Entrava um vento bom da noite para a casa do seleiro. Cheiravam 
as flores do bogari, cheiravam as cajazeiras, o jasmin-do-céu se 
abria para a lua que botava a cabeça de fora. [...] O seleiro 
estava possuído de paz, de trena tristeza; ia ver a lua, por cima 
das cajazeiras, banhando de leite as várzeas do coronel Lula de 
Holanda. Foi andando de estrada afora, queria estar só, viver só, 
sentir tudo só (FM, p. 76). 

 
A luz da lua ainda não clareava o escuro da cajazeira. O vento 
frio que corria agradava ao mestre. Não parou, andou de rota 
batida uma meia hora (FM, p. 113). 

 
A estrada branqueada pelo luar cheirava a cajá maduro. As 
moitas de cabreiras tinham ramas de algodão pelos galhos 
espinhentos. [...] A noite dava vida ao coração do mestre. [...] 
Viu os partidos de cana gemendo na ventania, o mar de cana 
madura com os pendões floridos (FM, p. 147) 

 
 

Mas, a presença da lua passa a ter outra conotação em dias de muita tristeza na 

vida do seleiro: primeiro, no momento de sua prisão quando deu cobertura ao bando de 

cangaceiros e, em seguida, a lua testemunha o estado deprimente em que se encontrava 

o mestre e seus amigos nas instalações da cadeia pública do Pilar:  
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Uma lua clara punha-se por cima da Várzea, pelas cajazeiras (FM, p. 
374). 

 
[...] A lua entrava pelas grades de madeira. Era uma lua de brancura 
de algodão. 

— o diabo desta lua não me deixa dormir (FM, p. 375). 
 

A lua iluminava a miséria da sala nojenta. Uma cuba fedia num 
canto, minava urina das tábuas pobres (FM, p. 376). 

 
 

 Na nossa compreensão, a lua e os outros elementos da natureza, como o sol, 

a terra, a água, o fogo e o céu que tanto inspiram os grandes poetas e escritores, foram 

muito bem revelados por José Lins do Rego não apenas em Fogo morto, mas também em 

outros romances, uma vez que percebemos a recorrência de alguns destes elementos na 

composição da trama de Menino de engenho, Banguê, O Moleque Ricardo, Usina, 

Pureza, dentre outros. Nestes romances, a expressão da natureza ora vem associada à 

imagem de uma vida tranquila e agradável e ora simboliza um mundo de tristezas e 

decepções.  

Assim, acreditamos que a força poética da natureza surge com um significado a 

mais na prosa de José Lins do Rego, pois as ações das personagens ganham mais 

expressividade a partir do momento em que o texto nos apresenta as paisagens em cada 

um dos ciclos que compõem a vida no campo. 

 
2.4 Poeticidade e silêncios no comportamento das personagens de Cartilha do 
silêncio 

 
 
 

[...] pensar o silêncio é pensar a solidão do 
sujeito em face dos sentidos, ou melhor, é 
pensar a história do sujeito em face dos 
sentidos. É por aí que se pode fazer intervir 
as “fissuras” que nos mostram efeitos de 
silêncio. 
Eni Puccinelli Orlandi. As formas do 
silêncio.  
 

 
A realidade de vastos cenários em que a natureza compõe a cena das ações das 

personagens não é uma constante na prosa de Cartilha do silêncio como se apresenta 

em Fogo morto. Porém, sem dúvida, isso não diminui a importância da obra, pois outros 
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aspectos foram priorizados por Francisco Dantas, como as personagens que atuam com 

comportamentos variados em condições psicológicas delicadas, visando se livrarem de 

alguns silêncios que lhes incomodam nos espaços-tempos distintos da narrativa.  

Dentre as personagens que se encontram em trânsito nos espaços de Aracaju, 

Rio-das-Paridas e a fazenda Varginha, temos d. Senhora, que se mostra consciente em 

suas ações, leitora de bons livros, admiradora da língua francesa e, como toda mulher, 

preocupa-se com o seu visual para manter-se sempre bela aos olhos do marido. Porém, 

há algo que incomoda Rosário “e nesse cuidado com a aparência de si mesma, dentro 

desta Aracaju, não encontra um par. A gente daqui carece de algum verniz, tem pouco 

arejo de leitura e civilidade, janela o dia inteiro, bota as cadeiras na porta só pra 

escarafunchar as feridas dos vizinhos” (CS, p. 42). Além de sentir falta deste aspecto 

importante que alimenta a alma do ser humano, como a leitura, D. Senhora revela “outra 

coisa que também lhe apraz é a falta de modista” (CS, P. 42).  Mesmo preocupada com 

a beleza externa, ela ainda convive com o principal incômodo que é lidar com os 

silêncios do marido na relação conjugal. No entanto, Rosário, a seu modo, “adapta-se” à 

realidade de acordo com as circunstâncias e o espaço-tempo em que não dispõe de outra 

alternativa e até nesses momentos, percebemos uma mulher de forte personalidade, não 

modificando sua postura somente para agradar a um ou a outro. Um fato que ilustra tal 

perfil de d. Senhora diz respeito ao episódio em que as “socialites” de Aracaju 

acompanham o modismo do Sul e sudeste do Brasil, encomendando os “modelões 

carregados e sombrios” (CS, p. 42) somente para estarem na “moda”, enquanto ela é a 

única que age independente e faz a sua própria moda. Para a mulher de S. Romeu, o 

clima de Aracaju não lhe propiciava acompanhar a moda dos grandes centros e assim, a 

nosso ver, ela mantinha sua personalidade, não indo além da “vaidade” para apresentar-

se impecavelmente na moda, pois a capital sergipana simbolizava uma: 

 

[...] cidade destampada, de sol faiscante aí nas dunas e mangues, na 
planura do areal, numa claridade que ofusca a cabeça e estonteia os 
olhos, e que nem a toda hora corre a brisinha do rio, prefere os braços 
soltos nas mangas frouxas e leves de organdi, a seda lavrada, bem 
levinha maleável, de boa queda acompanhando o movimento, indo e 
vindo vaporosa; carícia do linho que escorrega na pele, ou então os 
crepes ou a tartalana. Tem horas no calorão de janeiro, que se não 
fosse falta de compostura, se vestiria só de gaze. Pra bem dizer, 
nunca pôde usar casaco de rico que ainda guarda, presente de Romeu, 
ainda do seu noivado (CS, p. 42-43).  
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Esse “problema” foi de fácil resolução para Rosário, ao passo que os 

incômodos silêncios de sua relação com Romeu não foram resolvidos. Desde os tempos 

de solteira em que “passava dias inteiros repassando os beijos que não tivera, os dedos 

que não se apertaram em esfregadelas, as besteiras que lhe falara só para preencher 

aqueles perturbados trechos de silêncios” (CS, p. 37), ela parte para uma vida conjugal 

que jamais desejava ter. Pensara em desfrutar da cumplicidade afetiva e sexual do 

marido e não consegue essa proeza porque Romeu, como vimos, era um homem muito 

reservado em sua vida particular e completamente obstinado ao seu trabalho, daí que “o 

desamparo das noites solitárias decerto a envenenava” (CS, p. 38). Em todos os 

momentos de sua vida, d. Senhora conta com o jeito esquisito do marido, reclama 

sempre do atraso de Aracaju, como a necessidade de ter um meio de transporte eficiente 

para se fazer uma viagem longa, uma vez que não suportava viajar de canoa, sentia um 

medo profundo que lhe arrepiava a alma. E até mesmo na viagem que ambos fazem 

para visitar o pai dela que se encontra muito doente, o silêncio entre os dois é cortado 

pelo som emitido nos movimentos dos remos de uma canoa quando atravessam um rio. 

Esta passagem nos é poeticamente revelada pelo narrador: 

 

Diz ele que, embora tomando água, o trecho do rio estava ainda meio 
manso, confortavelmente navegável, sem pedras, sem vagas, sem 
corredeiras. A canoa singrava macio, deslizando, ora de proa, ora de 
estibordo; quando, tocada por uma ondinha mais forte, é que 
cabeceava, mas ali no seguro e aprumado, cortava o silêncio 
quebrado apenas pelo ramalhar dos remos (CS, p. 46-47). 

 
 

No entanto, o progresso chega à capital sergipana. Porém, diante das sucessivas 

tragédias que lhe sucede, Rosário não vive a modernidade de Aracaju, o que é 

extensivamente sentido e lembrado por Arcanja, a única personagem que tem o 

discernimento de compreender as ações e as faltas que a tia desejava alcançar. O 

comportamento de d. Senhora foi deveras respeitado pela sobrinha que a tinha como 

referência, admirava sua forte personalidade e mantinha um olhar diferenciado em 

relação às outras pessoas da família. À exceção de Arcanja, vimos que todos os parentes 

de Romeu queria vê-la distante do clã dos Barroso.  Nas palavras da sobrinha, vemos 

uma saudade e ao mesmo tempo uma lástima poeticamente sentida pelo fato de a tia não 

ter alcançado o progresso em Aracaju:  
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Que diria tia senhora se chegasse a se deparar com esta cidade 
contaminada de tanto movimento, desdobrada nos quarteirões planos 
e quadrados, em metragem certinha e alinhada? As ruas se 
espalharam numa apressada extensão urbana que engoliu muitos 
arredores. Desde o Santo Antonio, na beirada do rio e aí pra baixo, 
indo para a praia ou descendo pelo Siqueira, está tudo habitado. Aqui 
nesta praça aberta, com canteiros, árvores, largas calçadas, nunca vai 
ter arranha-céus pra tirar a vista do rio. Comércio cheio e sortido. 
Como se comportaria a desenvoltura irrefreável de tia Senhora ante 
tanta diversão? São cinemas, teatros, clubes, recitais, o footing da rua 
João Pessoa, clareada com os grandes anúncios luminosos. Fica 
difícil até de se imaginar (CS, p. 89-90, grifos do autor). 

 
 

Nas memórias de Arcanja, o espaço-tempo da cidade de Aracaju é deveras 

lembrado, reforçando mais ainda o progresso que veio para ficar e mudar o 

comportamento das pessoas. Na sua concepção, tudo de novo que a cidade estava 

passando, certamente, ia propiciar uma vida facilitada às pessoas da capital, mas ela que 

se encontrava num quadro de “sitiante” por causa da tuberculose que lhe consumia 

drasticamente, não acreditava que gozaria dos prazeres que a modernidade traria. 

Notamos que o comportamento de Arcanja e os seus desencantos para com a vida só 

aumentam com o passar do tempo, pois a doença e “os anos a fizeram perder a fé em 

tudo que planeara em mocinha” (CS, p. 90). Ela não tem a falsa impressão de que 

usufruirá da modernidade e modernização da cidade de Aracaju, não há uma só 

possibilidade capaz de reverter o estado em que se encontra e enquanto o seu mundo 

decai, resta-lhe viver das memórias, comparando a vida no tempo de d. Senhora com 

um presente vindouro, apesar da situação e os tristes pressentimentos que lhe 

acompanham: 

 

Na sua época, eram trechinhos de ruas ariúscas, becos semivazios, 
logradouros desgarrados, tomados pelo mato, o arruamento 
cansadinho só pouco a pouco se espalhando. O bondinho puxado a 
cavalo era novidade. Não dá nem pra comparar. Se naquele tempo em 
que as mudanças andavam devagar, a apresentação e o movimento 
das ruas melhoraram desse jeito, imaginem o que não será daqui por 
diante, com o tempo regido pela pressa! Se tia Senhora não tolerava 
vapor, será que ia gostar de avião, da fuselagem alumiando prateada? 
Para seu neto, Remígio, o mundo se tornou outro que ela nunca 
poderia cogitar. Há tantas inventivas novas e modernas, tanta 
facilitação! É pena que os recursos tenham minguado. Mas que 
adianta maginar pra o filho herança e comodidade? Isso são águas 
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passadas. Que significa essa fartura, para o tempo que me resta, e 
nesta condição de enferma condenada? (CS, p. 90). 

 
 

 Todavia, o mundo que Remígio escolhera para morar não condizia com o 

progresso da capital sergipana. Para ele, a identificação maior estava no espaço da 

fazenda Varginha e, juntamente com o pai Cassiano Barroso, vive duas fases de 

momentos bem distintos: primeiro, uma relação galgada na mútua amizade e 

cumplicidade em que os dois desfrutam poeticamente de ações cotidianas no espaço 

rural. E num segundo momento, o pai depara-se com um mundo que jamais imaginava 

existir, passando a viver das lembranças daqueles “saudosos” tempos em que contava e 

desfrutava do amor, carinho e atenção do filho. Analisando a fase das harmônicas 

experiências no convívio de Cassiano e Remígio, vemos uma relação pautada na 

admiração e respeito, mas também um tanto estranha quando o silêncio se faz presente 

em alguns momentos dessa convivência, como se já estivesse anunciando o que viria a 

ser no tempo futuro. A afinidade entre pai e filho no meio rural apresenta-se sob a lírica 

expressão da natureza: 

 

Davam de rédeas dali do curral, e lá se iam os dois, se peneirando na 
mula galega e no cavalo murzelo, no conforto do rojão dos animais. 
Seguiam pareados a ponto de se tocarem os joelhos, decerto 
comentando sobre as vacas de que Remígio trazia na memória nome 
a nome. Eram Cambraia, Araúna, Flor do Pasto, Fina Seda. Sempre 
teve pra os bichos, desde a criação dos coelhinhos, dos galos Negro 
de Java, boa mão de enfermeiro, um olhar afetuoso, uma 
sensibilidade aberta a toda a vida do campo. [...] Se demoravam nos 
malhadores do gado, no quentume forte e oloroso das bostas 
enfumaçadas, levantando as reses a comandos de carinho. [...] Eles 
metiam as montarias entre as novilhas castanhas, ajuntavam um 
bando delas nos lotinhos separados, ambos fazendo reparos, se 
abaixando da sela para espiarem os úberes, revistando se estavam em 
dias de amojar. Muitas vezes Remígio aproveitava do pai assim de 
cabeça abaixada para fazer-lhe cócegas na nuca, com uma haste de 
capim, empurrada no cós do chapéu (CS, p. 153-154). 

 
 

Esse registro longo é bastante esclarecedor no sentido de compreendermos que 

o espaço físico da Varginha é o lugar onde pai e filho se encontram em todos os 

sentidos na fase vindoura dessa relação. Com base nisso é possível identificarmos no 

romance outros registros de muita expressividade nas ações rotineiras ocorridas na 

fazenda. Ao longo das ações, a convivência interativa com Remígio, faz Cassiano viver 
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cada momento de forma tão intensa, afastando qualquer possibilidade de pensar na 

transformação que viria no futuro próximo. A cumplicidade entre ambos e a presença 

do filho são os principais aspectos que muito contribuem para a feliz vida do herdeiro 

de d. Senhora, como fica comprovado na passagem: 

 

Se era tempo dessas frutinhas do mato, que Remígio adivinhava pelo 
cheiro da fartura, de lá mesmo cutucavam os animais até dobrara a 
serrinha. Catavam tanto cajá cor de ouro, Cambuí, bagem de ingá, 
castanhas de sapucaia, rompe-gibão, araçá — que chupavam até se 
desmancharem. Chegavam em casa competindo arrotos, tinindo as 
barrigas empanturradas. Mas antes demoravam-se encobertos no 
descambo, perdidos em se entreter. Remígio, decerto envolvido com 
qualquer bobaginha à-toa: o zumbido das abelhas, o metal dos 
cascudinhos, os avôos das araquãs passeando, espenujadas nos ares. 
Já Cassiano, estando com o filho encostado — Virgem Maria! —, era 
dar férias aos refolhos, era espalhar-se animado — não requeria mais 
nada. Divertiam-se a valer. Se arrebentavam contentes. A presença do 
menino é a força e o asilo de Cassiano, que só falta regurgitar para 
ele, como fazem os passarinhos (CS, p. 154-155). 

 
 

Vivendo desde novinho nos ares da fazenda Varginha, Remígio carrega 

consigo a herança do bom gosto do avô Romeu pelas coisas da terra e a única coisa que 

o diferenciava deste era que não demonstrava nenhuma garra para aumentar o 

patrimônio da família. Parecia estar satisfeito com o que tinha, nunca houve da parte 

dele nenhum projeto visando à melhoria da produção da Varginha, apesar de a 

sociedade já oferecer modernos meios para facilitar e melhorar a produtividade da vida 

no campo. Desde cedo, o neto de d. Senhora percebe que ao optar por viver na fazenda, 

além de respirar o ar puro do campo, ganharia também uma vida mais tranquila do que 

se vivesse na bela casa de sobrado em Aracaju, onde nunca tivera grande admiração, 

principalmente, porque foi neste espaço onde acompanhou todo o sofrimento de 

Arcanja, a sua mãe.  Assim, seu mundo sempre foi mais restrito às terras da Varginha e 

o seu comportamento revela-se por uma estreita identificação com a vida de liberdade 

que sentia desde cedo neste espaço físico e quando desfrutava neste lugar aprazível da 

companhia do pai: 

 

Remígio no perau da juventude, respira de peito cheio o alento 
estonteante desta tardinha a que não faltam sequer as fitas do arco-íris 
e o grito das saracuras. Toca-lhe o olfato, deliciosamente, o aroma de 
lavanda vegetal que fumega do capim molhado e se desmancha na 
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profusão de cheiros que tanto sobem do chão licoroso: dos jenipapos 
caídos e das maduras ingás; quanto chegam despencados da frondosa 
Arapiraca: das abelhas silvestres encacheadas no zumbido das flores 
claras, pinicadinhas de mel. Remígio, rapazinho ainda moderno, 
trescala, como se algum fruto, ao sabor das cajaranas, a essas árvores 
naturais que nunca foram plantadas. Leva a concha da mão aos 
gafanhotinhos que formigam e se atropelam escapulindo assustados, 
temerosos do ofego e da peitada do cavalo. [...] Remígio de poros 
abertos e de cabeça no tempo, se deixa enlaçar por este alarido da 
mais variegada animação que toma conta do inverno. Parece fremir 
no coração da orgia palpitante e transitória (CS, p. 195-196). 
 
Agora em parelha, pai e filho, acompanheirados, trafegam nos 
meandros da garroteira que aí se espraia, encalombada de gorda, de 
rego aberto nas costa, sabidamente viradas contra a chuvinha 
trovisquenta. Ambos dilatam-se umedecidos em avaliadora vistoria. 
Primeiro, cada um arrodeia as reses sozinho, circulando-as a 
batidinhas nas ancas, com paradas freqüentativas, em idas e voltas de 
aconchegante silêncio (CS, p. 197). 

 
 

A aproximação entre Remígio e a natureza é clara assim como começa a ser 

bastante visível a mudança no comportamento dele em relação ao pai. Ao ficar órfão 

aos quatorze anos de idade, percebemos que toda a amizade e o carinho dedicados ao 

pai Cassiano caem vertiginosamente e a euforia dos momentos agradáveis nas longas 

caminhadas pelas várzeas da Varginha passa a ser substituída por um sentimento 

estranho a partir do momento em que perdeu a mãe, pois acredita que o pai foi omisso 

em não ofertar à Arcanja um tratamento médico mais eficaz.  A situação trágica da 

perda da mãe faz Remígio deparar-se com um novo mundo, com muita tristeza, solidão 

e angústia, e tudo isso se agrava mais ainda porque ele insiste em não aceitar a 

companhia do pai. Podemos constatar que o silêncio começa a fazer parte desta relação 

e vai ficando cada vez mais presente porque coincide também com as mudanças físicas 

e psicológicas que Remígio passa no momento. Tal “caminho”, escolhido por ele, é 

encarado por Cassiano como algo que passaria, era um comportamento dominado pela 

dor da perda, mas infelizmente, e para a decepção do pai, a conduta adotada por 

Remígio em sua adolescência não muda com o passar dos anos. No mais, vemos um pai 

iludir-se com a felicidade de uma relação que já começa a revelar traços de desgaste, 

como na passagem:  

 

Esses dois, calados no corrente do ordinário, só sabem travar 
conversa divertida, caçoando entre si em lealdosa e brincalhona 
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camaradagem. No resto, é o silêncio que impera de raízes esgalhadas 
nas funduras, é cada qual metido no seu canto. Preocupado um com o 
outro, sim senhor, mas trancafiados na dura natureza, descascando, 
sem passar adiante, a agreste espiga que lhes cabe: se Barroso, 
arqueado nos seus abismos; e o filho, ainda atrapalhado com a vida 
de homem que principia, mas já iniciado em sua destinação, em 
quanto promete ser rendosa a sua macheza. (CS, p. 198-199). 

 
 

Já o caminho que Cassiano procura é o da “volta”, da companhia do filho e, 

dessa forma, coloca em prática uma super dedicação, atendendo aos caprichos de 

Remígio com esperança de reverter o distanciamento entre ambos, chegando a perdoá-

lo inclusive o fato de ele não fazer uma faculdade, “na verdade o sonho do pai era vê-lo 

com banca de doutor, rodeado de boa clientela, encaminhá-lo por um atalho mais 

facilitado” (CS, p. 199). Além de desejar que o filho ingresse numa faculdade, Cassiano 

confirma a tradição a partir de sua fala no meio social dominante, manifestando à risca a 

vontade de todo pai, pois gostaria de ver o filho se formar “doutor”. Mas, o neto de S. 

Romeu tem um modo bastante simples de encarar a vida, não almeja grandes negócios, 

mostra-se conformado com o que tem e segue a vida com tranqüilidade, apesar de não 

dar atenção suficiente ao pai. Assim, pela visão do narrador, conhecemos o perfil de 

Remígio: 

 

[...] se nota que Remígio é um rapaz muito combinado com essa vida 
do campo, poupador, sem luxos de cidade, sem maiores ambições 
senão prolongar o bom recheio que retira das aguadas, das frutas, dos 
currais, da suspiração de seus bichos, e desta vidinha eivada de algum 
divertimento que lhe dão Zé Melenguê, Farracho, Tonho Labafero, 
Serafim, e ele Mané Piaba. Mas por isso mesmo, sem preparo pra 
entrar na briga de ganhar dinheiro, daqui a uns anos, mal das pernas, 
vai ser difícil até manter a fazenda escovada (CS, p. 240). 

 
 

Este comportamento de Remígio se assemelha muito ao do pai que durante 

todo o tempo que permaneceu à frente dos negócios herdados por Romeu “nunca 

desesperou pra conquistar fazendas ou casas de comércio; não teve metas de riqueza a 

atingir. O destino que almejou, sem muito sucesso, é de fato, foi deixar o filho bem 

arranjado” (CS, P. 292). Mesmo sem ter muita determinação no campo dos negócios, a 

nosso ver, Cassiano foi um pai sempre presente, fez ao longo de suas ações o possível 

para ajudar o filho, mas este insistia na ideia de que o pai tinha “culpa” na morte de 

Arcanja. Nesse aspecto, vemos no comportamento de Remígio uma falta de 
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sensibilidade em relação ao pai, que também já havia passado por perdas significativas 

na vida. Sobre a questão das perdas, o protagonista se utilizando do recurso de um 

diário, desabafa silenciosamente suas memórias: 

 
[...] tolerei sem choros e lamentos a perda de Arcanja, seja porque 
estivesse inteirinho ocupado em prestar atenção a Remígio, ou 
porque, há trinta e seis anos, esgotara as cabeceiras do pranto no 
funeral do meu pai; e o restinho que sobrou escorreu com o fim da 
minha mãe, que era alegre por fora, vendendo satisfação, mas 
tristonha no seu território lacrado, alisando, com as mãos tratadas, a 
capa os livros encourados (CS, p. 318). 
 
 

O “território lacrado” que Cassiano cita na análise que fez sobre o estado em 

que se encontrava D. Senhora passa agora a fazer parte do novo espaço-tempo onde 

vive. Abandonado pelo filho e totalmente desacreditado diante de tudo que passa, ele se 

apresenta cada vez mais fragilizado, solitário e tristonho, lidando também com o 

orgulho excessivo do filho e buscando a todo custo saber a origem dos prováveis 

motivos que o levaram a afastar-se, uma vez que tinham uma relação tão bonita. O 

estado físico e o drama de Cassiano são assim revelados pelo narrador: 

 

Cassiano caçou terra nos pés e não achou. Perpassou-lhe uma 
vertigem, os pés esfriaram. Apalpou a capa da costela e vergou das 
pernas feito quem vai desfalecer. A dor do pai largado no antro 
soturno e silencioso enxergou ele bater a porta... convidar a 
cambada pra sair... escutou, da camioneta furiosa, os pneus 
ringindo na calçada da garagem... ouviu mais longe a batida 
irada da cancela... e ficou com os grilos da noite que cresceu e 
clareou sem o revoltoso tornar para o jantar ou a dormida. Foi 
um choque danado. Com aquela tirada, este pai ficou passado 
(CS, p. 324). 

 
 

 Como toda pessoa de bom senso, Cassiano acreditava que um filho era criado 

para a vida e por isso mesmo não ambicionava tê-lo em todos os momentos, pois sabia 

que “[...] o homem está mais rente aos bichos do que o povo e os livros costumam 

admitir. Mas ninguém pense que, devido tal queixa, Cassiano queria o filho a vida 

inteira de baixo do seu sovaco. Não senhor” (CS, p. 300).  Ao contrário do que fora a 

vida inteira um ser desacreditado diante da família e dos amigos, registra em suas 

memórias o que realmente desejava ao filho, gostaria que não sofresse e que cometesse 
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menos erros do que ele cometera. Para tal, deixa registrado no diário uma espécie de 

“derradeiro conselho: que Remígio largue dessa onda de escovar demais as coisas, e 

encare só o útil pra ficar bem guarnecido. Nesse ponto, que a sua própria vida 

fracassada lhe sirva de lição” (CS, p. 334).  Quanto à Varginha, não havia necessidade 

de preocupar-se porque “hoje a fazenda está arreada que faz gosto, coberta de 

campineiras e açudes e muito bem equipada, devido o empurrão favorecido com o 

dinheiro do sobrado. E Remígio refeito em todos os macetes” (CS, p. 334). Outro 

aspecto que Cassiano faz questão de lembrar no registro de suas memórias refere-se à 

curta, mas significante experiência da sua relação com o pai, revelando-nos 

poeticamente “[...] o que pôde tirar do pai Romeu foi a lição daquela amizade serena, 

aleitada no silêncio até a hora em que verteu choro, molhando as barbas dele, de mãos 

encruzadas no comprido do caixão” (CS, p. 335).  

Todavia, acreditamos que o herdeiro de Romeu e d. Senhora jamais pensou em 

documentar a ingratidão do próprio filho depois de tudo que fez e lhe dedicou. Cassiano 

pode não ter sido uma pessoa exemplar em termos profissionais e na relação com os 

parentes mais próximos e amigos. No entanto, na função de pai, vimos um homem se 

desdobrando até mesmo para dar conta de tarefas costumeiramente desempenhadas 

pelas mães. Em suas ações, ele cumpriu com a função de pai, esteve sempre presente na 

vida do filho, nos momentos felizes e nos tristes, só não pôde contar com a atenção de 

Remígio no sentido de fazê-lo compreender que nem tudo na vida pode ser solucionado 

por nossas próprias vontades e ações. Para além de sua imaginação, Cassiano nos situa 

com o seu desabafo o sentimento de dor e abandono a que pode chegar um ser humano 

quando se encontra na fase da terceira idade: 

 
O arraso da pessoa decadente não é o afastamento de qualquer 
atividade, visto que esse encolhimento só chega quando a gente 
fraqueja da vontade. O que maltrata são as relepadinhas forçadas, o 
sentimento de ter errado, de ser merecedor de tamanha ingratidão — 
e que traem uma vida inteira de boa crença; é enxergar na cara dos 
entes queridos que está sobrando, e já passa  de uma sombra 
incomodativa. Aí a gente desaba de uma só vez, achando que o 
planeado e o vivido foram em vão. E quando se sente pior arreliado, 
consciente de ser um traste inútil, nem sequer pode ganhar a porta da 
rua pra perambular [...]. Não sabe por que as pessoas acham que a 
velhice cria uma crosta que protege a criatura contra as sutilezas até o 
mais grosseiro embotamento. Acham que a gente fica cega, burra, 
insensível em frente das mais cruas estocadas. É erro! (CS, p. 340). 
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A triste constatação de Cassiano de que se encontra em completo desamparo 

familiar vai surgindo em sua memória e nos aparece no romance a partir de um discurso 

misto onde o pensamento do protagonista se mistura com a posição do narrador, como 

na passagem: 

Ô meu Deus! Remígio não é mais meu companheiro. O pai aqui se 
acabando apartado, e o filho nem chite, obrigando a gente se meter 
em aperto, girara a ideia, enfrentar os desacordos. E era um menino 
de tão boa razão! Tiveram uma convivência de mão-cheia! Tirando 
balanço de tudinho, da maneira que a coisa vai, ou acaba com a vida, 
ou só indo a um asilo. Tem nada não. Neste mundão de meu Deus, 
tudo pode acontecer. É bem cabido. É ficar nas encolhas pra ver onde 
o final vai esbarrar (CS, p. 343). 

 
 

No lamentável estado em que se encontrava, Cassiano segue sua rotina com um 

desejo a mais, além é claro da reaproximação de Remígio, torce para que este em 

hipótese alguma deixe de “[...] zelar com afinco pela Varginha, último imóvel 

estremecido, o reduto favorito de Romeu Caetano” (CS, p. 343).  Todavia, no desenrolar 

da escrita de suas memórias, acreditamos que Cassiano não se encontrava mais cem por 

cento normal do seu estado psicológico, fato este que o narrador em nenhum momento 

nos apresenta algum deslize no comportamento mental do protagonista, mas por ele, 

apesar de tudo que passou e ainda sofria, pensar que o filho não estava lhe rejeitando. A 

seguir, a constatação de Cassiano que, mesmo entregue ao abandono cada vez maior, 

credita a culpa do seu sofrimento à educação “errada” que deu ao filho e aqui vemos um 

contrassenso de tudo que já dissera antes sobre a educação de Remígio: 

 

Não que o seu filho seja um infame, não que o tenha rejeitado. Não 
senhora! Isso não é cogitação de uma mente sadia. Cassiano suspira: 
Deus é de permitir que ele vá enricar. Eu já me dou por bem pago. 
Remígio é um cidadão limpo e sem malícia, não conhece alguém 
melhor. É o meu respiradouro. Se não anda atrás do pai é que acabou-
se a sua precisão. A culpa do que passa decerto lhe vem da educação 
estropiada, do estatuto humano... (CS, p. 344).  

 
 

Cassiano, porém, tem consciência muito lúcida quando analisa, em suas 

memórias, a questão de seus entes queridos não vivenciarem a dor que ele estava 

passando de suportar amargamente a solidão na velhice, pois “nem major Romeu, nem 

dona senhora, nem Arcanja passaram pelo transe dessa provação, visto que não 

envelheceram, não tiveram esta fornada dos piores anos” (CS, p. 345).  Assim, o autor 
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de Cartilha do silêncio encerra a sua prosa, deixando no leitor a responsabilidade de 

concluir o final da existência de Cassiano Barroso, o Barrosinho, e Remígio, duas 

criaturas que deram vida a esta cartilha tão cheia de vida, amor, tristeza, silêncios e 

inquietações. Sobre esse aspecto, comungamos da observação feita por Valentim Facioli 

(1197), quando, com muita precisão, afirmou: “os leitores que se aventurarem pela 

Cartilha do silêncio hão de curtir um abc de muitas e fecundas lições literárias e 

humanas” (FACIOLI, 1997, p. 04).  

Constatamos que tanto Cartilha do silêncio quanto Fogo morto expressam no 

todo de suas prosas o mundo de criaturas comuns com desejos de entenderem o porquê 

de serem obrigadas a passar tamanho sofrimento, fosse nas relações familiares ou 

sociais. Estas relações também foram bem apresentadas dentro das obras, onde os dois 

lados, patrão e empregado, puderam colocar sua visão de mundo a partir da capacidade 

crítica de cada personagem.  Junto ao narrador, somos levados por narrativas onde a 

realidade dos fatos e a dureza da vida em alguns aspectos desponta a partir de uma 

poeticidade em que a expressão da natureza deu sua parcela de contribuição, 

amenizando situações difíceis nas ações, nos silêncios existentes no seio familiar e no 

comportamento das personagens em espaços e tempos distintos dos engenhos e da 

fazenda. 
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3- O TRÁGICO E O POÉTICO NAS FALAS E SILÊNCIOS DAS 
PERSONAGENS FEMININAS 

  
 

 
[...] a tragédia usualmente faz do amor e da 
estrutura social forças irreconciliáveis e 
opostas, um conflito que reduz o amor à 
paixão e a atividade social a uma obrigação  
proibitória e imperativa. 
O herói trágico situa-se no topo da roda da 
fortuna, a meio caminho entre a sociedade 
humana, no solo e algo mais no céu. 
Northrop Frye. Anatomia da crítica. 

 
  
Segundo Aristóteles, a tragédia é a imitação de uma ação, denota personagens 

em ação, pois de acordo com o filósofo, ela “apresenta indivíduos em situação de agir, 

coloca-os na encruzilhada de uma opção com que estão totalmente comprometidos...” 

(ARISTÓTELES, 1977, p. 283)19. 

                                                 
19 Cf. As propostas teóricas de Aristóteles em Arte retórica e arte poética, no capítulo V, onde o autor 
defende a tese afirmando que a tragédia grega tem sua origem nos cantos de Ditirambo. Segundo o 
filósofo, “Ditirambo acompanhado de dança, mímica apaixonada, música de flauta e talvez até de uma 
narrativa épica, seria a origem da tragédia ática” (ARISTÓTELES, 1977, p. 290). Mas, essa origem foi 
durante um bom tempo questionada tanto na literatura quanto na história. De acordo com Heródoto, 
considerado o pai da História, a obra do poeta lírico Arion escrita no final do século VII e início do século 
VI a.C. teria sido de fato a primeira a dar vida a Ditirambo. Analisando as “dúvidas” e “posições” em 
relação ao termo “ditirambo”, o crítico literário Massaud Moisés nos esclarece que toda esta divergência é 
própria “ao mistério acerca da origem da fôrma literária que reveste o termo” (MOISÉS, 1974, p. 157, 
grifos nossos). Na visão de MOISÉS, o ditirambo resumia-se: [...] num canto em louvor a Baco, e 
aludiria, pelo significado escrito de “duas portas’, ao duplo nascimento do deus do vinho e do prazer (dis, 
duas vezes, thryra, porta, ambainein, passar): segundo a mitologia, Baco ou Dionísio (como era chamado 
pelos gregos), teria sido gerado de um seio de Semele e, posteriormente, da coxa de Zeus. Alguns 
estudiosos advogam também a etimologia Dithyrambos, apelativo de um sátiro pertencente ao séquito de 
Baco, ao passo que outros recorrem a thíambos, do hino triunfal, pelo Latim triumphu(m). Vinculado, 
pois, aos cultos dionisíacos exaltando os prazeres da mesa, o ditirambo estaria, segundo Aristóteles ( 
Poética, IV, 1449 a), na raiz da tragédia. Inicialmente, ao canto se apresentavam a dança e a música de 
flauta. Nos séculos VII e VI  a.C. , o poeta Arion, de Corinto, considerado o primeiro a compor 
ditirambos com título próprio e ação homogênea, emprestou-lhe a estrutura que se tornaria clássica: 
adotou a intervenção do coro e fixou-lhe o número em cinquenta participantes; destacou o líder do coro 
(corifeu) e, tornando-o solista, implantou o germe do diálogo que teria colaborado, conforme se supõe, no 
processo criador das representações trágicas (MOISÉS, 1974, p. 157-158).    Somos levados, portanto,    a  
perceber uma ligação entre a Tragédia e o Culto de Dionísio. Posto em relação podemos dizer que a 
“influência” dionisíaca foi bem expressiva para a época, como por exemplo, as vestimentas dos atores e 
as máscaras, simbolizando função importante no Culto dos Deuses. Mas, o conteúdo da tragédia sai do 
campo do culto dionisíaco e, lentamente, passa a se incorporar no campo do Culto do Mito dos Heróis, 
anunciando desde então uma mudança na cultura grega.” Para Aristóteles, esta transição significou e 
muito, pois “através do Mito dos Heróis, a tragédia adquiriu a serenidade de sua postura” (apud LESKY, 
1976, p. 66). É fundamental lembrar que a lenda dos heróis gregos simbolizava um novo olhar e visão de 
mundo sobre o ser humano. 
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Vimos, pois, que nessa ‘encruzilhada’ à qual se referiu o filósofo, o homem 

não se livra da tragédia por ser esta algo quase imanente ao seu destino. Desse modo, 

pensamos que as prosas de José Lins do Rego e Francisco Dantas retêm elementos 

trágicos nas suas narrativas, pois verificamos que o homem representado por estes 

romancistas é “forçado a fazer uma escolha definitiva, a orientar sua ação num universo 

de valores ambíguos, onde nunca algo é estável” (VERNANT, 1977, p. 28).  

Todavia, no desenrolar dos fatos, vemos que as personagens não vivem apenas 

de tragédias, há no curso da vida momentos poéticos que se intercalam numa forma de 

amenizar o sofrimento vivido diante das situações difíceis que precisam enfrentar. É 

uma constante nas obras em estudo a forma como a essência do poético revela-se nas 

frases, alegrias, sons, razões e descobertas que envolvem ações diretamente 

relacionadas à natureza, ocorrendo assim o que Mikel Dufrenne já previra em seu 

estudo O Poético (1974, p. 12), ao afirmar que “o poético está implicado numa 

referência substancial à natureza”. É, pois, característico nas prosas desses romancistas 

o poético20 se fazer presente nas emoções, nas meditações, nos sentimentos, nas 

reivindicações e desejos, apontando-nos uma face do perfil de cada personagem. Esses 

momentos poéticos das personagens são revelados em gestos de solidariedade, 

compaixão ou alegrias não compartilhadas. 

O trágico e o poético são bem expressivos nas ações que movem as 

personagens de Fogo morto e Cartilha do silêncio. Em cada romance, temos três 

personagens femininas com vidas marcadas por momentos poéticos, que ora exprimem 

alegria como algo muito passageiro e ora expõem uma trágica, surpreendente e 

indesejada experiência pessoal e social, o que as transformam em seres dasacreditados 

diante de um novo amanhecer. O trágico e o poético serão analisados dentro das 

                                                                                                                                               
 
20 Para uma compreensão maior sobre o poético, cf. Notas de literatura I, de Theodor Adorno (2003). No 
capítulo “Lírica e sociedade”, o autor analisa a importância da obra de arte para a sociedade e considera o 
texto poético como referência de seu estudo. Segundo Adorno, ao analisarmos uma obra de arte   é 
essencial que consideremos o seguinte aspecto: “a referência ao social não deve levar para fora da obra de 
arte, mas sim levar mais fundo para dentro dela. É isso o que se deve esperar, e até a mais simples 
reflexão caminha nesse sentido” (p. 66). Para o crítico, o “eu” que fala e se revela na lírica é aquele que 
expressa também o momento de mudança no meio social onde está inserido e nesse sentido nos afirma 
Adorno: “O eu que ganha voz na lírica é um eu que se determina e se exprime como oposto ao coletivo, à 
objetividade; sua identificação com a natureza, à qual sua expressão se refere, também não ocorre sem 
mediação” (p. 70). E ainda:  “[...] a fala lírica fala em nome do pensamento de uma humanidade livre 
[...]”(ADORNO, 2003, p. 88).   
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mudanças pelas quais passam as personagens no espaço familiar e na sociedade que 

enfrenta uma forte modificação no contexto econômico e social.  

 

3.1.  Em Fogo morto: Amélia, d. Sinhá e Sinhá Adriana  
 
 

Amélia é a consciência que resta na casa-
grande do Santa Fé, a ponte entre aquele 
mundo e o mundo real. D. Adriana é o bom-
senso que falta a Vitorino. Sinhá, 
dissonância de Amaro, é a tentativa de fuga 
da tragédia, abandonando o marido, apesar 
das perdas já sofridas. Cada uma dessas 
mulheres acaba ocupando espaços deixados 
pela crise do pater famílias (grifos do autor). 
Elri Bandeira de Sousa. Fogo morto: uma 
tragédia em três atos.   

 
 

3.1.1- Amélia 
 
 

A prosa de José Lins do Rego parece-nos estar “fixada” ao número três. 

Explicando melhor, a narrativa apresenta a história (em três partes) de três homens — 

Mestre José Amaro, S. Lula e capitão Vitorino — derrotados nos afazeres do cotidiano 

familiar e social; três filhos — Marta, Neném e Luís — que se distanciam do 

relacionamento com seus pais e, três mulheres — Amélia, Sinhá e Sinhá Adriana21 — 

sofredoras com problemas semelhantes em torno dos maridos e filhos. Neste capítulo, 

vamos nos deter na análise do trio feminino a partir de vozes distintas de várias camadas 

sociais, mas que, indiscutivelmente, têm uma participação muito expressiva no processo 

de composição desse romance. Estas diferentes vozes resultam no que Heloísa Toller 

Gomes chamou de:  

 
[...] vários ‘eus’ que atuam, refletem, dialogam; e a voz que narra na 
terceira pessoa, em lugar de expressar um pensamento próprio — 
ingênuo embora — limita-se a complementar o que vai sendo 
expresso pelos próprios personagens. Dessa forma, são as 
personagens [...] os responsáveis pela maior parte da narração 
(GOMES, 1981, p. 62, grifo da autora).  

 
 

                                                 
21 Cf. O poder rural na ficção brasileira, de Heloísa Toller Gomes (1981).  Na obra, a autora destina um 
capítulo à análise das personagens femininas de Fogo morto.   
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É muito interessante essa análise de Heloísa Toller porque ela acaba afastando 

a ideia de que aquela voz do narrador-personagem, como o menino Carlos de Melo, 

presente nas primeiras obras de José Lins do Rego, facilmente se confundia com a voz 

do autor. De acordo com a estudiosa, “em Fogo morto, [...] há um narrador que não se 

nomeia. Muitas vezes este parece apenas encaminhar o que se passa no íntimo das 

personagens, como que desprovido de um pensamento próprio” (GOMES, 1981, p. 57), 

não havendo mais a confusão entre a voz do autor e a do narrador-personagem. 

Em Fogo morto, Amélia é a filha mais velha do capitão Tomás Cabral de Melo 

e Dona Mariquinha. Moça fina, foi educada nas melhores escolas do Recife. Tocava 

piano divinamente e encantava as pessoas do Pilar com acentuado gosto musical. Filha 

de senhor de engenho, despertara uma certa inveja nas negras da casa-grande porque 

mantinha-se mais reservada, não puxava conversas com elas. Como todo bom pai, o 

capitão Tomás preocupava-se com o futuro de suas duas filhas, Olívia e Amélia. 

Também como era de costume na época, esperava casar primeiro a filha mais velha. Os 

anos passam e com eles aumenta o desejo do capitão para casar a primogênita e, 

determinado dia, recebe a visita do primo Luís César de Holanda Chacon. Logo no 

primeiro momento, Amélia mostrou interesse pelo primo e “agora o piano tinha mais 

sentimento, as varsovianas soluçavam, os dedos da moça eram mais leves. O primo, 

calado no sofá, escutava a artista que caprichava nas valsas” (FM, p. 218-219). O 

poético fazia-se presente na sala da casa-grande do Santa Fé quando Amélia contagiava 

a todos com as suas belas melodias, principalmente os pais, orgulhosos da filha que 

tinham. Mas, “nunca aquele piano falara com tanto entusiasmo. Amélia dedilhava como 

uma fada: o capitão ficava em silêncio, escutando a filha, que dava a sua alma ao primo 

Lula, nas músicas do coração que tocava” (FM, p. 219).  

Na sociedade agrário-patriarcal, a participação feminina é completamente 

negada nos espaços sociais, restando ao casamento simbolizar a única “solução” capaz 

de preencher a vida da mulher, pois lhe propiciaria a maternidade, uma vida doméstica 

com possíveis promessas no campo da felicidade. Por isso, em Fogo morto, vemos a 

frustração do capitão Tomás que esperava de Lula o pedido da mão de sua filha, como 

na passagem:  

Quando Luís César de Holanda Chacon marcou o dia da viagem, o 
capitão Tomás esperou o pedido à mão de sua filha. [...] E se foi sem 
falar em casamento.  
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A casa-grande do Santa Fé emudeceu outra vez. A velha Mariquinha 
voltou para as tachadas de angu, para o trato dos negros, o piano 
calou-se (FM, p. 219).    

 
 

O silêncio no espaço físico do engenho simbolizava o sofrimento e a 

resignação de todos. Paralelamente a esta “decepção”, capitão Tomás enfrenta um 

problema diríamos, de ordem maior: recebera com muita tristeza a notícia de que sua 

filha Olívia adoecera no Recife, “preparou-se para a viagem, e foi com o coração 

partido que encontrou a filha completamente perdida” (FM, p. 219).  Com apenas 

dezessete anos de idade, passava por problemas mentais e retorna para morar com os 

pais no engenho Santa Fé. Desde a vinda da menina, os pais passam a viver momentos 

trágicos ao perceber que sua caçula passava boa parte do tempo chamando pelas negras 

da época de sua infância e, em momentos críticos, repetia várias vezes que estava 

fazendo a mortalha do próprio pai. O trágico para a família do capitão Tomás residia 

principalmente no fato de não poder reverter essa situação, uma realidade difícil de ser 

encarada por todos porque Olívia andava de um lado para o outro dia e noite, nada do 

que as pessoas falavam ou faziam surtia algum efeito. O trágico estado do senhor de 

engenho é assim posto pelo narrador: 

 
O capitão Tomás abalou-se profundamente com a desgraça de Olívia. 
Quando voltou para o Santa Fé era outro homem. [...] Fizera o 
possível pela filha. Tudo dera aos seus. Enquanto os outros senhores 
de engenho deixavam as filhas na ignorância, mandava as suas para o 
Recife, para vê-las assim como Amélia, moça de trato, de muitas 
leituras, sabendo fazer sala com distinção. E de repente lhe sucedia 
uma coisa daquela (FM, p. 219-220). 
 
 

Diferente de Dona Mariquinha que “não se entregava ao desânimo” (p. 220), 

capitão Tomás não se acostumava com a ideia de ter uma filha doente e aí o silêncio da 

dor e da tristeza se instalam em sua vida, ele “não falava com a mulher sobre o estado 

de Olívia. Só fazia sofrer, com desespero, calado, sem entusiasmo para as safras, sem 

gosto para olhar o gado. Deixara de ir às festas de Itabaiana, às festas de igreja do Pilar 

[...]” (FM, p. 220). Todos do Santa Fé voltavam as atenções para o capitão, tentando 

fazê-lo acreditar novamente na vida, pois “nunca se vira um homem se acabar tão 

depressa”(FM, p. 220). Dentre as pessoas que buscavam retirá-lo desse estado de 

tristeza, destacava-se Amélia que, insistentemente, “procurava arrancá-lo daquela 
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tristeza sem fim” (FM, p. 220), passando horas no piano numa forma de acalmá-lo, 

trazer de volta o gosto pela vida e os afazeres do engenho que ele construíra com tanto 

sacrifício. Os pensamentos e as ações do capitão Tomás começam a mudar quando a 

família recebe uma carta do primo Lula e nela consta o pedido da mão de Amélia em 

casamento. A felicidade com a notícia faz o capitão voltar a falar, ação que não 

praticava há dias e num estado de radiante alegria grita para a mulher: “— Mariquinha 

— [...] —, anda cá. É o pedido do primo Lula. A tua filha vai se casar” (FM, p. 224). 

Amélia e a mãe se abraçaram e choraram um bom tempo e o estado do senhor de 

engenho comungava com o espaço da casa-grande e o espaço da natureza, propiciando 

ao leitor um dos momentos poéticos mais belos desta prosa do romancista paraibano, 

como a passagem: “Nuvens de tanajuras caíam no chão, a terra molhada, os partidos 

acamando na várzea, [...] o Santa Fé, firme, sem dever nada a ninguém, moeda de ouro 

enterrada debaixo da cama, e agora Amélia para se casar. Olhou o tempo [...]” (FM, p. 

224). 

Confirmada a união de Amélia e S. Lula, ela passa a fazer parte do grupo de 

mulheres que se submete social e moralmente às vontades e ações do marido. Logo que 

casaram, o pai de Amélia exigiu que os dois continuassem morando no engenho Santa 

Fé. No entanto, no dia a dia, a convivência com o genro passa a ter uma nova 

conotação, uma vez que o “capitão estranhou o jeito caladão do primo. Ficava o rapaz 

naquela rede do alpendre horas inteiras, lendo jornais velhos, virando folhas de livros. 

Não era capaz de pegar um cavalo e sair de campo afora para ver um partido” (FM, p. 

224-225). Mostrando-se profundamente preocupado com esta situação e quase que 

“prevendo” o futuro do engenho, pensava “aquela terra que ele moldara ao seu gosto, 

que ele povoara, tratara, lavrara, talvez que, com a sua morte, voltasse ao que fora, a um 

pobre sítio, a uma pobre terra sem nome. Não acreditava no genro” (FM, p. 230). Por 

não acreditar e não esperar esta inaptidão de Lula aos afazeres do campo, o capitão 

depois de longas reflexões, resolve com muita cautela, falar sobre o futuro do Santa Fé 

com o genro e este sente-se “ofendido”, chegando mesmo a ameaçar deixar o engenho 

junto com a mulher. Tudo isso, é claro, só aumenta o sofrimento de Amélia, filha muito 

dedicada à família, que via na atitude do pai e no desprezo do marido para com as 

atividades do engenho uma solução desastrosa para a recente vida de casada. Passa a 
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viver dias angustiantes, não querendo e não se vendo na posição de ter que escolher de 

qual lado apoiaria a posição de um ou do outro. 

Amélia juntamente com Sinhá e Sinhá Adriana, as outras personagens 

femininas de José Lins do Rego, simbolizam as mulheres que deixaram de “obedecer” 

os desejos e ações de seus pais e passam a viver submetidas às vontades dos maridos. 

Um aspecto comum que aproxima estas três mulheres é a delicada função maternal que 

a cada uma foi lhe dado o direito de ser mãe, diferentemente da personagem Avelina, de 

Cartilha do silêncio. 

Quando Amélia dá a notícia de que esperava um herdeiro para a família, o pai a 

recebe e nutre uma esperança de agora ver o genro tomar gosto pelo trabalho no 

engenho. Afinal, um filho implicaria em mais responsabilidades e reflexões sobre o 

futuro. Mas, nem a notícia da gravidez fez S. Lula pensar na vida descansada que 

levava. Enfrentando dificuldades na relação entre o pai e o marido, Amélia ainda não 

tinha ideia sobre o que lhe “aguardava” o destino, que num futuro próximo ia acumular 

ruínas, mágoas e solidão. Um dos primeiros momentos trágicos na vida da personagem 

reside no fato de ver o pai no indesejado estado em que se encontrava, “era aquele 

fantasma vivo, de olhos mortiços, a andar de um lado para o outro, numa ânsia que não 

parava. A casa-grande do Santa Fé ficara assim, muda de repente” (FM, p. 236). A 

conscientização de Amélia sobre a saúde do capitão Tomás a leva a intensificar mais 

ainda a atenção que dedicara ao seu pai, por isso “[...] nas tardes de quebranto, de muito 

silêncio, tocava as valsas que o marido adorava. Todos se preocupavam com a tristeza 

do capitão” (FM, p. 236). Personagem secundária, vai ganhando dimensão dentro da 

trama, pois de uma forma incansável, tenta a todo momento melhorar a difícil realidade 

por que passa o pai, e posteriormente, enfrentará a difícil realidade de ver o engenho 

Santa Fé perder a riqueza que um dia foi orgulho de toda a sua família, herança de 

muita luta do seu pai, o capitão Tomás Cabral de Melo.   

Outro aspecto que muito preocupa a primogênita do capitão Tomás é a estranha 

personalidade da filha Neném criada com muito “mimo” do pai, o S. Lula de Holanda, 

que leva a vida cuidando das plantas e para tal recebe elogios de todos que visitam o 

engenho. Assim como a mãe Amélia, Neném também apresenta muita familiaridade 

com o piano, ocupando-se deste instrumento para satisfazer a vontade do pai. A menina 

demonstra ter mais aproximação e carinho pelo pai e mantém uma certa indiferença às 
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ações da mãe, o que a faz sofrer profundamente com a situação que se instala em sua 

vida. 

A nosso ver, o trágico se faz presente nas ações desta personagem numa 

sucessão de episódios que, de uma forma ou de outra, acabam por fortalecê-la enquanto 

mulher. No triste momento em que dera à luz um filho “aleijão”, Amélia sofre pela 

perda da criança e depois com a atitude do marido que se distancia dela numa forma de 

“castigá-la” por não ter sido capaz de lhe dar um filho normal e do sexo masculino.  

Mesmo parecendo “[...] depois do parto infeliz, um fantasma, branca como cera pelo 

sangue que perdera” e sabendo que não podia mais dar à luz, pois de acordo com o 

‘parecer’ das parteiras “estava perdida para a obra de Deus” (FM, p. 250-251), Amélia 

encontra forças para continuar a sua vida e “[...] procurava por todos os meios corrigir a 

falta do marido” (FM, p. 242) em relação a sua mãe, ajudando-a na doença do capitão 

Tomás. Assim, pensamos que é delegada à figura feminina a função de ser mãe, 

protetora incansável da família, ser responsável pelas alegrias e também pelas 

insatisfações do pai e do marido, fossem estas nas ações do cotidiano ou na 

responsabilidade humana de procriar. Vale ressaltar que, mesmo sem estudos, d. 

Mariquinha tinha uma concepção bastante crítica sobre o genro: ficara feliz com a 

notícia do casamento da filha, mas desde o início tinha um pé atrás, “tinha pena da filha 

quando aparecia para agradá-la. Era um coração de ouro. Agora sabia que não seria feliz 

com aquele homem. [...] Aquele Lula, todo de mesuras, todo não-me-toques, tinha um 

gênio perigoso” (FM, p. 242).  

A angústia de Amélia cresce a cada dia vendo o pai na constante luta para 

reerguer o engenho, sozinho e doente, acumulando mágoas e se entregando ao mundo 

do silêncio. O capitão Tomás, que sempre utilizou o diálogo para com sua família e, em 

alguns momentos “era homem duro sem conversa, mas tinha coração generoso” (FM, p. 

242) para com os agregados que lhe obedeciam, enfrentou com maturidade até certo 

ponto a dura realidade que o cercava. Tamanha era a tristeza que lhe consumia e diante 

do somatório de todos os seus problemas, restou-lhe “[...] andar sozinho pela várzea, 

subir os altos, sem um destino certo. Não olhava para coisa nenhuma. Andava, andava, 

e horas depois voltava para a rede e lá permanecia, sem dar uma palavra. Era mais 

sombra que criatura” (FM, p. 243). O acúmulo das mágoas, a falta de recursos 

econômicos e vontade para falar com as pessoas a sua volta fazem a saúde do capitão 
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agravar-se. Amélia sofre ao presenciar as contrariedades e decepções vivenciadas pelo 

pai, como a loucura de sua irmã que o pai nunca aceitara, a fuga do negro, fazendo o 

capitão Tomás passar por alguns constrangimentos, e a falta de interesse de seu marido 

pela administração do engenho. Tudo isso interfere diretamente na saúde do capitão, o 

faz entrar numa tristeza profunda e ficar alheio à vida. De acordo com o narrador: 

 

O Capitão Tomás vivia como se tivesse sido atacado de doença 
grave. 
[...] O Capitão nos seus silêncios, vivia para dentro de si com 
violência. Partia ele do ponto de vista que estava derrotado, 
humilhado, sem honra, sem força para governar as suas coisas. 
[...] Não ficaria mais bom, pensava a mulher. Estava morto para 
sempre. (FM, pp. 155, 156, 157) 
 
 

O homem forte, fundador do Santa Fé, que erguera sozinho o seu engenho, não 

resiste a tanta tragédia e vem a falecer. A sua morte simboliza no romance o início da 

decadência do patriarcado. Vimos, pois, que todos sofrem com a morte do capitão 

Tomás, mas nada se compara ao sofrimento de sua primogênita. A dor da perda soma-se 

ao profundo desgosto que Amélia vivencia nos constantes desentendimentos entre a sua 

mãe e o marido. Este chega a fazer “[...] exigências no inventário. Reclamou o dinheiro 

de ouro, quis botar advogado para obrigar a sogra a dizer ao juiz o que tinha guardado o 

capitão, em moedas antigas” (FM, p. 243). Foi muito difícil para Amélia e d. 

Mariquinha enfrentarem a nova realidade que se instalava em suas vidas, pois ambas 

viviam numa sociedade em que era negado o direito da mulher trabalhar fora, as 

atividades exercidas por elas limitavam-se quando muito aos afazeres domésticos, aos 

bordados, à “fiscalização” das tarefas desempenhadas pelos escravos na casa-grande, 

aos cuidados de um jardim ou ainda numa forma de enaltecer o orgulho do seu “dono”, 

fosse este o pai ou o marido. Podiam driblar a vida vazia ocupando-se de um piano, 

entretendo parentes e amigos com belas músicas, ao mesmo tempo em que 

representavam, para as pessoas que lhes assistiam, um símbolo de status muito 

reverenciado pelos senhores de engenho.  O narrador nos aponta a existência das 

mulheres da família do capitão Tomás comparando-as a fantasmas. Seriam seres 

humanos com a própria existência negada em vida, como podemos perceber nas 

comparações: “D. Amélia com os trancelins, com os dedos cheios de anéis, andava dura 

como um fantasma”; já Olívia “era aquele fantasma vivo, de olhos mortiços [...]” e 



 132

Neném “ficava ela de lado, indiferente à alegria das quadrilhas, como fantasma, branca, 

de olhos fundos, de cabelos penteados como uma velha” (FM, pp. 248, 131 e 161). 

Já a matriarca da família chega a assumir por pouco tempo a administração do 

engenho, após a morte do marido. O perfil de d. Mariquinha diferencia-se um pouco em 

relação ao que nos foi passado sobre o de suas filhas e neta. Personagem secundária, 

compra uma briga com o genro Lula que recorre à justiça, objetivando tirá-la do 

comando do Santa Fé. Porém, para a sorte da mulher do capitão Tomás, um 

representante da lei no Pilar tomou sua defesa: “o juiz não lhe deu direito nenhum. [...] 

O velho magistrado dava as suas sentenças conforme o seu direito. Nada de genros 

roubando sogras. [...] O juiz disse-lhe o diabo. Seu Lula quis levantar a voz, mas o dr.  

Gouveia falou mais alto. Na comarca dele mandava ele”. (FM, p. 244). A partir de 

então, arma-se um mundo de conflitos entre a mãe de Amélia e o seu marido, uma vez 

que “a vida de d. Mariquinha se transformara assim num suplício” (FM, p. 245). 

Ao pensar que “[...] a filha não era nada para a vontade de Lula”, pois este 

“fazia dela o que bem queria” (FM, p. 245), d. Mariquinha só confirma o que de fato 

existia na sociedade da época, ou seja, a esposa sempre acatava as vontades do marido, 

fossem estas coerentes ou não com o seu ponto de vista. Sem dúvida, Amélia sofria com 

toda a situação que a mãe passava, porém não tinha forças suficientes para encarar as 

arbitrariedades cometidas por Lula. Ao longo do texto, o sofrimento de d. Mariquinha 

vai aumentando ao ver a única neta e não poder abraçá-la, pois o genro “fez de tudo 

para que ela não se apegasse a menina” (FM, p. 245). Numa ação que seria 

compreendida como normal e cotidiana em que uma avó deseja dar e receber carinhos 

de uma neta, o narrador nos descreve de forma trágico-poética a que ponto chega a força 

masculina objetivando calar, sem nenhuma compaixão, a voz e os desejos femininos: 

 

Às escondidas, quando ele saía no carro, procurava Neném para tê-la 
nos braços, para fazê-la sua neta de verdade. Uma vez, estava com a 
menina, quando o genro entrou inesperadamente. Viu a cara de ódio 
que ele fez. Ficou fria. E o grito que ele dera na negra, na ama da 
menina, ainda doía nos seus ouvidos. 
— Leve esta menina lá para dentro. (FM, p. 245).    
 
    

O silêncio de Amélia frente à situação que a mãe vivenciava reflete e consolida 

a submissão que uma esposa tinha de suportar e silenciar. Pensamos que este 
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conformismo de Amélia pode ser compreendido a partir da visão materialista proposta 

por Engels na obra A origem da família, da propriedade privada e do estado. Segundo o 

autor, quando o homem descobriu a importância da paternidade e junto com esta os 

direitos de bens hereditários, ocasionou-se desde então a anulação de toda e qualquer 

vontade do “poder feminino” frente ao desenvolvimento das forças produtivas.  Sobre a 

condição histórica do sexo feminino, nos relata o filósofo: 

 

O desmoronamento do direito materno, a grande derrota histórica do 
sexo feminino em todo o mundo. O homem apoderou-se também da 
direção da casa; a mulher viu-se degradada, convertida em servidora, 
em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento de 
reprodução. Essa baixa condição da mulher, manifestada sobretudo 
entre os gregos dos tempos heróicos e, ainda mais, entre os dos 
tempos clássicos, tem sido gradualmente retocada, dissimulada e, em 
certos lugares, até revestida de formas de mais suavidade, mas de 
maneira alguma suprimida (ENGELS, 1975, p. 61). 
 
 

Percorrendo a visão de Engels, vimos que a origem da subordinação da mulher 

reside na sua exclusão no mundo produtivo. Na sociedade à qual Amélia e sua mãe 

pertenciam, a subordinação de ambas e tantas outras mulheres que residiam no Pilar 

advinham dessa negação do direito ao trabalho. Quando, em raríssimas circunstâncias, 

precisavam ocupar o lugar destinado ao sexo masculino, muitos foram os obstáculos 

enfrentados por elas. A primeira a sofrer o preconceito e a dominação do poder 

masculino como vimos foi a matriarca da família, d. Mariquinha, que mesmo tendo 

assegurado o direito de administrar o engenho, acaba não resistindo às pressões 

psicológicas que o genro a fizera passar, morrendo logo após uma longa discussão com 

o mesmo. Com a morte da mãe, Amélia assume uma postura bem diferente da que a sua 

genitora colocou em prática, pois não enfrenta, desobedece ou tão pouco questiona as 

ordens do marido. Vivendo uma situação inusitada, o declínio cada vez mais evidente 

na realidade do Santa Fé, Amélia começa a agir de forma “clandestina” nas ações que 

pratica para melhorar o momento difícil que atravessa o engenho. E, não querendo 

“desobedecer” ao marido ou mesmo fazê-lo passar vergonha frente à sociedade se a 

visse trabalhando no lugar do seu “dono”, agia às escondidas e pedia discrição aos 

poucos empregados que lhes restava, não divulgando jamais suas ações no sentido de 

reerguer o Santa Fé. Todos os esforços que fizera rendem-lhe o pedido que faz a “[...] 

Neco Paca para não falar a ninguém do seu negócio. Seria muito triste que soubessem, 
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na várzea, que a senhora de engenho do Santa Fé sustentava a família com dinheiro de 

vendagem de ovos” (FM, p. 288).  A primogênita do capitão Tomás “[...] nunca, em sua 

vida, tivera tempo para pensar naquelas coisas. Agora só ela pensaria no Santa Fé” (FM, 

p. 288). Foram muitas as responsabilidades que Amélia teve de assumir de uma hora 

para outra e para quem nunca tinha dado uma ordem aos empregados até que ela se saiu 

muito bem na administração do engenho. Na base de uma cultura patriarcal, vemos um 

senhor de engenho sustentado pelo trabalho de sua mulher: 

 

E pelas suas mãos começavam a passar as contas dos trabalhadores. 
Eram férias pequenas dos eitos de cinco homens. Mas, mesmo assim 
o engenho moía. [...] Lula não sabia dessas coisas. Se não fossem as 
suas galinhas, não teria recursos para, no inverno, mandar o boleeiro 
Macário fazer a feira no Pilar. [...] A sua criação lhe dava este 
auxílio. Sempre gostara de tomar conta de suas galinhas. E agora era 
delas que se servia. Às segundas-feiras chegava ali o comprador e as 
dúzias de ovos lhe pagavam os quilos de carne verde da feira do 
Pilar. Nos tempos de seu pai, a despensa vivia cheia. Mas não 
pensava no passado. Tinha a sua vida difícil para viver. (FM, p. 288). 
 
 

Na verdade, analisando a estrutura familiar e socioeconômica do S. Lula de 

Holanda, podemos dizer que estamos diante do fim do patriarcado no engenho Santa Fé, 

uma vez que todos os esforços de d. Amélia não foram suficientes para reerguer o 

patrimônio deixado pelo capitão Tomás. Nas ações em que intencionou dar 

continuidade aos trabalhos no engenho, Amélia carregava um medo que muito lhe 

incomodava em relação às pessoas do Pilar, se elas “[...] soubessem que a senhora de 

engenho do Santa Fé vendia ovos para sustentar a casa-grande, fariam mangação” (FM, 

p. 289). Sofreu muito com toda a situação e não podia desabafar suas mágoas com 

ninguém, pois “[...] tudo para ela era tristeza, humilhação, uma provação de Deus [...]” 

(FM, p. 289). Neste momento tão difícil de sua vida, ainda se “ilude” com a felicidade 

de uma ostentação galgada nos bens e no prestígio social que a família tivera, tudo tão 

passageiro como o caminho que percorria do engenho à Igreja do Pilar. Nesse contexto, 

o narrador nos revela: 

 

[...] mas naqueles minutos, quando atravessa a rua grande, que via 
gente na janela, mulheres e homens de olhos virados para o cabriolé 
que enchia aquele mundo desprezível, ela era feliz, bem feliz mesmo. 
Mas quando o carro deixava a última casa da vila, e entrava na 
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estrada coberta de cajazeiras, ela via que tudo fora só um fogo de 
palha (FM, p. 290). 

 
 

Nesse sentido, percebemos que a personagem demonstra ter autoconsciência do 

momento presente. Paralelamente aos poucos minutos de felicidade na trajetória que 

percorria até a missa no Pilar e à história de luta que levou frente à silenciosa gerência 

no engenho, d. Amélia se abatia diante de outra situação que fugia do seu domínio 

enquanto mãe: vive a triste realidade de não contar com o amor da única filha, a menina 

Neném, que preferia se isolar e entregar-se cada vez mais aos trabalhos de jardinagem 

do que ter uma boa conversa com a sua genitora. Amélia, “como ninguém, sofria pelos 

seus. [...] Só pensava na filha que sofria. Era outra coisa que lhe doía muito. Não tinha 

uma filha que chegasse para ela para abrir-se, ser como criatura humana. Em Neném 

tudo era diferente; era tão estranha” (FM, p. 291).  Desse modo, podemos afirmar que o 

trágico perpassa quase todas as ações na vida de Amélia, ela sentia muito esse abandono 

da filha assim como “[...] sentia o abandono da terra de seu pai, como se visse um filho 

no desamparo” (FM, p. 291). Entretanto, acreditamos que o caráter de Amélia 

permaneceu o mesmo no decorrer da narrativa, pois mesmo vivenciando momentos de 

muitas dificuldades econômicas, afetivas e de saúde do marido Lula, que sofria de 

epilepsia, doença considerada grave para a época, pois não havia tratamento nem 

médicos especializados para amenizar tal enfermidade, ela não mudou sua 

personalidade, não desistindo de lutar, a seu modo, para o bem-estar de sua família e 

manteve uma boa relação com os pouquíssimos, mas fiéis empregados que 

permaneceram no engenho.  

A tragédia de sua vida tem como consequência a percepção de que “andava de 

verdade, o mundo. Andava demais. Ficara uma velha em tão pouco tempo. Desde 

aquele dia do ataque de Lula que ela não tivera mais alegria nenhuma em sua vida” 

(FM, p. 260). Notamos em sua função de mãe uma atitude corajosa quando não desiste 

de ajudar a filha, que insiste em manter o silêncio na relação entre as duas. O interesse 

da mãe é tão grande em ajudá-la que são muitas as tentativas para o diálogo e sempre 

recebe uma resposta negativa da parte de Neném, como por exemplo, quando procura 

consolá-la depois que esta presencia um dos ataques que acomete o pai. Lidando com 

dois problemas delicados, Amélia sofre desesperadamente, mas insiste em afastar o 

silêncio que a distancia da filha: 
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[...] Foi depois procurar Neném no quarto, para ver se podia consolar. 
E encontrou-a com a cabeça enterrada nos lençóis, com o corpo todo 
a tremer. Pensou que fosse um ataque daqueles de Lula. Chegou-se 
bem perto da filha para tocar-lhe a cabeça. E Neném a repeliu. 
— Minha mãe, me deixe. Eu quero estar só. 
Não podia compreender o que se passava com ela. 
— O que é que tu tens, minha filha? 
— Não é nada não, minha mãe, eu quero ficar sozinha. 
Num quarto estava o marido naquele estado, no outro a filha 
tratando-a como a uma inimiga. [...] (FM, p. 295).  
 
 

Esse duplo sofrimento que Amélia vivencia não foi o último em sua vida, 

restava pois a triste sina de lidar com a indesejada visita de Antonio Silvino e o bando 

de cangaceiros que invadira o engenho, deixando um rastro de destruição no que ainda 

restava do Santa Fé. A visita do capitão Antonio Silvino deixa a todos do engenho num 

estado psicológico bastante abalado, mesmo diante da constante justificativa do 

cangaceiro quando fala ao coronel Lula: “[...] como eu disse, estou em boa paz. Não 

ando matando e esfolando como os mata-cachorros” (FM, p. 358). Num discurso 

contraditório, o cangaceiro diz que não invadiu o Santa Fé para roubar, mas sim para 

“pedir” o ouro que ele julgava encontrar nas terras de S. Lula. De forma autoritária, 

grita com todos que negam haver dinheiro no engenho e ordena ao bando para 

“cascavilhar tudo”, sendo o S. Lula a primeira vítima da arrogância e indiferença do 

cangaceiro, pois acometido por um ataque epilético passa horas inconsciente, restando à 

tortura maior para d. Amélia que vivencia mais de perto a ditadura do bando. Era ela 

também quem “[...] avaliava o perigo que corriam. Neném escondida no quarto e d. 

Olívia, aos gritos, falando para o pai [...]” (FM, p.360). Cada ação desenvolvida por 

Antonio Silvino revela a d. Amélia uma nova sensação da tragédia que se instalava no 

Santa Fé, como no momento em que fora obrigada a tocar piano para o bando. 

Pensamos que mesmo se encontrando profundamente abalada com todo o acontecido, a 

personagem “escolheu”, demonstrando consciência, uma valsa triste para atender ao 

pedido do cangaceiro. O narrador nos aponta o estado pelo qual se encontra a 

personagem: 

As mãos finas de d. Amélia bateram no teclado. Um som rouco 
encheu a casa. E uma valsa triste começou a sair dos dedos nervosos 
de d. Amélia. Os cangaceiros pararam para ouvir. A música triste, 
dolente tropeçava de quando em vez na memória de d. Amélia, mas 
rompia a dificuldade e espalhava-se pela sala. (FM, p. 362). 
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Estas experiências trágicas vividas por Amélia e sua família ilustram bem as 

ações do cangaceiro, seguindo à risca o discurso contraditório propagado por ele mesmo 

e por aquelas pessoas que admiram as ações do bando. O seu reconhecimento enquanto 

“justiceiro” advém da camada social daqueles que vivem à margem numa sociedade 

onde há visivelmente uma injusta distribuição de rendas. Encontra-se, também, em 

torno das ações e do perfil de Antonio Silvino, a figura histórica de um “mito” por este 

apresentar uma postura de defensor dos miseráveis, das crianças e das mulheres. Essa 

visão de justiceiro e defensor dos pobres também foi atribuída a outro cangaceiro muito 

conhecido na região do Nordeste brasileiro: Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que 

chegou a receber o título de rei do cangaço. Vale salientar que tanto um quanto o outro 

defendiam o mesmo ideal: lutar e defender os pobres das injustiças sociais e a bandeira 

levantada por ambos gerou um certo fanatismo da parte que se referia à pobreza no 

campo22. Sobre esse assunto, analisamos em nossa dissertação de mestrado o item 

“Literatura e História” em que tratamos: 

 
O problema do cangaço ganha atenção na história da literatura 
regionalista uma vez que os bandos se desenvolveram e resistiram 
vários anos de massacres no Nordeste brasileiro. O fenômeno se 
manifesta nas populações rurais como uma resposta aos latifundiários 
que esbanjavam riquezas e poder autoritário, gerando muitas 
contradições no campo. [...] Assim, a temática do cangaço invade a 
história e a literatura brasileiras. Porém, tanto uma quanto a outra não 
esgotaram o interesse de estudar tal movimento (OLIVEIRA, 2001, 
p. 100-101).   

                                                 
22 Cf. a respeito FACÓ, Rui. Cangaceiros e fanáticos. Com essa obra, o autor produz um dos mais 
relevantes estudos acerca do assunto a partir de uma visão histórico-social, revelando-nos um traço 
comum entre os dois movimentos — o cangaceirismo e o fanatismo — sendo estes, de certa forma, os 
“precursores” a prepararem as mudanças de caráter social que estavam por vir. Segundo o intelectual, “o 
cangaceiro e o fanático eram pobres do campo que saíam de uma apatia generalizada para as lutas que 
começavam a adquirir caráter social, lutas, portanto, que deveriam decidir, mais cedo ou mais tarde, de 
seu próprio destino. Não era ainda uma luta diretamente pela terra, mas era uma luta em função da terra 
— uma luta contra o domínio do latifúndio semifeudal. [...] Naquela sociedade primitiva com aspectos 
quase medievais semibárbaros, em que o poder do grande proprietário era incontrastável, até mesmo uma 
forma de rebelião primária, como era o cangaceirismo, representava um passo à frente para a 
emancipação dos pobres do campo. Constituía um exemplo de insubmissão. Era um estímulo às lutas. O 
cangaço precede os grandes ajuntamentos de “fanáticos” que tiveram seus pontos culminantes em 
Canudos e no Contestado” (FACÓ, 1980, pp. 37-38).  
A propósito das relações entre cangaço e misticismo, ver ainda o estudo O sertão de José Lins do Rego e 
Ariano Suassuna: espaço regional, messianismo e cangaço, de Sônia Lúcia Ramalho de Farias (2006).  
Na obra, a autora analisa como o fenômeno do misticismo e do cangaço suscitam nos romances Pedra 
Bonita e Cangaceiros, de José Lins do Rego; e a Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, apontando-nos 
como o fato histórico do cangaço foi recriado pelos romancistas  a partir da visão ideológica dos mesmos. 
Recomendamos, sobretudo, a leitura do capítulo II, que trata essencialmente a questão da “Ambiguidade e 
hierarquia no ‘Ciclo do Misticismo e do Cangaço’ de José Lins do Rego”.   
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As consequências do bando de cangaceiros foram sentidas pelos três núcleos 

que compõem a trama de Fogo morto. Ressaltamos que neste capítulo não obedecemos 

à sequência dos núcleos familiares dada pelo autor. No tocante à família do S. Lula, a 

passagem de Antonio Silvino e seu bando deixaram marcas irreparáveis no espaço do 

engenho. Amélia, a que ficou mais exposta às arbitrariedades dos cangaceiros, “[...] 

chorava como uma menina. Toda a casa-grande do Santa Fé  parecia revolvida por um 

furacão. Só o quarto dos santos estava como dantes. [...] S. Lula, como um defunto, 

tinha os braços cruzados no peito. Tudo era de fazer dó” (FM, p. 365). A luta de Amélia 

não foi pequena, tentara de todas as formas reerguer o engenho, mas não conseguiu e se 

não bastasse todo o sofrimento que a situação em si causou a toda sua família ainda foi 

muito humilhada por Antonio Silvino e seu bando, obrigada a tocar piano para os 

brutamontes. Mas, pouco antes de receber a visita tão indesejada deste cangaceiro, a 

filha do capitão Tomás fez uma análise sobre a vida, envelhecera precocemente e as 

forças para lutar iam diminuindo com o peso do tempo. Na passagem, o real estado de 

d. Amélia:  

 

A senhora de engenho botou a cabeça na janela do oitão, e viu a filha 
cortando os galhos das roseiras. [...] Naquele silêncio, naquela tarde 
tão calma, d. Amélia via que nada mais podia fazer. Ficou ali até que 
as sombras fossem tomando conta das coisas. A noite começava a 
cobrir tudo. Bom que tudo nunca mais voltasse a lhe aparecer com 
aquelas cores que foram de outros tempos (FM, p. 356). 

 
 
Se “naquele silêncio, naquela tarde tão calma, d. Amélia via que nada mais 

podia fazer”, ela demonstrava também serenidade e autoconsciência da real situação do 

engenho Santa Fé. Essa percepção da herdeira do capitão Tomás nos leva a aproximá-la 

da personagem Conceição, de O Quinze, moça culta, formada na capital, que gostava de 

leituras socialistas e dominava o francês. A “sinhazinha” analisou o difícil momento que 

a família atravessava com a forte seca e fez com que a avó d. Mariquinha e todos os 

conterrâneos saíssem da fazenda e das terras em volta do Quixadá para fugirem das 

consequências da seca. Amélia não era moderna, mas tinha uma percepção aguçada 

sobre os problemas que atingiam o engenho. Conceição era moderna para a época 

porque tinha autoconsciência dos problemas socioeconômicos em volta de seu povo e 

agiu no tempo devido. Mas, o diferencial nas ações de ambas reside no fato de a 
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primeira desempenhar suas atividades sempre à surdina, ao passo que a segunda 

trabalhava sem a mínima preocupação de ser criticada por alguém. A personagem de 

Rachel de Queiroz passou por muitas dificuldades no percurso de suas ações. Porém, na 

nossa leitura, acreditamos que os desafios de Amélia tiveram um grau de intensidade 

maior, principalmente quando ela enfrentou a indesejada visita dos cangaceiros no 

Santa Fé. 

 
 

3.1.2 D. Sinhá 
 

 

O cangaço também é motivo de sofrimento na vida de outras duas mulheres 

que se destacam na prosa de Fogo morto. Toda esta tragédia vivida por Amélia no 

cenário do Santa Fé se configura sob uma conotação diferente nas vidas de d. Sinhá e de 

Sinhá Adriana. A primeira passa a sofrer com a constante ajuda que o marido, o mestre 

José Amaro, dá ao bando de cangaceiros. A segunda sofre ao enfrentar quase que 

diariamente as desastrosas atitudes do marido, o capitão Vitorino Carneiro da Cunha, 

com discursos ora coerentes e ora contraditórios em defesa dos pobres e injustiçados do 

Pilar. Assim como Amélia, essas criaturas não puderam solucionar os problemas 

familiares surgidos no difícil cotidiano que enfrentavam no meio social. 

No entanto, d. Sinhá age diferente da comadre Adriana e de Amélia, pois 

demonstra ter mais firmeza nas suas decisões, quando, não suportando mais a 

convivência conjugal, encontra na fuga a “solução” mesmo que temporária para seus 

problemas. Nos diálogos que tem com o marido, não demonstra ter forças suficientes 

para impedi-lo de praticar determinada ação ou expressar o que sente, baixa a cabeça 

em sinal de respeito mesmo não aceitando ou concordando com tudo que ele diz ou 

“dita” na casa em que moram. O esposo, mestre José Amaro, tratava a filha Marta e a 

mulher com desprezo e grosseria e, nesse sentido, “não podia olhar para o marido que 

não visse a filha, naquela noite da surra, a filha apanhando como um cachorro. Não 

estava na sua vontade. Via no marido a causa de tudo” (FM, p. 348).  O seleiro, sempre 

que podia, culpava a esposa por não ter lhe dado um herdeiro para dar continuidade ao 

ofício de fazer e remendar selas. Acreditamos que tal sentimento simboliza para a 

sociedade da época a continuação do poder, um filho representaria além da continuidade 
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de determinado ofício, a extensão ao sobrenome da família. Percebemos, no decorrer da 

narrativa, que havia da parte do seleiro certa desconfiança em relação à d. Sinhá porque, 

no fundo, ele sabia o real motivo pelo qual ela o quis como marido. Parte do 

inconformismo do mestre é assim revelado pelo narrador na passagem em que 

percebemos o sentido social que levou Sinhá a optar pelo casório: “sabia que sua 

mulher Sinhá se casara com ele porque não encontrara outro. Estava ficando no caritó e 

aparecera ele com promessas de casamento. Fingiu que gostava dele para não ficar 

moça velha, como agora ia ficando a filha” (FM, p. 28). 

Vivendo em um mundo regulado pelas leis que expressavam o desejo 

masculino, d. Sinhá toma uma atitude de dar um basta em tanta opressão e sofrimento 

que o marido lhe proporcionava a cada novo amanhecer. Toma a decisão de abandoná-

lo porque jamais conseguiria mudar a rude maneira como ele compreendia a vida e a 

filha Marta, o único projeto comum de ambos. A ação de d. Sinhá rendeu-lhe duras 

críticas das pessoas do Pilar, de parentes e amigos mais próximos. Mas, aqui está o 

diferencial desta mulher vinda de uma classe social baixa e sem estudos, bem diferente 

de d. Amélia que recebera uma boa formação nas melhores escolas do Recife, 

encontrando no viés da “conformação” uma maneira de amenizar o sofrimento que 

passava quando “[...] conformava-se com as impertinências do marido. Não lutou mais, 

não sofreu mais. Era tudo como Deus quisesse. A vida que tinha de viver seria aquela, 

sem outro remédio para vivê-la” (FM, p. 164).  Pensamos que o “conformismo” da 

mulher do S. Lula pode receber a conotação de “suportar” a vida diante dos problemas 

que enfrentava, seria também uma forma que ela encontrou para sofrer calada, silenciar 

o sofrimento que lhe tomava por demais e entendemos ainda como sendo a expressão 

máxima de um cansaço físico e psicológico que vinha se acumulando ao longo de suas 

ações.    

Acreditamos que a atitude de Sinhá, ao abandonar a casa e o marido, deu-se 

após um longo período tentando fazê-lo compreender o estado de saúde da filha, uma 

vez que sentia também o rude tratamento que recebia enquanto esposa. Em termos 

materiais, a separação do casal foi menos traumática, já que não envolveu partilha de 

bens, pois ambos pertenciam à mesma classe social de extrema pobreza. Mas, o que ela 

desejava mesmo era contar com a ajuda do seleiro no sentido de dar mais atenção e 
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quem sabe amor à Marta. Segundo o narrador, “a velha Sinhá não sabia o que se 

passava com o seu marido” (FM, p. 98) e acrescenta: 

 

Fora ele sempre de muito gênio, de palavras duras, de poucos 
agrados. Agora, porém, mudara de maneira esquisita. Via-o vociferar, 
crescer a voz para tudo, até para os bichos, até para as árvores. Não 
podia ser velhice, a idade abrandava o coração dos homens. Pobre da 
Marta que o pai não podia ver que não viesse com palavras de 
magoar até pedras. Por ela não, que era um resto de gente só 
esperando a hora da morte. Mas não podia se conformar com a sorte 
da filha (FM, p. 98). 
 
 

No geral, d. Sinhá tinha consciência das dificuldades que passava e sabia que 

não podia esperar muito da vida. Em seus silêncios, leva a vida refletindo sobre a filha e 

carrega uma indagação: “o que teria ela de menos que as outras? Não era uma moça 

feia, não era uma moça de fazer vergonha. E no entanto nunca apareceu rapaz algum 

que se engraçasse dela. Era triste, lá isto era. Desde pequena via aquela menina quieta e 

pensava que aquilo fosse até vantagem” (FM, p. 98).  Adriana, a única amiga com quem 

podia contar, chamava a sua atenção sobre o comportamento de Marta: “— Comadre, 

esta menina precisa ter mais vida” (FM, p. 98), mas Sinhá não considerou a observação 

feita pela amiga, pois pensava “moça era para viver dentro de casa, dar-se a respeito” 

(FM, p. 98).  Não sabia d. Sinhá que o pior estava por vir, pois os anos vão passando e 

nada de a menina conseguir algum pretendente para se casar e nada mudava na relação 

entre pai e filha. O sofrimento de Sinhá aumenta a cada dia ao presenciar a grosseria do 

marido com a menina Marta. O mestre gritava com ela sem a mínima necessidade e a 

chamava de “pamonha” e “leseira” aumentando assim o desprezo que a esposa sentia 

por ele. No entanto, o primeiro momento máximo de sua dor reside na cena em que 

presencia um ataque da filha e daí em diante passa a perceber que ela não era uma 

menina normal, como para toda mãe “aquilo lhe doía fundo” (FM, p. 113). O silêncio da 

dor e da decepção também toma conta do velho seleiro ao saber que a única filha sofria 

de problemas mentais e, pela primeira vez, o homem bruto que costumava falar ou 

reclamar sobre as coisas “não deu uma palavra. Ficou quieto, numa mansidão que não 

era de seu feitio. Sinhá deixou-o naquela postura de homem sem ação. Teve pena do 

marido. O mestre seleiro, sem chapéu, assim de camisa por fora das calças como estava, 

foi andando pela estrada” (FM, p. 113).   
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Uma vez conhecida a doença de Marta, Sinhá jamais pensara que fosse viver 

outro momento trágico. Mas, num encontro com uma moça com quem esteve lavando 

roupa no rio, quando esta acusa o mestre de ser “lobisomem” e ainda ter relações com a 

própria filha, d. Sinhá fica tão perplexa com a fala da jovem que não acerta mais dar 

prosseguimento à ação rotineira das mulheres do campo. Muito angustiada, nega todas 

as acusações que recaem sobre o marido e segue lembrando as frases pronunciadas pela 

companheira que estava no rio: “[...] estão dizendo que é um tal de mestre José Amaro 

que deu para virar bicho...” e “[...] até dizem também que este homem tem uma filha 

que ele faz coisa com ela” (FM, p. 121). Há, portanto, a intromissão da “voz do outro” 

como observa Bakhtin em Problemas da poética de Dostoiévski. A mulher do mestre 

seleiro toma conhecimento do estado em que se encontra o marido através da fala da 

moça e, incorporar o discurso desta é, para Sinhá, uma maneira de dissimular o seu, 

uma forma de esquecer o que pensava. Sobre este aspecto, observa Bakhtin: 

 

Na autoconsciência do herói penetrou a consciência que o outro tem 
dele, na auto-enunciação do herói está lançada a palavra do outro 
sobre ele; a consciência do outro e a palavra do outro suscitam 
fenômenos específicos que determinam a evolução temática da 
consciência de si mesmo, as cisões, evasivas, protestos do herói por 
um lado, e o discurso do herói com intermitências acentuais, fraturas 
sintáticas, repetições, ressalvas e prolixidade, por outro (BAKTHIN, 
1981, p. 182, grifos nossos). 
 
 

O inesperado diálogo que manteve com a desconhecida enquanto lavava roupa 

fez Sinhá refletir sobre o comportamento estranho do marido como a preferência do 

mesmo pelos passeios noturnos e a agressividade que aumentava no dia a dia.  Esta dor 

a despertaria mais ainda a viver dias angustiantes e tinha consciência de que só podia 

compartilhar suas mágoas profundas com a comadre Adriana: 

 
Eu sei que estão falando de Zeca como lobisomem. É uma desgraça. 
Estão falando da menina também. [...] Aí as lágrimas correram dos 
olhos da velha Sinhá. Quis conter e não teve força, um soluço 
estrangulado foi um grito no silêncio da casa. A comadre não deu 
uma palavra. Deixou que passasse o instante doloroso. 
 — Minha comadre, muito sofre uma mãe com uma filha, com 
doença de cama. Mas este sofrer não é nada comparado com o meu. 
Veja, comadre, a pobre Marta com esta agonia, com este desespero. 
Parece que a pobre está tirando um castigo de Deus. E agora apareceu 
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esta coisa em Zeca. A comadre sabe o que o povo anda dizendo. Eu 
fico até com vergonha de botar a cabeça fora de casa (FM, p. 158).    
 
  

 A angústia de Sinhá se revelaria ainda no sombrio sentimento que passa a ter 

em relação ao mestre. O medo está presente nas ações que compartilha com o marido, 

no difícil cotidiano de lidar com a dramática vida da filha e os afazeres domésticos que 

ficavam sob sua responsabilidade. O desamparo de Sinhá é mais uma vez compartilhado 

com a amiga Adriana:  

 
— Comadre, eu quero lhe falar uma coisa. [...] 
— Comadre, estou com medo do Zeca. 
— Medo de quê, comadre? [...] 
— Eu nem sei o que lhe diga. Tenho uma coisa que me diz que Zeca 
não é como os outros homens. 
— Não diga isto, comadre Sinhá, não diga isto. 
— Estou falando porque preciso tirar isto de dentro de mim. Eu quero 
que isto desapareça de uma vez, suma-se de minha mente. A senhora 
não avalia o meu sofrimento. É esta filha doente, é este marido. 
As lágrimas brotaram-lhe outra vez dos olhos. A amiga não 
encontrou consolo. A velha Adriana não tinha coragem de falar (FM, 
p. 160). 
 
 

Sinhá que vivera sempre para o marido e a filha apresentava um senso aguçado 

sobre a realidade em sua volta, exceto em relação ao novo estado em que se encontrava 

José Amaro, passado a limpo pela companheira no encontro quando lavavam roupas no 

rio. Dedicara-se integralmente no sentido de ajudar a menina Marta com suas crises de 

loucura, amenizando de alguma forma o sofrimento vivenciado por todos, fosse com um 

gesto de carinho ou mesmo com o insistente discurso para convencer o pai a ter mais 

paciência com a única herdeira. Percebemos que, desde o início da narrativa, suas ações 

estavam essencialmente voltadas para atender às necessidades de sua família, os 

afazeres domésticos e os cuidados com Marta preenchiam o tempo e assim levava a 

vida. Porém, jamais cogitou ter um sentimento estranho em relação ao marido e muito 

menos chegar a sentir medo dele. Tal sentimento de Sinhá em relação a José Amaro 

passa momentaneamente, quando este recebe um pedido do capitão Antonio Silvino 

para que providenciasse mantimentos para o bando de cangaceiros. Agindo em surdina, 

o mestre ganhava ânimo novo e muita disposição para atender à solicitação do 

cangaceiro-mor. Mas, analisando a postura de Sinhá, podemos dizer que houve uma 

espécie de “transferência” do medo que ela sentia das estranhas atitudes do seleiro, para, 
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na pior das hipóteses, receber em sua casa a visita dos cangaceiros, uma vez que o 

mestre, com determinada insistência e discreto silêncio, acabava sempre atendendo às 

necessidades do bando.  Na passagem, Sinhá assiste à mudança temporária no modo de 

falar do marido:  

 

 
— Olhe, Sinhá, o Alípio vem aí com uma nova encomenda para o 
capitão. Se eu puder me levantar, eu vou em pessoa ao Salu, senão tu 
irás outra vez. 
A mulher ouviu-o em silêncio. A voz do marido parecia-lhe mais 
forte, a sua cara mais humana naquele instante. [...] Parecia já outro 
homem. O assunto o animara. Sentou-se na rede. (FM, p. 161). 

 
 

Assim como o velho seleiro, boa parte da população pobre da zona rural do 

Nordeste brasileiro creditava suas esperanças e o desejo de justiça nas mãos e na 

violência praticada por Antonio Silvino e seu bando. Deparando-se com as injustiças 

sociais, inclusive a que lhe atinge, como a exigência do seu Lula para retirá-lo da terra 

onde morava há anos e sentindo a miséria que assola toda a família, o mestre passa a ter 

uma grande admiração e fica estremecido ao ouvir as palavras ou saber das ações deste 

homem que se tornara um mito na região. De acordo com o narrador, “o nome de 

Antonio Silvino exercia sobre ele um poder mágico. Era o seu vingador, a sua força 

indomável, acima de todos, fazendo medo aos grandes” (FM, p. 114). 

A nosso ver, notamos que o silêncio ocasionado pelo medo nas ações que José 

Amaro pratica e o silêncio do respeito pelo capitão soma-se ao silêncio da dor que sente 

ao saber que a filha Marta seria internada num manicômio em Recife. No entanto, 

percebemos que o sentimento do mestre é vivido de forma paradoxal, é realmente algo 

estranho, pois “a doença de Marta libertara-o daqueles pensamentos tristes, de sua 

irritação contra ela. Desde que a sentiu perdida, era como se a tivesse como morta, 

deixara de existir para ele como uma criatura. Não mais lhe doíam os gemidos, os 

choros, as gargalhadas da filha” (FM, p. 176).  

Sem dúvida, a dor maior recai sobre d. Sinhá, que percebe as preocupações da 

amiga e comadre Adriana sugerindo-lhe que enviasse a filha para o hospício da 

Tamarineira, visando ao tratamento da menina no Recife.  Antes de tomar a atitude de 

interná-la, o trágico para d. Sinhá resumia-se em ver que “a filha, no quarto, não dava 

sinal de vida. Era como se estivesse só no mundo, cercada pelo silêncio do mundo” 
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(FM, p. 165). A dor dessa mulher aumenta mais quando ela toma consciência do terrível 

destino que aguardava a sua filha e tudo isso lhe consumia num misto de esperança e 

desânimo. Na verdade, na sua concepção, tudo que acontecera à Marta era inexplicável 

e as dúvidas iam se acumulando em torno do futuro dela. Enquanto mãe buscara todas 

as alternativas possíveis que estavam ao seu alcance para sanar ou amenizar a dor e a 

angústia da filha, finalizando suas ações na internação da menina. É interessante 

observar que este episódio encerra a primeira parte do romance, revelando para nós 

leitores a sensibilidade do autor ao mencionar a tragédia que se instala na vida desses 

seres, componentes de uma classe social que vive à margem. Nesse contexto, também 

reside uma das sutilezas de Fogo morto, qual seja, o fato de o romancista dedicar um 

capítulo inteiro aos problemas da família Amaro, demonstrando uma consciência crítica 

com relação às desigualdades sociais. 

 
 

3.1.3  Sinhá Adriana 

 
 
Assim como d. Sinhá que buscara primeiramente a saúde e depois um bom 

futuro para Marta, Sinhá Adriana dedicou-se a vida inteira ao filho Luís. Para a mãe, “o 

menino era tão diferente de Vitorino, tão calmo, tão cheio de carinho para com ela. Quis 

que ele fosse para a Marinha para que não sofresse com o pai que tinha. [...] Luís fugia 

do pai. Não era por ela não. Era pelo pai” (FM, p. 91). Sinhá Adriana faz parte do trio 

de mulheres sofredoras de Fogo morto, se casara sem amor, somente para fugir da 

miséria e chega ao Pilar fugida da grande seca de setenta e sete que castigara o sertão e 

toda a família. Sobre este drama na sua vida, guarda com carinho as lembranças da 

precisa ajuda que recebeu de d. Amélia. O sentimento de gratidão lhe acompanha a vida 

inteira, “ela gostava do povo do Santa Fé. Por mais que falassem do S. Lula, por mais 

que contassem histórias de negros morrendo de apanhar, não podia se esquecer de d. 

Amélia descendo da casa-grande, tão bonita, tão moça, para vir ajudar a sua família na 

pior desgraça” (FM, p. 345).    

Mas, nem tudo na vida de Sinhá Adriana se resume em trágico. Diferente da 

comadre Sinhá, ela vivencia momentos agradáveis com a presença e as ações do filho 

Luís que “gostava de agradar os pequenos. Era um oficial, e não dava importância à 

patente, parecia um soldado raso na conversa com os outros. Não tinha orgulho. Não 
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puxava aquela gabolice do pai” (FM, p. 348). Com temperamento bem diferente da 

personalidade de Olívia e Marta, resguardado pela saúde que tinha, o filho de Vitorino e 

Sinhá proporcionou muito orgulho aos pais, ao povo do Pilar e os parentes da Várzea. 

Luís preocupava-se com a vida singela que os pais levavam no meio rural e acaba 

fazendo um convite para que os dois seguissem com ele para o Rio de Janeiro onde 

trabalhava e morava, pois “já havia encomendado as passagens” (FM, p. 348).  É 

notória a espontânea dedicação dele em relação à mãe ao dizer “— A senhora precisa 

fazer um vestido mais resguardado. Está frio no Rio, por este tempo” (FM, p. 348). A 

felicidade que Sinhá Adriana vivenciava parecia-lhe um sonho, todas as boas ações do 

filho lhe tiravam daquele vazio sentido em sua vida, mas ao mesmo tempo era como se 

não acreditasse no que se passava. Aliás, um dos aspectos que observamos nas reflexões 

de Sinhá era a estranha sensação que sentira, deixando-a dividida entre atender ao 

chamado de Luís e ter que abandonar a casa e o marido Vitorino, pois este jamais 

deixaria as terras do Pilar. No entanto, vale mencionar o grande amor que ela volta a 

sentir pela vida no momento em que recebeu o convite do seu herdeiro: 

 

Passou o resto do dia sem pensar em outra coisa. Uma alegria como 
nunca sentira tomou conta dela. Faria tudo para que o filho fosse 
mais feliz do que foram os pais. Às vezes imaginava que tudo aquilo 
fosse um sonho. Aquele Luís, que via em casa, que lhe parecia tão 
bonito, tão correto, não era de verdade. Era sonho. Mas era de 
verdade o seu filho. Tudo lhe dizia que os seus últimos anos de vida 
seriam um mar de rosas. Tomaria conta das coisas da casa, seria uma 
criada, seria tudo para que Luís não precisasse de mais ninguém para 
servi-lo (FM, p. 348-349).   
 
 

Os momentos poéticos proporcionados por Luís não foram, contudo, 

suficientes na vida de sua mãe que sofria por demais com a personalidade e as ações do 

marido. A valentia de Vitorino, homem capaz de “sustentar as suas opiniões, para 

enfrentar os perigos” (FM, p. 367), era vista por muitos como um motivo de piada e 

diversão, as pessoas não levavam a sério as suas ideias e ações. Sinhá Adriana carrega a 

certeza de que o marido não tinha noção real sobre o mundo em sua volta. Triste pelo 

fato de Vitorino não aceitar o convite do filho para morar no Rio de Janeiro, ela pensa 

dia e noite, concluindo que “não podia ficar por ali para ver a desgraça de tudo. Vitorino 

não tinha consciência para sofrer. Não sofria, não era capaz de sentir que tudo se 
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acabara, que eles em breve veriam o fim da família de Lula que fora tão grande, tão 

cheia de riqueza” (FM, p. 345).   

Sinhá Adriana é, entre as três mulheres que analisamos até aqui, d. Amélia e 

Sinhá, a que mais conhece a personalidade do marido. Para ela, o caráter de Vitorino se 

formara por um alto grau de imaturidade, “ele não deixava a vida que levava. Era uma 

criança, sempre o mesmo, com as manias, a preocupação de parecer o que não era. Deus 

o fizera assim e ninguém desmanchava aquele destino” (FM, 349). 

A presença de d. Amélia, Sinhá e Sinhá Adriana é bem expressiva na prosa de 

Fogo morto, mesmo as três personagens sendo tipicamente classificadas como 

secundárias, torna-se bastante difícil imaginarmos o enredo sem a presença de cada uma 

dessas mulheres. Sobre este aspecto, na tese Fogo morto: uma tragédia em três atos, o 

professor Elri Bandeira de Souza analisa a representação da crise do patriarcalismo no 

meio rural e sintetiza a essência dos três núcleos que compõem a trama:  

 

As três famílias em questão não se perpetuam nas gerações seguintes: 
Neném, Luís e Marta não constituem novas famílias. Lula, Amaro e 
Vitorino, embora ocupem posição social diversa, constituem o 
mesmo modelo de família, cujo chefe vive alguma forma de crise. 
Luís fazendo carreira na Marinha, contrasta com a insanidade do 
velho, é o novo, o saudável, o que vive um projeto de vida, e 
contrasta também com o enclausuramento e a ausência  de 
perspectiva de Marta e Neném. Ele não dará continuidade a Vitorino. 
Será outro em outro universo. As filhas não reproduzirão as mães. As 
três famílias não se renovarão (SOUZA, 2006, p. 125). 

 
 

No romance de José Lins do Rego, vimos mulheres conscientes da crise que 

atingia suas famílias tanto no nível familiar quanto no social e em alguns momentos, 

chegavam a apontar determinadas possibilidades objetivando solucionar ou amenizar a 

problemática vivenciada no meio onde estão inseridas. As ações de d. Amélia, Sinhá e 

Sinhá Adriana significam rupturas à medida que todas tentaram, ainda que 

silenciosamente, buscar alternativas para colocar em prática desejos não realizados nas 

ações masculinas. Em nossa leitura, essas possibilidades, nem sempre concretizadas, 

poderiam ainda “comungar” com a realidade proposta nos versos de “Pneumotórax”, do 

poeta Manuel Bandeira, pois para cada uma destas personagens havia uma consciência 

em torno de “[...] toda uma vida que poderia ter sido e que não foi” (BANDEIRA, 2000, 
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p. 30)23. D. Amélia, Sinhá e Sinhá Adriana são mulheres que comungavam de um 

mesmo desejo: ter uma vida menos problemática e a esperança de que os seus 

descendentes fossem mais felizes do que os seus pais. Havia em ambas aquela certeza 

de que jamais poderiam voltar o tempo, mas certamente guardavam uma tímida 

esperança para acreditar em um novo tempo. 

 
 

3.2- Em Cartilha do silêncio: D. Senhora, Arcanja e Avelina 
 
 

D. Senhora era positiva o tempo todo de 
sisudez, [...] e andava sempre bem aprontada. 
Arcanja sempre enfrentou as dificuldades 
sem esmorecer, se machucar, convertendo as 
mais cruéis golpeadas em leves escaramuças, 
guardando poças de sangue sem ninguém 
adivinhar. Avelina, apartada da vista, 
curtindo o desgosto de dormir e acordar no 
meio das trevas, de fato está banida, muito 
acabada, reclama amiúde por Deus não lhe 
ter concedido um só filho, ou mesmo filha 
[...]. 
Francisco Dantas. Cartilha do silêncio. 

 
 
 

3.2.1- D. Senhora  
 

 
D. Senhora, a Rosário, vaidosa desde novinha, carrega consigo o “medo” de 

ficar solteira. Como todas as mulheres da época, também sonha com o casamento, com 

a ideia de ter filhos, sair da casa dos pais e, naturalmente, sonhava com um homem 

“amável”. Porém, era uma constante o medo que carregava de seu futuro casamento vir 

a se transformar numa relação de silêncio. Passam-se os anos e ela conhece Romeu, um 

fazendeiro que mantinha negócios durante um bom tempo no escritório de seu pai e 

Rosário “notou logo por debaixo do sobrolho dele, num recurvo carregado — que o 

sergipano a mirava, enleado. Sem querer, ficou toda coradinha. E quando sentiu que ele 

fechava o cerco, ainda tentou se esquivar com faceirice — mas já tinha perdido a 

                                                 
23 Cf. BANDEIRA, Manuel. Libertinagem  & Estrela da manhã. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 
Na obra, o leitor se depara com um lirismo moderno a partir de temáticas relacionadas à vida cotidiana de 
um tempo passado, mas “Profundamente” (como o próprio título de um de seus poemas) essencial para o 
ser humano compreender o seu presente e futuro.    



 149

cabeça” (CS, p. 33). Desde então, carrega uma sensação que nunca experimentara antes, 

era coisa estranha “aquele homem desconhecido e mais velho do que ela, com ar de 

bruto domínio, de coração cheirando a respeito — a intimidava. [...] Sentiu-se tomada, 

ficou presa daquele severo charme” (CS, p. 33- 34). 

Mesmo achando Romeu um homem esquisito, Rosário não desiste de investir 

na relação “e foram apenas quatro visitinhas de noivado na roda de mais de ano” (CS, p. 

35). Pôde sempre contar com a opinião de sua mãe, d. Rufina, de quem acreditava ser 

um grande erro o noivado e o futuro casamento com Romeu. Entre a vontade de casar-

se e atender aos conselhos da genitora, d. Senhora escolhe ir em frente em busca do 

matrimônio. Para tal, carrega durante toda a vida questionamentos que vão dando a 

medida exata da insegurança que lhe acompanha. Valeria a pena esperar e investir tanto 

numa relação de silêncio? Em toda vida de casada, são várias as indagações que d. 

Senhora faz sobre a sua relação com Romeu. Em alguns momentos da narrativa, o 

narrador se encarrega de fazer alguns questionamentos sobre as constantes indefinições 

que rondam a protagonista: 

 

Deveria ela continuar tendo fé na palavra de um desconhecido? Será 
que não estaria sendo ingênua, acreditando na duração e na qualidade 
de seus sentimentos? Estaria tratando mesmo com um homem probo 
e fiel, merecedor de sua confiança?  Quem lhe garantia que esse 
casamento ia dar certo? Ou estaria a mãe errada? E só lhe restava 
desmanchar tudo... ou manter o espinhoso aguardamento (CS, p. 38). 
 
 

Contrariando o pensamento de d. Rufina e mergulhada num turbilhão de 

dúvidas, Rosário casa-se com Romeu, que segundo o narrador é um ser “diferente, sabe-

se mostrar equilibrado nas maiores perdas, controlar as expansões. Ela não, é moeda de 

uma cara só. É declarada.” (CS, p. 39). Carrega o nome de d. Senhora, que lhe foi dado 

por Romeu após o casamento e, em seguida, obriga aos funcionários da fazenda a 

chamá-la pela mesma alcunha.  Mas, no tocante à vida conjugal, Rosário não tem 

liberdade de expressar seus desejos diante do gênio forte, da introspecção e da 

indiferença com que o marido responde às ações do cotidiano. Mulher culta, leitora de 

vários livros, desaprendeu o francês porque não tinha com quem falar, lembra do “que 

leu num certo livro, a monotonia do casamento devolve a mulher à sociedade” (CS, p. 

41). No entanto, nem na sociedade d. Senhora pode buscar ajuda, uma vez que não 
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mantém amizade com ninguém na cidade de Rio-das-Paridas. Ao contrário, as pessoas 

deste meio social a consideram uma mulher muito avançada, “moderna” para a época. 

Ela não passa de “uma mulher que veio de fora, de poucas amigas, e que, tirante a 

reduzida família, só conversa com as criadas — se perder o marido de vista, como vai 

ser? (CS, p. 30). 

Rosário, de forte temperamento, pensa que não adiantava se manter “amuada”. 

Mesmo tendo um casamento “monótono”, lutava a seu modo tentando dar injeção de 

ânimo na relação em que o parceiro dedicava a maior parte do tempo aos negócios da 

fazenda e da família, o que a consumia dia após dia numa tristeza e a deixava 

“atormentada com a retidão sem fim dos mesmos dias, com a insipidez da terra, o 

destino do horizontezinho minguado e doméstico, a falta de relacionamento, saraus de 

meia-tigela — dona Senhora se trepa em cima dos livros” (CS, p. 31). Podemos dizer 

que o seu matrimônio define-se por um certo grau de tragicidade, em que os seus 

anseios ficaram relegados, existindo tão somente nas memórias ou nas experiências 

romanescas das leituras que ora preenchiam as lacunas da vida conjugal.  Em seu 

mundo limitado, carrega uma certeza: “Qual é a mulher que vive sem renúncias e sem 

marido, esses males necessários?” (CS, p. 31). 

O silêncio “sisudo” de Romeu durante o noivado incorpora-se à vida conjugal, 

simbolizando para Rosário uma relação sem diálogos, como nos diz o narrador: “E 

perante a força daquela querência muda que aqui está de parte — nem é bom recordar 

— tinha dúvidas cruéis! Romeu se mostrava reservado, não tomava liberdade, não se 

achegava com uma palavrinha de maior entusiasmo” (CS, p. 36). Na verdade, enquanto 

noivo, Romeu já deixara transparecer a personalidade de um ser introspectivo, o que nos 

faz concluir que d. Senhora já conhecia, mesmo de forma “preliminar” como era o 

temperamento do seu futuro marido. Nesse caso, não há uma forma ou regra precisa que 

indique com precisão como será seu parceiro na vida de casados. Em relação à Rosário, 

ela não pode ser analisada sob o viés da “inocência” porque a mesma já conhecia alguns 

indícios de silêncios na prática das ações de Romeu. Vemos, assim, a análise do 

narrador:  

 

Eram tantas idéias que lhe acudiam, depois que ele partia! Inclusive a 
evidência de que se preocupara além da conta. Romeu viera de tão 
longe e não se mostrara afetuoso, não correspondera a suas 
expectativas, não merecia que ela perdesse o seu tempo, dedicada a 
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tanta preparação. [...] O desamparo das noites solitárias decerto a 
envenenava (CS, p. 37-38). 
 
 

D. Senhora, “refém da própria casa e do silêncio de Romeu”, é grata ao marido 

quando se recorda da primeira noite de amor que os dois tiveram. Ele foi um cavalheiro 

amável, compreensivo, companheiro, tudo que ela sonhara para a vida conjugal. Esse 

momento Rosário guarda como sendo um dos mais poéticos de sua vida, esperado e 

imaginado como as experiências que acumulou ao longo das leituras que fizera quando 

solteira e depois de casada e assim, o narrador questiona: “Onde ficou o passado, o 

sabor do que fizeram, o ímpeto de florescer que tanto a fortificou? (CS, p. 61). O trecho 

a seguir revela poeticamente o estado de satisfação da mulher de Romeu:  

 

Nos primeiros dias das bodas, apesar de ainda ligeiramente 
desconfiada, devido às práticas envenenadas de sua mãe, cheia de 
reservas contra os homens — viu logo que tinha nascido pra casar. 
Decerto era muito rente ao pai, e trazia o calor de todas as espanhas. 
Desde a vez inaugural que, mais ansiosa do que confiada, abandonou-
se à ciência de Romeu — e ficou desde então afeiçoada. Principiou 
temerosa e estouvada, mas logo acertaria no passo. Ainda hoje é 
agradecida a Romeu: fosse outro, daquele modo alagado de potência, 
podia perder as estribeiras, se precipitar intempestivo a devorá-la em 
cruel maltratação. Romeu não. Primeiro, eram delicadas galanterias, 
um ronronar amoroso numa cadeia de zelos palacianos com a maior 
devoção saboreados. Maciamente, ele começava a despojá-la da 
camisola, numa mornidão de afagos sangrando copioso apetite (CS, 
p. 61). 
 
 

Os primeiros momentos de amor entre o casal são marcados por muito carinho 

e cumplicidade, mas não serão repetidos com frequência, o que leva Rosário a viver 

uma angústia e cobrar cada vez mais de sua relação. É importante assinalar que a 

tristeza e a solidão de d. Senhora a faz sentir constantemente necessidade de ter uma 

pessoa confiável para desabafar suas mágoas, chegando mesmo a compartilhar seu 

silêncio com o silêncio dos santos. Mas, a tristeza, a solidão e o silêncio afastam-se em 

alguns momentos de sua vida porque conta com a atenção da sobrinha de Romeu, 

Arcanja que “veio visitá-la com zelos inquietos de toda jovem generosa, predisposta a 

ser agradável [...]. Esta menina guarda uma qualidade oculta, imponderável, uma viveza 

que seduz, que suga a gente, mas também assusta com alguma coisa que escapa [...]” 

(CS, p. 71). Esta moça com apenas quinze anos de idade tem uma afinada vocação para 
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a música e os instrumentos musicais, deixando assim, tia Senhora e as pessoas de Rio-

das-Paridas encantadas com o seu talento. A habilidade artística de Arcanja faz a tia 

viver e chorar suas mágoas, apontando ao leitor um dos momentos poéticos da 

narrativa. Sobrinha ligada por laços afetivos, pois o parentesco sanguíneo era da parte 

de Romeu, a jovem Arcanja: 

 

[...] maneja as notas com admirável familiaridade, tangendo a música 
que torna a encher a sala. Não tocava apenas no entôo correto, 
bitolada pelas regras; afagava o torneado de graves e agudos, 
chanfrando-lhes as arestas em benefício da mais límpida harmonia, 
da mais contagiosa expressão. D. Senhora, já trespassada pelo embalo 
tristonho da valsa anterior, esconde o rosto nas mãos. As notas 
batiam em cheio na sua alma infeliz. A delicadeza de Arcanja 
embalsamava-lhe os nervos roídos. Enxergava-se na sobrinha, já 
identificada com essa precoce e talentosa vocação capaz de executar 
com tanta naturalidade um trecho musical bastante enredado. (CS, p. 
72). 
 
 

No entanto, a naturalidade com que Arcanja conduz os instrumentos musicais 

não é a mesma com que d. Senhora conduz seu “caminho” na vida de casada. Ela 

lembra com saudade o tempo de Rosário, daqueles momentos de solteira em que tinha 

liberdade para dizer o que pensava sobre a vida, a atenção e o amor que recebia dos 

amigos e da família. No matrimônio, carrega o medo de ser trocada por uma mulher 

mais jovem e sente muito desgosto quando é traída por Romeu com uma prostituta, a 

Maria Lapo-Lapo. A desconfiança passa agora a fazer parte de suas reflexões, pois 

durante um bom tempo analisa o silêncio e a indiferença do marido, passando a 

compreender o seu “jejum” sexual. A romântica e sonhadora Rosário fica chocada com 

a nova realidade, mas “aprenderia a sofrer deveras, se enrodilhando calada. Descobriria 

no passado do marido, algumas trilhas que levariam a Maria Lapo-Lapo. Vem que daí 

padeceu o diabo: sobremodo arrependida, o desamor, a ira [...] Perdeu a cabeça, ficou 

entalada. Foi o fim de seu sossego” (CS, p. 68). O elemento do trágico está presente na 

vida de d. Senhora porque ocorreu a quebra do “equilíbrio” conjugal e assim, na 

concepção do narrador, ela é “uma infeliz. Vocês não sabem o que é uma vida sem 

diálogo! Em semanas como esta, socada dentro de casa, se entendendo com as plantas, 

se atira às desilusões” (CS, p. 78).  
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Acreditamos que o amor de d. Senhora por Romeu simboliza tantos outros 

existentes na sociedade de Rio-das-Paridas e por que não dizer da sociedade atual. 

Temos, pois, uma mulher apaixonada pelo marido, capaz mesmo de “superar” suas 

traições, desejar o seu amor e manter a relação pelo simples “medo” de carregar o nome 

de mulher separada. A cada retorno do marido das viagens que faz a trabalho, Rosário 

“com quem, na lei de Deus, divide o leito desta alcova há quinze anos e um punhado de 

meses” (CS, p. 13), fica imaginando que os dois terão uma longa e maravilhosa noite de 

amor ao estilo da primeira vez. Diferente das outras vezes, Romeu chega de viagem 

manifestando o desejo de tê-la como esposa, “os dois se aguardavam há dez dias” (CS, 

p. 77). Ela, ainda com a dignidade ferida pela traição, vive um momento de muita 

inquietação, dividida entre o desejo de compartilhar uma noite de amor e a vontade de 

dar um não à solicitação do amado, cada vez que lembrava das suas escapulidas. Porém, 

acaba cedendo e os dois têm uma noite de amor tumultuada. Como diz o narrador: 

 

Ele se levantara assanhado, linheiro de apetite, e ganhara o corredor 
já de braços espichados pra esmurrar a porta apenas encostada. Num 
estrupício desgraçado, as mãos foram arrepanhando o lençol, e o 
enfurecido se jogou em cima dela, que perdeu o controle e começou a 
chorar, sofredorazinha, a golfadas do coração, com muito dó de si 
mesma, se concedendo atenção; mais desejosa, porém, do que dorida. 
Já não compreendia como, momento antes, pensara em rejeitá-lo, 
castigando a ele e a si mesma. Mas entre soluços, assim que passou o 
acontecido, o efeito de tamanha agarração, refestelada, ela foi 
novamente se reenchendo de ódio do nefando (CS, p. 76). 

 
 

O tema da insatisfação feminina em relação à performance do marido também 

está presente em outros romances de Dantas, como por em exemplo, em Os desvalidos. 

Na obra, a personagem Maria Melona carrega consigo uma constante queixa no que se 

refere às carícias e a atenção do ser amado. Estava se cansando de ver sempre o noivo 

passivo à época em que namoravam, “seu homem só namorava decente, sem nenhuma 

amolengação, nem o menor saimento” (DANTAS, 1993, p. 66).  Mas, Maria Melona 

tinha um projeto de vida para conquistar, pois visava o casamento e para tal fez vários 

planos para a vida sexual do casal. De acordo o narrador:  

 
Se o seu homem só namorava decente, sem nenhuma amolengação, 
nem o menor saimento... depois de maridada ele veria! Ia esfolá-lo, ia 
lhe cobrar esses tempos de atraso a juros e facadas! Pelo que já 
rastejara e intuía seu faro feminino, tinha fé em si mesma, na sua 



 154

ardência de azeite de castanha, que uma vez pelo padre abençoados, 
saberia muito bem botar fogo nas ruindades dele. Remédio para 
homem descansado pra banda de mulher,  é tudo o que nela mais 
sobrava (DANTAS, 1993, p. 66). 
 
 

Em Cartilha do silêncio, o que nutre d. Senhora, além desse “amor” que 

demonstra ter por Romeu, é sem dúvida, o amor de mãe dedicado ao único filho, 

Cassiano Barroso, carinhosamente chamado de Barrosinho por ela e os agregados da 

fazenda. De acordo com o narrador, o espaço da fazenda Varginha significa para 

Rosário “o seu abrigo, o lugar a que deu vida, povoando-o com miúdas besteirinhas, o 

seu gosto pessoal. É o nascedouro do filho, passado e presente partilhados com Romeu” 

(CS, p. 14). Na concepção dela, simboliza, poeticamente, sua privacidade e os prazeres 

que a vida conjugal lhes proporcionou, pois afirma: “Este chão esfregado a minhas 

pisadas, estas paredes que abafam os meus suspiros, estão impregnados dos meus 

prazeres e ais, desde que me passei ao regime de dona de casa” (CS, p. 14). D. Senhora 

sempre fora dedicada ao lar, mesmo sendo uma mulher culta, que lia bastante, não via 

as tarefas de casa como sendo enfadonhas e demonstrara em suas ações uma forte 

preocupação com a educação do filho. Era uma “mulher comedida em comilanças de 

mesa, sim; dona de casa com tarimba e asseada, também; mãe amorosa e com suficiente 

preparo para educar o seu pirralho, até demais” (CS, p. 21). No entanto, assumindo a 

função de mãe, chega a ter uma atitude um tanto estranha, ao demonstrar ter ciúmes da 

relação entre Romeu e Cassiano. No papel de pai, Romeu sempre fora dedicado ao 

filho, os dois mantinham longas horas de passeio na fazenda e, diferentemente da falta 

de diálogos e constantes silêncios que dedicara à esposa, o diálogo fazia parte dos 

encontros entre pai e filho, alimentando a relação afetiva compartilhada por todos que 

presenciavam as suas falas e ações. 

A estranha, e talvez, compreensiva atitude de d. Senhora ao manifestar ciúmes 

da relação pai X filho pode ser compreendida pelo simples fato de seu marido não lhe 

dar atenção, pois “o que mais pode fazer, num horizonte tão curto, uma senhora direita 

em sua idade, casada com um homem sem delicadeza?” (CS, p. 80). O narrador analisa 

a passagem em que apresenta o ciúme sentido por Rosário em relação a Barrosinho com 

certo desdém. Já em nossa leitura, o comportamento de Romeu pôde sim favorecer à d. 

Senhora ter tido um momento de tamanha fraqueza, revelando-nos um indesejado ciúme 

do próprio filho. Desse modo, observemos a análise do narrador: “Ter ciúmes do 
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próprio filho com o pai! Vejam só! Essa bobagem cabe na cabeça de alguma criatura 

que tenha o miolo no lugar?” (CS, p. 77). 

De maneira geral, a diferença entre a relação pai e filho e marido e mulher é 

expressiva no todo da prosa de Dantas. É claro que são relações distintas entre si, pois a 

cada uma, a conotação do amor tem suas peculiaridades e assim é compreendida. No 

romance, o que nos causa um certo impacto é a maneira como a própria mãe consegue 

ter e demonstrar, mesmo de forma passageira, “ciúmes” do filho da relação que tinha 

com o pai. Mas, o que esperar de uma mulher que não contava com a atenção do 

marido, tinha receio de perder o amor e atenção também do filho e que não tinha 

ninguém para desabafar suas mágoas, sendo ela uma pessoa objetiva, que não sabia 

guardar seus sentimentos e não podia contar com amigas ou mesmo com o carinho e 

atenção dos familiares de Romeu? Arcanja define sua personalidade: “Tia Senhora 

nunca fora de meias palavras, não carregava nos subentendidos. Era pessoa 

transparente. [...] Veio esperançosa de se relacionar com uma família numerosa, 

larga, forrada de aconchego — e só encontrou caras viradas. Foi recebida na cota de 

intrusa” (CS, p. 98).  

Devido ao fato de ser jovem e demonstrar constantemente a paixão pelo 

marido, d. Senhora acaba sendo vítima da inveja e desconfiança da família de Romeu 

em relação à sua pessoa. As parentas de Romeu “desde a primeira vez, acharam tia 

Senhora muito espalhafatosa e inconveniente. Imaginem, ir a elas pra falar, sem um 

naco de pudor, do seu amor por Romeu! Não era uma descarada?” (CS, p. 99). Já não 

tinha mesmo nenhuma esperança de manter laços afetivos com os parentes do marido, 

uma vez que estes mantinham desconfiança sobre a sua fidelidade enquanto esposa e 

aguardavam atentamente qualquer deslize para fazer a “cama” de Rosário, bastava 

mesmo um pequeno tropeço e assim a realização de criar uma situação bastante 

constrangedora para ela se realizaria. No entanto, não foi tarefa das mais fáceis para o 

bando da parentada de Romeu porque d. Senhora “não era mulher pra brincadeiras. 

Quando se ressentia de alguém, ou suspeitava de estar sendo ofendida, sabia ser 

inconveniente sem perder a classe, com tiradas da mais legítima insolência. 

Representava... sabia ser desdenhosa, demonstrar afetação (CS, p. 115-116).  

Com esses traços de dissimulação, Rosário vai driblando as dificuldades que 

enfrenta nos encontros com a família Barroso. Por outro lado, o que realmente a tirava 
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do sério era a não compreensão de saber por que “Romeu tinha um gênio muito forte, 

era sabido que, quando se contrariava, caía em silêncios impenetráveis” (CS, p. 116). As 

atitudes de Romeu consomem d. Senhora, entristecem-na, principalmente, quando surge 

a necessidade de fazer uma viagem para visitar o pai que se encontra doente em 

Palmeira dos Índios. O marido faz de tudo e coloca vários empecilhos para que a esposa 

desista da viagem, justificando que os negócios da fazenda não podiam esperar e sua 

ausência seria prejudicial ao andamento dos afazeres no campo, pensava também sobre 

como e com quem deixaria o comando dos negócios e chega a sugerir que o pai de 

Rosário deveria se mudar, morar mais próximo dela. E “esse procedimento de Romeu 

lhe dói nos nervos e só traz consumição” (CS, p. 20). Vê-se, assim, no caso de Romeu, 

um marido que não considera o diálogo como ponto de partida para solucionar as 

questões do cotidiano familiar, não respeitando ao menos o momento de dor por que 

passa a mulher sensível à doença de seu pai. A marca da insensibilidade de Romeu 

define-se pelo estado psicológico que se encontrava às vésperas da viagem: 

 
 

Há mais de uma semana que o abusado anda assim: caladão, 
revidando em resmungos pelos cantos, numa tal esquivança que 
mal a enxerga. Passa por ela e só faz rosnar: rum! rum! E se lhe 
encaminha uma palavra é apenas para inculpar-lhe dos desarranjos 
tributados a essa viagem. E virou bruto, increpando com os criados 
sem motivo. Só Barrosinho é quem se salva. É o ai-jesus da casa. A 
este, não chega nenhum tempo ruim, que o pai é um apara-apara 
sem igual, como soem fazer todos os pais de um só filho macho, 
mormente os Barroso (CS, p. 20). 

 
 

Sob o ponto de vista do narrador, o comportamento de Romeu assemelha-se ao 

comportamento dos outros membros da família Barroso. Todos são pessoas honestas, de 

gênio forte e trabalhadoras. Com exceção de seu irmão Belisário, que tem uma postura 

bastante duvidosa e habilidade para convencer qualquer cidadão de Rio-das-Paridas 

com a sua fala, era “sujeito de mal instinto, capaz de tudo no reino da má conduta” (CS, 

p. 143). A propósito, vale lembrar a observação do narrador:   

 

Esse finca-pé desdenhoso é de propósito. É birra do pirracento. Vem 
puramente da cisma, do capricho reimoso dessa raça dos Barroso, que 
é gente direita e positiva mas tem um gênio de cobra. Quer dizer, 
direita em termos; pois comentam o diabo do seu mano Belisário. 
Vejam aí o maridão: contrariado que seja, a resposta só lhe acode aos 
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arrancos, ou então se encolhe assim recusativo, amocambado na 
moita, sem atividade pra nada. E neste porém, nunca pôde manobrá-
lo. A medida que dispõe é andar às rabanadas, ou torcer o nariz pra 
cima, assim que lhe dá na telha. E o mau humor se espalha 
empestando toda a casa, deixando os empregados pisando em ovos, e 
ela mesma em frangalhos. Está aí: embatucou. É um desmancha 
prazeres. Irrita qualquer vivente! (CS, p. 19). 

 
 

Embora não concordando com a viagem à Palmeira dos Índios, Romeu acaba 

seguindo destino às terras alagoanas com o filho e a esposa. Porém, o que todos não 

esperavam era que um acontecimento do acaso surgisse na vida desta família. Palmeira 

dos Índios vivera um surto de febre bubônica e por “azar’ ou intermédio do destino 

somente Romeu acaba contraindo a doença, ficando gravemente doente e vindo a 

falecer. A tragédia em si mexe com toda a família e d. Senhora, a mais prejudicada com 

esta confirmação, carrega para sempre um sentimento de culpa por ter insistido na 

viagem: “Fui eu que arrumei essa viagem — clamava num refrão aos quatro ventos —, 

destruí a minha vida, carreguei o meu amor pra as mãos da morte! (CS, p. 143).  Outra 

dificuldade por que passou d. Senhora foi ter que “aceitar” a “tradição” de Palmeira dos 

Índios de não permitir nas cerimônias fúnebres a presença das mulheres e dos filhos. Ela 

e Cassiano não compareceram ao sepultamento de Romeu. De acordo com o narrador, 

temos o trágico estado de d. Senhora: 

 

Aquela pompa de mulher que mais parecia uma imperatriz se 
desmanchara num arangaço pelancudo. Inconformada, de cabelo 
amarfanhado, se queixava a um e outro que nem sequer tinham 
permitido a ela e ao filho conduzirem o finado à derradeira morada. 
Ela não podia com esse costume carrancista que impedia mulher e 
menino de entrarem em cemitério. Ainda mais sendo esposa; ainda 
mais sendo filho! Como é que deixam essa injustiça acontecer? 
Palmeira dos Índios é uma biboca atrasada — dizia —, não tem 
autoridade de acordo com o tempo. E tinha razão (CS, p. 128). 
 
 

Esta personagem de Francisco Dantas é moderna e se choca com o que 

considera atrasado. O tal “costume carrancista” é um ranço oitocentista, uma tradição 

muito antiga, e do ponto de vista social, pode ser compreendida como algo 

extremamente desumano a não permissão de esposas e filhos, assistirem ao 

sepultamento de seus maridos e pais de família. Se não bastasse o sofrimento de chorar 

a perda do marido, sentindo-se, portanto, bastante abalada, Rosário ainda passa por 
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outra dor com a perda também do seu pai, o senhor Rodrigo Ordenez. Na fala de 

Arcanja, sua sobrinha, vemos o estado em que se encontra d. Senhora:  

 

A mais lhe chegou a notícia já esperada de que o velho Rodrigo se 
finara. É verdade que estava praticamente inválido; mas, na qualidade 
de pai, podia lhe servir de algum amparo! Por tanta desgraça junta, já 
roída dos nervos, com pouco mais, tia Senhora deu pra ter uns 
ameaços de tresvariação, falando com uns certos entes de quem a 
gente não podia suspeitar, nem os olhos enxergavam (CS, p. 143). 
 
 

Além de passar por essa dor intensa, d. Senhora enfrenta uma outra tragédia, 

agora sob a responsabilidade de seu cunhado Belisário Barroso, que nunca a aceitou na 

família, pois “não ficara satisfeito com o casamento do mano Romeu, um maluco 

apaixonado” (CS, p. 133) e já havia travado algumas discussões com o irmão. Sujeito de 

fala mansa, mas que por trás guardava uma personalidade doentia no sentido de levar 

vantagem em tudo, passando por cima dos sentimentos humanos, ligava apenas para 

assuntos que podia tirar proveito das situações. Este irmão de Romeu “era 

desembargador de untado prestígio, afeito a ser bajulado, em laçadas pra pegar cobra, 

em dar nó em pingo d’água, em tecer armadilhas nos entremeios dos conchavos” (CS, p. 

129). Em relação à Rosário, ele tenta a todo custo  e acaba conseguindo administrar os 

bens deixados por Romeu, trava várias discussões com a cunhada que acaba ficando 

psicologicamente muito debilitada a cada dia que passa. Para Arcanja, “nas piores 

crises, tia Senhora ganhava postura enfurecida com todos os sentidos rebelados contra 

Belisário, a quem condenava a nomes impublicáveis, palavras rouquenhas, trechos 

incoerentes” (CS, p. 145). Como nos ensina Aristóteles (1973), a tragédia se instala e 

nos atinge quando não aceitamos o que o mundo nos oferece e, nesse sentido, vimos que 

o trágico afeta d. Senhora que não aceita as atitudes do cunhado, apesar de lutar contra 

sua crueldade, não consegue “vencê-lo” e acaba sendo colocada em uma camisa de 

força e levada a um manicômio. Assim, de acordo com sua estimada sobrinha Arcanja, 

“[...] agindo em nome da justiça, a primeira providência séria que Belisário tomou foi 

meter tia Senhora numa camisa-de-força e empurrá-la num vapor endereçada a um 

hospício do Recife.” (CS, p. 147). Esta cena nos remete à conclusão da tamanha 

crueldade a que pode chegar o ser humano e mais ainda quando tomamos ciência que 

tudo isso ocorreu na frente do filho da vítima e na total ausência de manifestação da 
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parte das pessoas que testemunharam o episódio. Aqui, o silêncio do medo, como 

demonstração da impossibilidade de agir se faz presente. Como tomar partido em defesa 

de d. Senhora se, do lado oposto, encontrava-se o todo poderoso de Rio-das-Paridas? 

Certamente, as pessoas silenciavam para não criar nenhum atrito e não serem 

perseguidas por Belisário que “sempre andou às turras com Romeu, que era caladão, e 

positivo, detestava ser passado para trás. Várias vezes colidiram, entraram em 

desacordo” (CS, p. 130). Por intermédio de Arcanja, ficamos sabendo dos detalhes de 

mais uma tragédia na vida de d. Senhora: 

 
Tanto a pegaram de mau jeito, que lhe fraturaram a munheca da mão 
direita. A hora do embarque foi um drama da mais nefanda 
impiedade. Esgadanhada, vertendo catarro, lágrimas e baba, tia 
Senhora gritava por socorro, se retorcendo em vão pra se soltar, 
clamando ao vento que ia morrer afogada. A quanta desgraça a gente 
tem de aguentar! E ainda sem se mover! Uma miséria desse calibre, 
se representando desumana a findar assim funesta, só acontece 
mesmo com uma viúva desamparada e perdida que não aprendeu a se 
reger, sem um vivente de fibra que puna certo por ela. E a todo esse 
cenário macabro, sem poder interferir, Barrosinho testemunhou! 
Muita gente correta tomou partido, achou aquilo uma injustiça, mas 
se calava com medo da força de Belisário. Tia Senhora partiu para 
uma casa de doidos, desassistida, para amargar o diabo, expiar uma 
culpa que não tinha (CS, p. 147-148).   
 
 

D. Senhora é castigada por ser e pensar diferente. A sua ida para o manicômio 

em Recife muito se aproxima da situação vivenciada pela personagem Marta, a filha do 

mestre José Amaro, em Fogo morto. A cidade do Recife é o lugar de confluência nos 

dois romances tanto nos momentos tristes, como o espaço físico onde abrigará as 

“loucas”, quanto nos momentos de realizações pessoais, como o lugar que receberá as 

jovens filhas dos senhores de engenhos para a formação educacional. Apesar de não ter 

consciência sobre o que podia lhe acontecer em terras pernambucanas, a herdeira do 

mestre seleiro fica um tanto agitada, tenta se esconder para não fazer a viagem para o 

Recife e não apela pedindo ajuda a ninguém em sua saída. Ao passo que Rosário luta 

até o último momento, visando reverter a situação e não obtém êxito. Vimos, pois, que 

“foram as palavras atiradas pelo cunhado que lhe inculcaram a demência [...]” (CS, p. 

144). Acreditamos que o drama da ida para o manicômio se torna mais intenso para d. 

Senhora do que para Marta, pois esta já demonstrava indícios de problemas mentais, ao 
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passo que Rosário lutou até as últimas consequências, chegando ao extremo da loucura 

e ainda enfrenta a vergonha moral diante da sociedade que assistia a tudo. 

É interessante observar que a temática da loucura e seus desdobramentos é 

bastante comum na literatura brasileira. Apenas a título de ilustração, tomemos o conto 

“Soroco, sua mãe, sua filha”, de Guimarães Rosa, em Primeiras estórias (1962). A 

narrativa traz a história de Soroco, rapaz pobre que lida com o trágico a partir do 

momento em que sua mãe e sua filha são acometidas pela loucura. Uma pessoa da 

cidade pede ajuda ao governo que envia do Rio de Janeiro uma vagão de trem com 

janelas gradeadas para levá-las para o hospital de Barbacena. As duas mulheres da vida 

de Soroco sobem no trem cantando uma música desafinada e a população da cidade 

comparece comovida à estação. No estado em que a mãe e a filha de Soroco se 

encontravam, percebia-se que a doença “não tinha cura, elas não iam voltar, nunca 

mais” (ROSA, 1962, p. 15). Ambas não faziam a mínima ideia para onde o trem estava 

conduzindo-as, pois para o embarque, a filha se arruma tanto como se fosse participar 

de uma festa “[...] com panos e papéis, de  diversas cores, uma carapuça em cima dos 

espalhados cabelos, e enfunada em tantas roupas ainda de mais misturas, tiras e faixas, 

dependuradas — virundangas: matéria de maluco” (p. 16) e a mãe de Soroco se 

encontrava vestida de preto e tinha sobre a cabeça um fichu preto.  E bem antes do 

momento do embarque, o narrador faz uma avaliação sobre o estado das parentas de 

Soroco: primeiro, analisa a jovem filha “a cara dela era um repouso estatelado, não 

queria dar-se em espetáculo, mas representava de outroras grandezas impossíveis”, 

enquanto a mãe de Soroco observava a neta “com um encanto de pressentimento muito 

antigo” (p. 17).  Apesar dessa análise do narrador, vemos que a saída da mãe e da filha 

de Soroco para o internato deu-se de forma bem mais pacífica do que ocorreu com a 

saída de Marta (FM) e d. Senhora (CS). Sobre o impacto da tragédia na vida do 

protagonista de Guimarães Rosa, a professora Ana Paula Pacheco tece a seguinte 

análise onde até o silêncio é compreendido também sob o viés do trágico: 

 

O pathos trágico de Soroco consiste na decisão de ficar sem elas 
(nada menos do que ter cortados para sempre e a um só tempo os 
únicos laços de ascendência e descendência) quando não há para ele 
outra escolha. “De antes, Soroco aguentara de repassar tantas 
desgraças, de morar com as duas, pelejava” (p. 16). Note-se mais 
uma vez, nesse sentido, a carga trágica do silêncio no conto, não só 
na contenção e escassez da fala do protagonista, que parece não ter 
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como dizer sua dor, como na própria descrição dos acontecimentos: a 
um momento da partida do trem, o desamparo absoluto ganha 
expressão na frase nominal que ocupa sozinha o parágrafo, “Soroco” 
(p. 17). O pathos da linguagem, por outra, dá a medida do sofrimento 
do protagonista e da seriedade do evento (PACHECO, 2006, p. 180-
181, grifos da autora).   
 
 

Assim, a situação que envolve as personagens de Guimarães Rosa tem muito 

da trágica fatalidade que acometeu as personagens de José Lins do Rego e Francisco 

Dantas, pois Marta e d. Senhora também ingressam num mundo sem volta. 

Diferentemente dos familiares das loucas de Fogo morto e Cartilha do silêncio, a 

personagem de Guimarães Rosa pede ajuda ao governo para enfrentar a trágica situação 

que vivia. À medida que os anos passavam, o estado da mãe e da filha de Soroco se 

agravava e ele “não dava mais conta, teve de chamar ajuda, que foi preciso” e “tiveram 

que olhar em socorro dele” (ROSA, 1962, p. 15). Com a ida das duas para o manicômio, 

Soroco ficou sofrendo sozinho, não tinha parentes que o amparassem.  Os familiares de 

Marta e d. Senhora sofrem a ausência quando ambas são levadas para o manicômio e o 

sofrimento se torna mais intenso ainda pela forma como as personagens enfrentaram a 

viagem, começando, pois, pelo uso da violência no momento do embarque e os 

desdobramentos que este ato em si resultou para as famílias.    

 Não se dando por satisfeito com a trágica internação de d. Senhora, erguido de 

seu poder, Belisário, no papel de representante do mundo racional, convence aos 

familiares de que é necessário mandar o sobrinho Cassiano para concluir os estudos no 

Rio de Janeiro. Este anuncia, a princípio, uma frágil rejeição quanto à ideia de sair da 

Varginha e de Rio-das-Paridas. Mas, pela própria natureza de convencimento do tio, 

acaba cedendo e parte para a cidade maravilhosa em busca de concluir seus estudos, 

enquanto o tio faria o “sacrifício” de tomar conta da herança deixada pelo seu pai, “[...] 

para honrar o sangue do irmão, a casa não desmoronar e manter os pagamentos em dia” 

(CS, p. 146).    

Uma vez consumada a ida de Cassiano para o Rio de Janeiro, vimos que o 

mundo se fechou para ele, o Rio de Janeiro simbolizava um não-lugar. Também já não 

podia pensar e viver em Aracaju, nem em Rio-das-Paridas nem na fazenda Varginha. É 

neste cenário marcado de incertezas que Arcanja tem pela frente uma forte e inquietante 

lembrança sobre o pedido que d. Senhora lhe fez naquele momento difícil que travou 
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com o cunhado. Aqui, citamos novamente, o trecho do comovido e enfático pedido da 

tia: “Me prometa que cuida dele direitinho, sobrinha do meu lacerado coração; que a 

meu filho nunca há de faltar nada; não deixe ele padecer na unha de Belisário” (CS, p. 

145). Quanto mais passava o tempo, mais trágico era o estado físico e psicológico de D. 

Senhora, uma mulher tão bem criada pelos pais, nada lhe faltava, tudo tivera.  Mesmo 

com todos os “silêncios” de Romeu, também dispunha de uma vida que lhe satisfazia 

em termos materiais. Ao passar por todas estas tragédias, Rosário tem um acesso de 

“manifesto delírio”. Vejamos a tragédia da loucura na vida desta personagem:   

 

 
[...] desparafusada e espalhafatosa, tão carregada de despropósitos 
que provocou o diabo da mangação. Os transeuntes se riam, 
apontavam com o dedo. Trazia uns vestidos enfiados sobre os outros, 
inteiramente descalça, com o retrato de suas bodas agarrado na 
canhota. Parava homens e mulheres, embocava nos becos e nas lojas, 
mendigava com as mãos abertas se mexendo ante o rosto dos 
pasmados conhecidos, requeria o paradeiro de Romeu. Contava do 
seu sumiço, clamava que o procurassem ... e na mesma hora se 
inculpava, chorando descabelada. Envilecera em tamanha alucinação 
que dava pra duvidar: a uns, causava um incômodo medonho; a 
outros, servia de chamariz a infames zombarias (CS, p. 144). 
 
 

Assim, d. Senhora abandonada à destruição num mundo irremediavelmente 

perdido, não tem a compreensão de que o “fatum” é inevitável. Ela é uma das 

personagens de Dantas cujas “[...] tendências e paixões individuais, chegarão aonde não 

queriam nem sonhavam chegar — fazem uma viagem sem meta, assim como o herói da 

tragédia” (POSADA, 1970, p. 38). Na nossa leitura, esta “viagem sem meta” da qual se 

refere Francisco Posada pode vir a ser expressa no sonho da personagem d. Senhora 

que, quando ainda conhecida por Rosário almejava o casamento, afastando de sua vida 

o medo de ficar solteira. Embarcou nesse desejo de corpo e alma e para tal não 

conseguia ver os possíveis sinais que a fizessem refletir que o relacionamento com 

Romeu se resumiria em uma convivência de pouquíssimos diálogos, resultando numa 

relação de silêncios. Pensamos ainda que uma das conotações das “tendências e paixões 

individuais” que d. Senhora “não queria nem sonhava chegar” (grifos nossos) seria o 

acaso da tragédia que culmina com a morte de Romeu, no momento de sua viagem ao 

atender aos apelos do pai quando este se encontrava muito enfermo e com a viagem 
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para visitá-lo. A “meta” de mais uma de suas ações é expressamente interrompida de 

forma drástica. 

 

3. 2. 2- Arcanja 

 

Arcanja cresce lembrando sempre do pedido que a tia lhe fizera. E, 

diferentemente de d. Senhora que tinha medo de ficar solteirona, vivendo em Rio-das-

Paridas, ela “nunca fizera planos de casar” (CS, p. 177). Todavia, quando perdeu a 

virgindade em brincadeira com o primo Porfírio, passa a considerar a possibilidade de 

se tornar uma mulher “casada”. Desde o momento desta “inocente entrega”, carrega o 

sentimento “que tinha sido ofendida, que fora violada” (CS, p. 176). Tal fato marcou 

profundamente a vida da menina e da futura mulher Arcanja que passou a conservar um 

“nojo segregado contra os homens” (CS, p. 176). 

Por sua vez, assim como d. Senhora, ela contará em sua vida com mais 

momentos trágicos do que com os poéticos. Sendo que Rosário levava uma vida “[...] 

cada vez mais refém da própria casa, quebrada pelos visos da idade, encurvou as arestas 

da natureza, e passou a compartir dos silêncios volumosos de Romeu, a conviver com a 

sua ternura enxuta, reservada, reenchendo os dias” (CS, p. 78), não contava com 

ninguém, a não ser, raramente, a própria Arcanja que, “apesar da pouca idade, passou-se 

à casa de tia Senhora a fim de lhe servir de companhia, assisti-la mais de perto, 

reanimá-la a dar seguimento às mais necessárias providências” (CS, p. 129). Arcanja, ao 

contrário da tia, desde cedo, não tem uma boa relação com o pai, não contou com ele 

nem mesmo quando precisou ajudar d. Senhora da ganância do cunhado Belisário e 

“por muitos anos foi dona de seus atos. Nos remotos idos, até se imaginara uma grande 

na esfera musical. Pensara que era fácil reger o seu dom, que o mundo era dos 

merecedores pelo trabalho, pela justiça, pela ordem divina” (CS, p. 90).    

Mas, o drama de Arcanja passou a acompanhá-la em toda a sua existência. Não 

podia jamais desabafar o que lhe consumia dia após dia com ninguém de sua família. 

No convívio com o pai, o senhor Elpídio, lembra da forma enfática como ele se 

expressava a respeito das relações entre homem e mulher: “vadiação de macho com 

fêmea, de grandes com pequenos — isso não presta” (CS, p. 176). O Sr. Elpídio era 

“metódico, acurado no trabalho, nas palavras, nas exigências. Mas intratável, jamais 
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amenizou ou diminuiu o peso de qualquer situação desagradável. Queria as filhas 

perfeitas, bem forjadas” (CS, p. 161). Apesar de não manter boa relação com pai, 

Arcanja sente-se muito grata pelo fato de seu genitor nunca ter assumido o 

compromisso de prometê-la a nenhum pretendente de Rio-das-Paridas. O sentimento 

que tinha pelos homens de sua cidade não era algo que lhe agradava, pois “sempre 

avistara nos abeiradores que lhe abriam assédio a porcaria vadiando pelos olhos” (CS, p. 

177). Com relação ao primo Barrosinho, mantinha uma admiração discreta e 

diferenciada se comparada com a posição que demonstrara ter sobre os outros rapazes 

da cidade.   Segundo o narrador, a postura de Arcanja muda, significativamente, “no 

que toca a Cassiano [...]. Sempre lhe dedicara um carinho antigo, uma pena danada, 

afeição duradoura, fraterno-maternal, abastecida pelo seu trágico passado, pela sua 

adversa situação, pela recomendação que lhe fizera tia Senhora” (CS, p. 177). 

Arcanja era quatro anos mais velha do que Barrosinho e, visivelmente, mais 

madura para encarar as dificuldades da vida. Quando do seu retorno do Rio de Janeiro, 

deu-lhe todo o apoio que este lhe requisitara, apontando a melhor maneira de como 

proceder diante dos problemas pessoais e econômicos que vinha enfrentando desde a 

sua chegada a Rio-das-Paridas.  Muito abalado e sem nenhum amigo para lhe apoiar em 

momento tão delicado que passara, como uma nova adaptação aos costumes de sua terra 

natal, Cassiano só conta mesmo com a única parenta, Arcanja, a quem credita também 

uma admiração especial e espera que a mesma possa dar uma luz no caminho a 

percorrer na nova vida que o destino lhe dera. Ela está presente no cotidiano de 

Barrosinho orientando e dando-lhe “broncas” na hora certa de acordo com o problema 

em questão. A princípio, carrega uma preocupação quanto à vestimenta utilizada pelo 

primo, uma modernidade artificial adquirida no Rio de Janeiro. No entanto, o que mais 

carece de preocupação diz respeito ao gasto excessivo com objetos sem valor e ao jeito 

displicente com que Cassiano demonstra para encarar a vida, mesmo esta sendo na 

cidade de Rio-das-Paridas. É de sublinhar a forma direta e racional com que Arcanja 

chama a atenção do primo para o problema sério de sua falta de controle nos gastos 

pessoais, após quatro anos de sua chegada a Rio-das-Paridas. Queixando-se da falta de 

dinheiro, da assustadora carestia em relação aos mantimentos e aos compromissos 

econômicos de uma casa, Cassiano parte em busca dos conselhos da prima, que de uma 

forma muito direta diz a ele “que encurtasse os gastos; estancasse de uma vez o 
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esbanjamento dos luxos, a adquirição de tanto enfeite inútil — e sobretudo, primo, 

recobrasse a compostura! Que diabo!”  (CS, p. 169). Mas, o perfil de Cassiano não se 

alterava, era uma criatura que parecia ter parado no tempo e no espaço. Não se envolvia 

com nenhuma tarefa que lhe desse retorno, as pessoas à sua volta só pensavam em levar 

vantagem de alguma forma e ele não dava conta da situação, não demonstrava ter a 

mínima capacidade para criticar as falsas amizades. Arcanja, avaliando esse momento 

conclui: “O infeliz não mudou nada? Pra esse não vai ter jeito.” (CS, p. 171). Porém, 

mais uma vez, a sobrinha de d. Senhora aplica-lhe outro “corretivo”, intencionando 

abrir os olhos do primo, pois “encarnou-se nela a alma de Elpídio, e sapecou-lhe um 

sermão bem adubado. Que ele bancasse homem, tomasse vergonha, enfrentasse o 

trabalho, deixasse de lado a vida desregrada, os exageros de tanta polidez desmesurada” 

(CS, p. 171).  

Para Arcanja, esse momento é trágico, pois sabia que o primo lhe ouvira 

apenas por uma questão de cortesia uma vez que a considerava uma parenta distinta em 

relação às outras. Ela sentia um desconforto e de certo modo “incompetente” em não 

conseguir reverter o quadro de alheamento que tomava conta de Cassiano que não 

demorava muito tempo nem na Varginha, nem em Rio-das-Paridas, nem em Aracaju. 

Nesse último espaço, passava dias com um semblante: 

 

Desapaziguado, sem tratos nem contornos, solitário, flana por aí 
solto, com a cabeça pra cima. Sempre sozinho, nas paradas cativas 
em bares, cafés, restaurantes; mal acompanhado com as messalinas 
nos antros mais escusos; ou então enfiado pelos cantos, trancado no 
sobrado que não abre a ninguém: são as crises de estranhas 
melancolias... Isso é maneira de vida? (CS, p. 173) 

 
 
Nas várias tentativas de tirá-lo dessa situação, Arcanja enfrenta um isolamento 

da parte do primo, aumentando cada vez mais a vontade de dialogar com o mesmo, pois 

lhe acode à lembrança as súplicas de d. Senhora para não deixá-lo jamais no desamparo. 

Esta é, por assim dizer, o início da luta trágica que se expandirá na jovem vida dessa 

personagem ao passar boa parte de seu tempo tentando “remediar” a situação que tinha 

para enfrentar.  A verdade é que “o silêncio se abatia sobre os dois, que se passavam a 

incomodados” (CS, p. 173. Completamente alheio à ”falação” de Arcanja, “Cassiano, 

por seu turno, ia pensando: pode zangar-se, desabafar, que não me tira pedaço” (CS, p. 



 166

173). O mesmo temperamento não é mantido por Arcanja, não desiste de chamar a 

atenção de Cassiano, chegando até mesmo a formalizar um tímido, mas direto pedido de 

casamento. A figura feminina e madura da sobrinha de laços afetivos de d. Senhora se 

permite tomar a decisão: 

 

Cada vez mais tomada por esse sentimento, num dia em que 
amanheceu mais espicaçada pela simpatia que a puxava ao primo, 
arregaçou as mangas e foi bater no sobrado. Se Cassiano não lhe 
percebia as entradas, agora era com ela. Estava decidida. Não 
aguentava mais viver com tamanha hesitação: ou hoje ou nunca. E se 
valendo de ser mais madura, da ascendência que em mocinha tivera 
sobre Barrosinho, foi a ele de fronte erguida, direta. Envidou todos os 
esforços, fez um preambulozinho que ele não entendeu, e frechou em 
tom resoluto: 
— O jeito que tem é você casar comigo! 
(CS, p. 178) 
 
. 

Assinada a “sentença” do pedido, nos deparamos com um Cassiano surpreso, 

altamente perplexo com a atitude da prima por várias e justificáveis razões. Analisando 

a cena, vimos que, de acordo com a tradição das regras sociais24, jamais cabia à mulher 

o papel de oficializar um pedido como esse. Outra razão, como poderia Arcanja desejá-

lo como esposo se a postura dele enquanto homem deixava muito a desejar, uma vez 

que ela mesma havia feito sérias críticas em relação ao seu perfil? Quais as razões que a 

levariam a tão impensada proposta? Cassiano não silencia diante da realidade que lhe 

cerca, ao contrário, procura justificar que “de jeito nenhum, vai estragar a vida dela” e 

acrescenta à sua fala, num tom surpreendente, convincente e seguro, a argumentação 

que diria à estimada prima: “— Arcanja, Cassiano Barroso sabe o que faz. Não vou 

deixar minha melhor prima se desperdiçar comigo. Você é muito bonita, inteligente, 

merecedora. Tem de se guardar pra um partido melhor. Eu não sirvo para você.” (CS, p. 

                                                 
24 Sobre a tradição social do casamento e suas implicações como as relações sexuais entre marido e 
esposa conferir o estudo do pesquisador Ronaldo Vainfas em Trópico dos pecados: moral, sexualidade e 
inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. Na pesquisa, o autor nos revela o discurso da 
tradição secular que inibe os desejos e prazeres sexuais femininos e aponta o homem como principal 
representante da relação conjugal. Segundo Vainfas, desde o discurso renascentista, o marido sempre 
esteve à frente da situação para “compreender” os seus desejos e perceber os da mulher. Esta concepção 
tinha como objetivo “livrar” as mulheres dos prazeres carnais e, assim, de acordo com o pesquisador, “a 
normatização da economia sexual dos casais implicava, pois, o abandono tático da “imagem pecadora” da 
mulher em favor das antigas concepções sobre passividade, a vergonha e a falta de iniciativa “naturais do 
gênero feminino”, conferindo aos maridos o governo absoluto do leito conjugal: poder de requisitar a 
esposa conforme os seus próprios desejos, poder de reconhecê-los — ou não — quando manifestados pela 
mulher” (VAINFAS, 1997, p. 124).  
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178). Dentro dos parâmetros da sensatez, Barrosinho encara a situação de forma 

madura, apresenta-se convicto ao dizer que havia outros pretendentes com um perfil 

mais adequado, capaz de proporcioná-la uma vida mais segura e feliz. No entanto, 

Arcanja “rearrumou as forças todas de sua vida” (p. 178) e, consegue finalmente contar 

de forma direta e comovente a Cassiano a tragédia que lhe aconteceu quando criança: “ 

— Cassiano, se entre nós dois houvesse um infame que não presta, seria sua prima. Eu 

não tenho mais honra, já fui desvirginada” (CS, p. 179). Outro “choque” para 

Barrosinho, pois jamais esperava saber tal notícia, sendo a prima uma moça de família e 

tendo o pai de educação tão severa quanto o Sr. Elpídio lhe atribuía. A culpa tanto 

tempo represada por Arcanja passa a ser “amenizada” quando elegantemente o primo 

poupa-lhe de contar os detalhes de seu drama, não querendo nem mesmo saber o nome 

do autor “irresponsável e sedutor” que lhe causara tantos danos psicológicos. Nesse 

sentido, os dois têm um “quê” de modernos e civilizados, enfrentam o casamento como 

uma “negociação”, fugindo do padrão local, que é mais atrasado.  

Mas, pensamos, seria Cassiano “inocente” ou incapaz de pensar sobre a 

situação de forma crítica? A bem da verdade, pode-se dizer que em momento algum ele 

foi inocentado de não ter sabido os reais motivos que levaram a prima a tomar tal 

decisão, pois soube de toda a verdade acerca do drama que a consumia desde pequena. 

Poderíamos refletir se ele seria “ingênuo” pelo simples fato de não tecer críticas à 

prima, não demonstrar interesse em saber quem foi o responsável pela ação que 

traumatizara Arcanja e pela forma elegante com que aceitara casar-se com ela, 

considerando-se que na década de 1950, pesava muito sobre a figura feminina a ideia de 

enfrentar um casamento sem ser virgem. E quanto à Arcanja, podemos questionar: a 

ação dela resume um ato de coragem ou desespero? Diríamos, pois, que o seu ato pode 

sim simbolizar uma ação de coragem e ao mesmo tempo de muito desespero. Coragem 

por confidenciar “a vergonha trancada, a repulsão que a tomara, e que arrastou pelo 

desdobrar da vida inteira, se nutrindo do amargume temperado à solidão” (CS, p. 176). 

O desespero reflete a vontade de uma mulher que deseja se livrar de uma “culpa” que a 

incomoda por demais e assim pensa que, ao encontrar um marido, “solucionaria” um 

problema que lhe consumia insistentemente. Por conseguinte, com todos os defeitos de 

que já foram observados pela prima, o filho de d. Senhora adotou uma postura que 

poucos homens de seu tempo adotariam. Sendo irrestritamente discreto quanto à 
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situação citada, jamais comentou com um amigo ou outro homem qualquer e, mais 

ainda, foi sempre muito cavalheiro, pois nunca em toda sua existência, cobrou de 

Arcanja a honra que toda mulher devia guardar ao seu futuro esposo. O silêncio de 

Cassiano é bastante expressivo na gratidão que Arcanja sente por ele: 

 

De todo o coração era grata a Cassiano que, mesmo nessas ocasiões 
de arrastadas contendas, nunca lhe fez qualquer cobrança, ou lhe 
passou lama na cara, sequer a mais leve alusão ao erro dela; e, pelo 
que lhe consta, jamais triscou, com alguém, nessa desgraça trancada; 
embora ela mesma algumas vezes cogitara no assunto, e se inclinara a 
ver, no descaso de Cassiano, na pouca importância que lhe dava, 
alguma vingançazinha pelo que ela lhe contara, ou se não, pela 
ciência de que ela não lhe valia nada. Mas não. Eram ilusões criadas 
por sua cabeça. (CS, p. 180-181). 
 
 

Nessa “desgraça trancada”, ou seja, de tragédia e silêncio, vimos que tanto para 

um quanto para o outro, o matrimônio pode ser compreendido como uma “fórmula” 

usada com o objetivo de suprir suas carências afetivas, morais e sociais. Ela diminuíra e 

muito um peso na consciência e “ia dividir a vida com o primo sem o ditame e o rogo 

do desejo” (CS, p. 179), ao passo que ele pensava em suprir inicialmente as 

necessidades dela e, concomitantemente, sanar as lacunas que ora faziam parte de sua 

vida. A luta individual da jovem Arcanja no sentido de “buscar” alternativas que 

favorecessem ao amadurecimento pessoal e profissional do primo continua depois de 

casada, a preocupação ganha um significado maior, pois, agora trata-se de “amadurecer” 

o próprio marido. Ela está além da consciência dele. Moça provinciana, inteligente, não 

pensava em casar-se e assim “que saíra de debaixo da asa de Elpídio e se acostumara 

sozinha, numa toada decente, foi muito difícil passar a viver a dois, aturar as injustiças e 

as manias de Cassiano. Já não reclama da falta de carinhos, que disto não tinham 

necessidade e era meio recíproco” (CS, p. 184). Esta luta fica mais evidente quando 

nasce o único filho do casal, o menino Remígio.    

A princípio, com o nascimento do herdeiro de Barrosinho, o leitor se depara 

com a Arcanja mãe em dois momentos distintos: a mãe descompromissada, que não 

desejou e nem planejou a gravidez e nem sequer o enxoval do bebê. No primeiro 

momento, “O filho que ela jamais quisera ter já agravava as desavenças do casal, fazia 

vez de entulho. Nem uma só hora os dois se juntaram pra se reportar a ele” (CS, p. 184). 

Porém, esse sentimento de “rejeição” ao filho é muito passageiro para a felicidade de 
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Remígio, pois tanto o pai quanto a mãe mudam a postura antes adotada. Nascido de sete 

meses, Remígio fez Arcanja carregar um certo remorso por não ter providenciado o 

enxoval que lhe acolheria e este sentimento a mãe sentiu durante um bom tempo. Em 

relação a Cassiano, o herdeiro simbolizou vida nova, proporcionando-lhe rever a 

postura que tinha diante da sua conflituosa vida, pois “foi a vinda de Remígio quem o 

recolocou a rodar dentro do eixo, depois de órfão doentemente alheado, já meio servido 

por uma vida desregrada, levada a esmo” (CS, p. 107). 

A vida um tanto sem sentido passa a ter uma nova conotação quando a Arcanja 

mãe relembra os raros dias felizes que observara no relacionamento entre o filho e o 

marido, afastando a ideia de que esses momentos poderiam ser melhor aproveitados se 

os dois “ocupassem” mais o tempo com trabalhos na Varginha. Arcanja muda o modo 

de perceber a vida, pois  

 

[...] revive os momentos fugazes da Varginha, quando então achava 
que Cassiano e o filho, afinados entre si, desperdiçavam o tempo em 
passeios e lorotas, ao invés de trabalharem. Hoje, porém, está mudada 
não há dinheiro no mundo que pague o bem que ressuma daquela 
graciosa intimidade, a ponto de contagiar as pessoas e os ares. Que 
bom se a vida se petrificasse naqueles momentos, isolada de 
interesses vis, das doenças, e do resto das desgraças (CS, p. 152-153). 

 
 

A afinação entre Cassiano e Remígio em muito se assemelha à relação de 

Romeu e Cassiano, pai e filho, respectivamente, da primeira geração da família Barroso. 

Todavia, o tom poético atribuído às mesmas ganha uma nova conotação quando passa a 

ser analisado sob a ótica materna e é por este viés que percebemos um aspecto 

diferenciador no modo de pensar de Arcanja e de d. Senhora quando apreciam a 

convivência entre seus maridos e filhos. Esta última, de uma forma um tanto estranha e 

já analisada por nós neste estudo, sentia “ciúmes” da relação de Romeu e Cassiano. 

Postas em confronto, a Arcanja mãe demonstra ter mais maturidade e compreende, sem 

conflitos, a ligação afetiva entre o marido e o filho. Sobre este aspecto, nos diz o 

narrador:   

 

Arcanja sabia que foi a vida inteira preterida pelo marido que babava 
pelo filho, mas queria tanto bem a Remígio que nunca se incomodou 
de ser a segunda na afeição de Cassiano, que também apreciava o 
desvelo e a devoção com que ela ungia o menino. Desde Remígio 
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mal nascido, ambos se votaram a ele e achavam justo: nunca 
trocaram ciúmes (CS, p. 109).   
 

 
No mundo de Cassiano e Remígio, o poético se faz presente nas ações 

desenvolvidas por ambos e a natureza figura como cenário e principal aliada, como bem 

já afirmou Mikel Dufrenne (1974). A Arcanja mãe pôde desfrutar dos poéticos 

momentos vividos pelo filho e marido numa sucessão de cenas de carinho e amor, o que 

lhe dava forças, ânimo para viver. Esses momentos são assim revelados pelo narrador:  

 

Que candura de alegria! Do longo baldrame do alpendre, nas 
horinhas de folga, tardezinha chegada do roçado, quantas vezes ela se 
pôs de mão escorando o queixo a contemplá-los, entre as árvores que 
se desfraldavam, nas corras que eles davam pelo pasto do Dendê se 
espraiando defronte à casa, arredondado, até o alcance dos olhos que 
esbarram na lombada da serrinha, nascida ao pé do vargedo. [...] 
Remígio fez o viveiro dos pássaros, cria dúzias de briós. No terreiro, 
abrem rodas os pavões e os perus. E replantou o jardim com mudas 
vindas de dona Iazita, uma roseirista de Esplanada. Nos últimos 
tempos, carregado de juvenil dedicação aos cavalos, Remígio é quem 
selava e trazia a mula galega, retida pelo estrovo do cabresto, 
trincando nos arreios, tomada banho, prontinha de tudo, para o pai se 
amontar. Ao Cassiano se firmar no cabeçote do selim para se erguer 
no chão, Remígio, num gesto de deferência e bom ensino, mesureiro, 
oferecia-lhe o estribo com a mão estirando o loro. E brincalhão, a 
modo de ajudá-lo na subida, dava-lhe um empurrãozinho nos 
fundilhos. [...] O maroto do Remígio se prendia, gozava a reação de 
Cassiano, relanceava as pupilas de viés, vistoriando o rosto do pai, 
como se aguardasse, por secretos sinais, o seu consentimento para rir. 
[...] Como corriam! A burra galega nunca tinha perna pra emparelhar 
com o cavalo murzelo. Pouco a pouco Remígio se achegava, e os 
dois, tomados de riso solto, da mais natural e espontânea alegria, 
gozavam dessas facécias sem precisar de palavras.   (CS, p. 153-154).  
 
 

No entanto, foram pouquíssimos momentos felizes na vida desta forte mulher.  

Arcanja começa a viver outro drama na sua vida familiar quando descobre que está 

tuberculosa e o acaso desta tragédia a faz carregar o desejo e a dor de não poder dar um 

abraço no filho. Ela “queria mesmo era chamá-lo ao retângulo da porta de seu quarto 

para curar a saudade, entreter um pouquinho o desamparo de mãe amedrontada, apanhar 

dos redondos olhos doces, o seu destino de vítima” (CS, p. 155-156). Trata-se de um 

amor sofrido, onde a angústia aumenta a cada dia, por que como creditar em Cassiano a 

segurança que ela gostaria de dar ao futuro do filho? De tristezas e angústias, Arcanja 

sempre viveu sob dois extremos: primeiro, sob o domínio do pai, Elpídio Jacobina, um 
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homem de regime rigoroso, pois “tinha hora certa pra tudo. Como diretor de repartição, 

chefe Caxias e exemplar, era malquisto e nunca falhou um só dia. Nos pagamentos, 

então só chegava adiantado! Judicativo, vivia de olho avaliador em cima de suas filhas, 

lhes incubando a rija ética”. Em segundo “domínio”, Arcanja vivia sob o  comando do 

desregrado marido Cassiano Barroso, “ [...] um cidadão sem serviço, sem forças para 

lutar, sem dar seguimento a nada. É caído por sentenças curtas e espirituosas de livros 

de duvidosa divulgação filosófica” (CS, p.159-160). São perfis masculinos 

completamente opostos que fizeram parte da vida de Arcanja e o que a faz acreditar na 

vida é a força que ainda encontra a partir de cada ação, por mais simples que seja, mas 

que esteja inserida em algum ato de Remígio.   

A doença, as incertezas de cura, as dores intensas e a certeza da morte fazem 

Arcanja estar “convencida de que, de suplício em suplício, a cada dia mais penosos e 

amiudados, já está meio atrasada no horário de partir” (CS, p. 138). Diante do 

sofrimento vivido e sentido pela sobrinha de d. Senhora, notamos um narrador cúmplice 

da situação de tristeza que acomete a personagem. Além do conhecimento que 

demonstra ter sobre Arcanja, vemos um narrador atento a uma realidade que já não pode 

mais encontrar conforto em determinada religião por que esta não dá conta de resolver o 

problema que ora se instalara no ser humano. Sobre este aspecto, consideremos, pois, as 

afirmações e questionamentos do narrador: 

 

À revelia do que pregam padres e pastores, o sofrimento não purifica 
coisa nenhuma. Azeda, agrava a infelicidade, o sentimento de derrota 
e estupidez. O resto é bazófia. A gente supera tudo é devido à 
fraqueza desalentadora, ou será pela enganosa esperançazinha de ir se 
segurando mais uns dias? Felizmente, um pouco disso tudo é 
insondável. Senão a mente da gente não se espraiava, visgada de 
terror num ponto só. Se não é assim, não refrescava a cabeça, não se 
agüentava, já tinha perdido o prumo. Tem sido testada em sua 
paciência, em sua fortaleza. (CS, p. 189-190). 
 
 

Faz-se necessário citarmos a autoconsciência da personagem Arcanja na 

análise direta e complexa que faz sobre o estado de dor e tristeza a que chega um ser 

humano em estado terminal e a forma como demonstra a angústia de ser ela o sujeito 

que vive esse momento de dor, silêncio e a indesejada constatação de que a ação mais 

trágica se aproxima: a morte. Num discurso de falas mistas da personagem e do 

narrador, temos: 
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Virei um traste rastejante! Que pouca vergonha! Que baixeza! Se 
consolar em se manter feito um verme. Vejam só a altura a que 
chegou! Estou perdendo o pé. Declinando da postura de que me 
achava merecedora. A gente passa a vida inteira orientando a 
consciência e os sentimentos numa direção, só pra ser desmentida 
pela realidade mesquinha bem no momento final! Não é uma ironia? 
Feliz de tio Romeu, que se finou em obra de três dias. Arcanja não é 
mais nada — prossegue lamuriosa —, se reduziu a um coágulo de 
sangue, a uma lagarta esmagada que se remexe em pânico, que não 
verá outro inverno, não vai ter mais redenção (CS, p. 190-191). 
 
 

Ciente da gravidade do seu estado físico, Arcanja “nunca se iludiu: tossia de 

lenço na boca, expectorava escondida, silenciava a pontadinha nas costas: esses lugares-

comuns que visitou nos românticos” (CS, p.108). Encontrando-se em estado grave, a 

sobrinha de Tia Senhora também tinha de suportar as constantes visitas indesejadas de 

parentes e curiosos que se revezavam dia e noite, como é de praxe nestas circunstâncias, 

uma vez que esta prática simboliza as ações já incorporadas na vida social. Conforme 

relata o narrador, para Arcanja, nesses momentos “doía-lhe ser olhada com aqueles 

bocejos de que ela não escapava. Chegavam compungidos ou chameguentos e, após 

chochas e previsíveis amabilidades, seguidas de falsas conjecturas apontando melhorias 

desmedidas com os olhos, logo saíam aliviados da obrigação arriscada e enfadonha” 

(CS, p. 109-110). Numa posição extremamente desconfortável, Arcanja sente o 

preconceito e o medo de todos que a visitam em pegar sua doença. Em momento de dor, 

de provações físicas e mentais, ela conta com a ajuda dos empregados e assiste 

comovida à ação do filho quando alertou para uma das pessoas que a visitavam, que o 

médico da família havia feito restrições a visitas longas e periódicas. Vimos, pois, o 

“silêncio represado” (CS, p. 317) de Remígio em relação ao estado de saúde de sua mãe 

ser quebrado quando ele não aguenta mais ver o sofrimento da genitora ao receber 

visitas que em nada contribuíam para reverter aquela situação. Sentindo a angústia e a 

tristeza da mãe, o filho de Cassiano desabafa: “ — Doutor Genaro disse que minha mãe 

carece de repouso. Gente alheia perturba” (CS, p. 316).  

Todos os cuidados do único filho dispensados à mãe não foram suficientes para 

livrá-lo do que sempre temia: receber a notícia da morte de sua genitora. Com esta triste 

confirmação, a vida de Remígio muda e a amistosa ligação que tem com o pai Cassiano 

passa por momentos que oscilam entre o poético e o trágico. Os amores, desamores, 
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solidão, silêncios e decadência desta relação serão analisados no capítulo seguinte de 

nosso estudo. 

No mais, vemos em Arcanja uma mulher mais forte do que fora d. Senhora 

porque ela manteve equilíbrio diante das situações difíceis em sua vida. Agiu de forma 

racional, mostrando-se mais madura do que a tia, fosse na relação maternal, conjugal, 

social ou mesmo em algumas ações que envolviam o aspecto financeiro da família. Por 

fim, observamos que Arcanja evoluiu dentro da narrativa, começou mostrando-se uma 

menina pacata do interior de Sergipe, sem interesse algum em casar-se e desenvolveu 

uma personalidade forte a cada desafio que a vida lhe apresentava. 

 
 

3.2.3- Avelina 

 
 
As personagens d. Senhora e Arcanja viveram um “amor sofrido”, seja nas 

relações conjugais ou maternais. Já a personagem Avelina, não pôde contar com a 

mesma sorte, pois vive uma intensa angústia por não ter sido agraciada por Deus de 

poder gerar pelo menos um filho ou filha, conforme fosse a vontade do Senhor. Ela já é 

por si menos favorecida, uma vez que pertence à classe social dos que vivem à margem. 

Ela e o marido Mané Piaba são agregados da fazenda Varginha, propriedade da família 

Barroso. 

A presença dessas três mulheres, sobretudo, Avelina, na prosa de Francisco 

Dantas, nos remete a várias reflexões do ponto de vista social, histórico e econômico. 

Na perspectiva social, temos uma mulher que vive para o marido e os afazeres 

domésticos. Diferentemente de d. Senhora e Arcanja, que encontraram força nas 

palavras, sempre argumentando o que lhes inquietavam enquanto mulheres, Avelina se 

utiliza da força física para chamar a atenção do marido Mané Piaba, uma “criatura que 

se enfeza com facilidade” (CS, p. 219).  

Sem diálogos, o trágico ronda de outra forma as ações desta família. Em uma 

das desavenças do casal, Avelina acaba tendo uma atitude lastimável ao jogar na “cara 

mosqueada e nesse olho cozido a banha fervente, atirada pela mão da perversa do oco 

de uma panela, num dia cheio de cachaça” (CS, p, 210), machucando um dos olhos do 

marido e cujos ferimentos o fez perder cinquenta por cento da visão. Com vergonha, ele 

nega a todos que perguntam sobre o ocorrido afirmando que tudo não passou de obra de 
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uma aranha-caranguejeira. Nesse espaço familiar, vemos que a questão do atraso gera a 

violência física e isso ocorre pela total incapacidade de negociação pelo discurso seja 

este no âmbito familiar ou social. No papel de esposo, Mané Piaba é extremamente 

rude, considerando a mulher uma “pirracenta” e “desmerecedora” (CS, p. 207) e tudo 

que ela faz, questiona com palavras que a diminuem enquanto ser humano, não leva 

nada do que a mulher diz ou pensa a sério, como por exemplo: “[...] o homem estará 

mesmo aí fora, ou esta cachorra tá é fazendo teatro?” (CS, p. 203, grifo nosso). Esta é, 

pois, uma questão social em que jagunços e coronéis também agem assim como Mané 

Piaba e Avelina. O morador mais antigo da Varginha é o típico brutamonte, grosso e 

machista ao extremo, que nunca considerou a fala da própria mulher assim como 

“sempre evitou conversinha com essa ou aquela mulher: negócio de resolver 

pendências, só é direito se for de homem pra homem” (CS, p. 203). 

Avelina segue diante de um mundo restrito de amor, carinho e bens materiais e 

desabafa de forma convincente “Ah, a cruz que a gente tem de carregar” (CS, p. 264). 

Lamenta como é difícil a sua vida e, principalmente, o peso de lidar e conviver com 

uma pessoa tão insensível quanto o marido. Este “ficou pior, reclamativo, metido nos 

azeites, implica por essa e aquela bobaginha, passa o tempo a desfazer dela” (CS, p. 

264). Na vida dessa mulher, não existe um só momento poético, pois se este está 

vinculado às emoções, aos sentimentos e às reflexões sobre as boas ações vivenciadas, 

nada disso faz parte do mundo de Avelina, criatura que foi privada até mesmo de ser 

mãe. Se não lhe bastasse conviver com a decepção de não se tornar mãe, ainda tinha de 

“aturar” a rudeza e mesquinhez do marido. Na passagem, a trágica percepção de Piaba 

em relação à esposa:  

[...] — Vá pro caixa-pregos, sinhá cobra-choca! Você tá um bagaço e 
não me serviu nem pra parir. — Malvado, Piaba sempre arranja um 
sistema de atacar o ponto fraco do alheio. — Preste atenção que nas 
primeiras águas a formiga boca-de-cisco sai pra virar tanajura. 
Entenda, viu! Se despoja das asas, cava um buraco no chão e põe ali a 
gorduragem do oveiro que vai se desmanchar nas formiguinhas. 
Pronto! A tanajura se passou a mãe, mas também virou um cavaco 
seco! Essa é a cantiga, Avelina! Entendeu? E você tá um cavaco sem 
construir um só menino... nem uma buguelinha fêmea escanzelada. 
Vaca caduca e maninha! Só de lidar com um traste desse, arrependo 
ter nascido. Só serve pra dar despesa (CS, p. 274).   
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Se o poético transcende o estado das coisas e a alma das pessoas, podemos 

afirmar que a personagem Avelina jamais desfrutou de um só momento poético, pois 

cada ação desempenhada ou sofrida por ela não resultou em nada que a propiciasse 

viver momentos felizes em sua vida. Na concepção do narrador, a vida do casal Piaba 

resumia-se em “Um desamparo total! Cada um com as suas miserinhas, já não se 

atracam aos sopapos, está certo; mas ainda se xingam, se dão encontroadas, que o hábito 

é o diabo! (CS, p. 264). Guardadas as devidas proporções, podemos dizer que essas 

personagens são a caricatura da vida regional.  

Assim, na prosa de Cartilha do silêncio, cada mulher retratada aqui expõe um 

mundo de falas e silêncios que no íntimo de cada ação e desejo espera por algo que 

possa melhorar ou senão amenizar seus problemas e angústias. São falas que querem ser 

ouvidas em momentos de dor, tristeza, alegria, dúvida e esperança de um amanhã 

menos sofrido. Algumas vezes em que optaram pela fala em vez do silêncio, d. Senhora, 

Arcanja e Avelina revelaram seus sentimentos em cada reflexão que faziam sobre o 

mundo que lhes cercava. E, nesse aspecto, Avelina diferencia-se de Rosário e Arcanja 

por não dominar o mundo das palavras e pertencer à classe social dos menos 

favorecidos, carregando uma grande lacuna na vida por não ter sido mãe e também por 

apresentar em seus anseios um discurso contraditório que ora critica os patrões pelo fato 

de levar a vida miserável junto com o marido e ora tenta convencê-lo para silenciar, 

pois não era preciso “ocupar” os donos da Varginha com as suas “lamentações”. Vimos, 

portanto, mulheres pertencentes a classes sociais distintas, mas muito próximas quando 

expressam o comum desejo de serem respeitadas enquanto sexo “frágil” e, enquanto 

mães, tentam até a proximidade da morte reivindicar um futuro melhor para seus filhos, 

como bem fizeram Rosário e Arcanja. Assim como as personagens femininas de Fogo 

morto, as personagens de Cartilha do silêncio também comungam do mesmo 

pensamento que um dia o poeta Manuel Bandeira colocou em versos, pois analisando 

suas vidas, sentiam “A vida inteira que podia ter sido e que não foi” (BANDEIRA, 

2000, p. 30). Mas, apesar de todas as dificuldades que as mulheres passaram no mundo 

patriarcal, a prosa de Dantas aponta uma nova visibilidade para as personagens 

femininas diante da lenta modernização que se instalou no meio rural nordestino no 

século XX. Analisando este aspecto no conjunto de obras do romancista sergipano, o 

pesquisador Sidiney Gerônimo observou: 
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Ao lado das transformações nas relações de produção, um longo e 
lento processo de horizontalização das relações entre os sexos 
começou a corroer as ortodoxas hierarquias de gênero, em que a 
mulher, a filha ou a esposa, era uma propriedade sob o mando do 
pater famílias. O discurso ficcional de Francisco Dantas recria 
imagens de um momento histórico em que a feminilidade começava a 
esboçar suas insatisfações frente à dominação masculina. Essas 
mudanças foram percebidas nas relações entre moças e rapazes que 
começaram a desbancar a autoridade patriarcal através de aventuras 
amorosas românticas e que colocaram seus desejos e motivações 
pessoais no primeiro plano, em detrimento de costumes inveterados e 
valores morais da família dita patriarcal (GERÕNIMO, 2008, p. 122).   

 

Por fim, percebemos um discurso feminino forte, sensato e poético nas prosas 

de Francisco Dantas e José Lins do Rego. Acreditamos que os momentos trágicos 

vividos pelas personagens fizeram cada uma delas amadurecer ou mesmo não suportar o 

peso da experiência vivida como foi o caso de d. Senhora que não respondeu de forma 

racional aos desentendimentos com o cunhado e aí toda a pressão a conduziu ao 

extremo da loucura. Mas, sem dúvida, a expressividade dessas mulheres reside nas 

sutilezas das ações praticadas e reflexões que tiveram ao longo de suas vidas, fossem 

enfrentando o trágico ou o poético, e a serenidade, quando possível, para dar 

continuidade às ações que dependiam única e exclusivamente delas. Dessa forma, 

podemos afirmar que a história de vida das personagens femininas de Fogo morto e 

Cartilha do silêncio é composta de “muitas histórias” que se constroem com tensões 

reveladoras do lugar problemático da mulher na sociedade patriarcal. 
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4 – DIÁLOGOS REGIONAIS NO ESPAÇO-TEMPO DOS ENGENHOS E 
FAZENDAS 

 
 

4.1- O olhar masculino nas relações social e familiar: falas e silêncios no espaço dos 
engenhos e fazenda 

 
 
 A representação social no universo romanesco de Fogo morto e Cartilha do 

silêncio fundamenta-se no ajuste de atividades essenciais na vida das personagens que 

habitam Pilar e Rio-das-Paridas: a atividade econômica e a familiar. Na primeira, temos 

o açúcar na prosa de José Lins do Rego e o gado na prosa de Francisco Dantas como a 

base econômica dos meios de vida. O elemento definidor das relações sociais é o 

trabalho representado nas narrativas pelos senhores de engenho, os fazendeiros, os 

agregados, os trabalhadores livres e os escravos. Em Fogo morto, temos ainda a 

aparição do cangaço, simbolizando outro grupo de pessoas que vivem à margem, 

vítimas da ordem social. Nos romances, a maior parte dos conflitos vivenciados pelas 

personagens está diretamente relacionada à constante ingerência, seja na administração 

do engenho e da fazenda seja pela instabilidade econômica que se instala no meio 

social.  

A outra atividade que compõe a representação social diz respeito às relações 

familiares, predominando sempre a fala do chefe, fosse este pai ou marido. Nos 

romances citados, vimos que a fala e as ações masculinas se sobrepõem às femininas, 

como já analisamos no capítulo anterior. De acordo com Caio Prado Jr. em Formação 

do Brasil contemporâneo, a nossa estrutura familiar é herança do sistema colonial onde 

o sistema econômico baseava-se no patriarcalismo rural e assim dava-se início às 

futuras relações sociais. 

A formação da família agrária no Brasil deu-se nas regiões onde havia grandes 

propriedades de terras voltadas para o cultivo do açúcar, do café e a criação de gados, 

resultando assim no desenvolvimento dos engenhos, nas belas fazendas de criação e na 

extensiva produção de café. A família patriarcal se organizava de tal forma para não 

perder o patrimônio que erguera, assegurando durante séculos a funcionalidade do 

engenho ou da fazenda nas mãos de parentes. Em relação a Fogo morto e Cartilha do 

silêncio, essa realidade não se sustenta porque, na sucessão das gerações, o patrimônio 

adquirido pelos gestores do engenho e da fazenda vai lentamente entrando em 
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decadência na administração de membros da própria família do patriarca e com as 

constantes mudanças no contexto econômico. Referindo-se à formação familiar no 

Brasil, Caio Prado esclarece: 

 
O clã patriarcal, na forma em que se apresenta, é algo específico da 
nossa organização. É do regime econômico que ele brota, deste 
grande domínio que absorve a maior parcela da produção e da 
riqueza coloniais. Em torno daqueles que a possuem e senhoreiam, o 
proprietário e sua família, vem agrupar-se a população: uma parte por 
destino natural e inelutável, os escravos; a outra, pela atração que 
exerce o único centro existente real e efetivo de poder e riqueza. O 
domínio é vasto, o que nele se passa dificilmente ultrapassará seus 
limites. Fica por isso inteiramente na alçada do proprietário [...] 
(PRADO JR, 1995, p. 287). 
 
 

Em Fogo morto, o capitão Tomás Cabral de Melo simboliza esse “efetivo de 

poder e riqueza” do qual analisou Caio Prado Jr. e em Cartilha do silêncio, vemos esta 

representação nas ações da personagem Romeu Caetano Barroso. Há algumas 

semelhanças nos problemas enfrentados por ambos no cotidiano familiar e nas relações 

que envolvem empregados e agregados. A origem do contexto socioeconômico dessas 

personagens também diverge. A personagem de José Lins do Rego ergueu seu 

patrimônio sozinho, por isso tem uma origem bem mais simples do que a família do 

protagonista de Francisco Dantas.     

O capitão Tomás de Melo descendia dos Cabrais do Ingá, região da Várzea do 

Paraíba. Demonstra uma enorme aptidão para o trabalho no campo, enfrenta mudança 

no plantio de sua terra, pois antes lidava com a cultura do algodão e passa a se dedicar à 

cultura do açúcar, não gostava de festas, frequentava apenas as que batizavam as filhas 

para não decepcionar a mulher, d. Mariquinha. Quanto aos escravos, não permitia que 

os mesmos fossem a festas no Pilar e, de acordo com o narrador, “negro do Santa Fé era 

de verdade besta de carga. O capitão, dizia ele mesmo, que negro era só para o trabalho. 

Ele não era negro e vivia de manhã à noite fazendo sua obrigação” (FM , p. 213).  

Vimos com isso, uma relação desgastada entre senhor e escravo. Agindo em alguns 

momentos com severidade no trato com os seus escravos, o capitão Tomás conseguiu 

erguer o Santa Fé. Mas, como seres humanos, a escravatura do seu engenho sentia 

necessidade de se divertir para esquecer um pouco a dureza do trabalho dedicado à terra 

e ainda mais que os escravos tomavam conhecimento de que os negros dos outros 
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engenhos, dentre eles, os do Santa Rosa podiam frequentar as festas no Pilar. Como não 

mudou o jeito ríspido de lidar com os escravos, o capitão Tomás enfrenta pela segunda 

vez a fuga do negro Domingos e ainda sofre com o roubo de alguns cavalos do engenho, 

simbolizando estas as primeiras ações trágicas na vida do senhor de engenho. 

Como “propriedades” de seus donos, os escravos deviam-lhes obediência e, seu 

Tomás, atribuindo-se dessa posse, exigia daqueles dedicação cerrada ao trabalho. 

Porém, na avaliação de d. Mariquinha, o marido não era homem que “vivia surrando as 

suas peças de escravatura. Negro que apanhava só tivera um, o Luís, que bebia muito e 

ficava impossível, malcriado, querendo dar nos outros. Só este passava dias no tronco” 

(FM, p. 240). Para ela, “se não fosse aquele Domingos não podia se queixar de seus 

negros. Domingos dera com o seu marido no chão. E por isto, logo que pôde, vendeu o 

negro para o major Ursulino” (FM, p. 240). 

No entanto, a realidade do engenho se modifica quando o genro Lula de 

Holanda começa a opinar sobre como devia ser o tratamento dado aos escravos, pois 

anuncia em alto e bom tom que “negro só mesmo na peia” (FM, p. 241). Por ter 

pensado assim, travou um péssimo relacionamento com os escravos quando assumiu a 

gerência do engenho e a este fato juntou-se sua completa inaptidão à vida rural, 

resultando drasticamente no processo de decadência do Santa Fé. Vemos, portanto, um 

senhor de engenho de quem ninguém gostava, mas todos o respeitavam, fosse por medo 

ou pelo jeito seu de homem importante e poderoso, que acabava passando, tanto para os 

escravos como para as pessoas do Pilar. A trajetória de S. Lula frente à administração 

do engenho rende-lhe o fracasso de não dar continuidade à riqueza do Santa Fé e a fama 

de ser um homem sovina. Tais posicionamentos contribuem para a decadência do 

patrimônio do capitão Tomás, pois torna-se, cada vez mais evidente, a ingerência do seu 

genro. Não há esforço da parte de S. Lula visando melhorar a imagem do engenho e 

tampouco a relação que mantém com seus empregados. Nas desastrosas ações do 

coronel, temos: 

 

[...] as terras do Santa Fé. Tudo estava coberto de mato. Só um 
partido de cana, umas três cinqüentas, com o verde escuro da cana 
bem criada. No mais era a mataria, o tabocal, o mata pasto, o melão-
de-são-caetano se enroscando pelas estacas da beira da estrada. 
Também não havia ninguém que quisesse plantar as terras do Santa 
Fé. O coronel Lula não queria lavrador que lhe viesse com exigências 
descabidas. Ali viera, logo depois de 88, um sujeito de Itambé, e 
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fizera dum partido de cana para mais de duzentos pães. Seu Lula 
implicara com o lavrador, e no fim da safra o homem deixara tudo e 
ganhara o mundo. A fama da mesquinhez de seu Lula correra pelos 
quatro cantos. E por isto não lhe aparecia quem lhe quisesse plantar a 
várzea (FM, p. 290).    

 
    

A pequenez do S. Lula se revela maior ainda quando ele toma a atitude de 

perseguir um dos moradores mais antigos do Santa Fé, o mestre seleiro José Amaro, 

gerando assim o conflito trágico na relação de duas classes sociais distintas. José Amaro 

tinha uma condição diferente dos outros moradores porque não pagava foro ao S. Lula e 

também não era trabalhador de eito. Porém, os propósitos do senhor de engenho são 

interrompidos pelas constantes ameaças que recebe de Antonio Silvino. O cangaceiro 

chega a enviar bilhete ao coronel “exigindo” a permanência do mestre e de sua família 

na terra onde moravam. Amélia faz a leitura do “[...] bilhete do capitão Antonio Silvino 

em termos de ordem. Mandava dizer que o mestre José Amaro tinha que ficar no sítio 

até quando ele bem quisesse” (FM, p. 318). A princípio, Lula tem uma calma reação ao 

saber da notícia e, ao longo de suas ações, deixa de perseguir o seleiro.   

O bacharel incompetente para gerir um engenho é um traço comum na obra de 

José Lins do Rego, pois percebemos que assim como Lula, em Fogo morto, a 

personagem Carlos, em Banguê, também bacharel, apresenta completa inaptidão à vida 

rural. Com a morte de José Paulino, o seu avô, Carlos assume a administração do 

engenho Santa Rosa que passa em pouco tempo a apresentar claros sinais de 

decadência. Nas reflexões do coronel fracassado, vemos o estado do engenho: “[...] há 

três anos que o Santa Rosa safrejava com o seu novo dono. E estava quase de fogo 

morto. O que fizera para isto? Não sabia explicar meu fracasso” (Banguê, p. 106). 

Mantendo-se alheio ao plantio, à colheita e à moagem, Carlos ainda demonstrava 

incompetência também no trato com os subordinados e assim o engenho caminhava 

cada vez mais para o seu declínio. Na passagem, o atraso do Santa Rosa: 

 

Às vezes, enquanto o sol queimava nos meios-dias, ficava aos 
balanços, ouvindo estalar os canários na gameleira. [...] Não saía de 
casa para parte alguma. O feitor era uma preguiça e, galho de mato. 
Passava um tempão num pedaço de cana, com o eito. A cana, grande, 
o mato maior do que ela. A verdade dura, porém, era esta: o Santa 
Rosa qualquer dia faria parelha com o Santa Fé do seu Lula (Bangüê, 
p. 107).  
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Vale ressaltar que a questão do bacharel deslocado no meio rural, mostrando-se 

incapaz de dar continuidade ao patrimônio dos seus antepassados foi analisada por 

Gilberto Freyre em Sobrados e mucambos. Essa inaptidão e total indisposição são vistas 

pelo sociólogo como sendo a principal causa da decadência de engenhos e fazendas no 

Nordeste brasileiro do século XIX, assim como representaria também o declínio da 

sociedade patriarcal.  Analisando o perfil de seu Lula, quando este se nega a vender o 

Santa Fé, após receber algumas propostas vindas de outros senhores de engenho, 

Heloísa Toller Gomes, na obra O poder rural na ficção, afirma que o coronel Lula “crê  

no estatuto feudal que preconiza um estilo de vida eminentemente hierárquico, fazendo 

vista grossa para a realidade econômica do regime. A tragédia de Lula consiste na 

proporção direta entre sua ruína crescente e seu crescente delírio de grandeza” 

(GOMES, 1981, p. 50). 

Também em ruína crescente vivem as personagens José Amaro e o capitão 

Vitorino.  A vida do mestre seleiro é marcada por uma sucessão de elementos trágicos, a 

começar pela doença da filha Marta que durante muito tempo foi um mistério para ele e 

a esposa. A princípio, chega a associar o estado “esquisito” em que se encontra a 

menina com uma choradeira e nervosismo constantes como uma consequência do fato 

de, na vida de sua herdeira, nunca ter aparecido um pretendente para casamento. A 

situação de Marta causou muito sofrimento na vida do pai desde o dia em que ele 

descobriu que ela sofria dos nervos até o trágico momento da sua saída para o 

manicômio. Apesar de não se abalar e não demonstrar traços de uma pessoa sensível, 

“não quis ver a saída da filha. Emocionado, entrou em casa e o soluço da mulher cortou-

lhe o coração. [...] Não podia ver aquilo. Lá embaixo, escutou os gritos da filha. [...] A 

manhã parecia uma noite escura para ele. Não ouvia nada, não via nada” (FM, p. 206-

207). O mestre que sempre valorizou mais a profissão do que a família que constituíra 

ficou profundamente abalado com a tragédia da menina Marta. Tinha consciência de 

que ela não alcançaria nenhum sucesso na vida pessoal. A imagem de dor e 

estarrecimento de José Amaro nos é assim passada pelo narrador: 

 

O mestre não pensava em nada. Havia dentro dele um vazio 
esquisito. Teve medo de voltar para dentro de casa. E ali mesmo, por 
debaixo da pitombeira, baixou a cabeça e chorou como um menino. 
O bode manso chegou-se para perto dele e lambeu as suas mãos. E 
começou a berrar, como se tivesse coração de gente (FM, p. 207). 
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O segundo momento trágico vivenciado pelo seleiro, já analisado, refere-se à 

conturbada relação entre ele e o S. Lula de Holanda. O agregado José Amaro foi 

intimado sumariamente para sair de suas terras que usufruía desde o tempo do velho 

Amaro, uma vez que na concepção do senhor de engenho, o seleiro não tinha o direito 

de posse sobre a mesma. Toda aquela situação lhe causou muitas noites sem dormir, 

pois além da preocupação com o estado de saúde da filha, lidava também com o 

desgosto de ser humilhado perante os amigos com os quais convivia. Soma-se a tudo 

isso algo de mais complexo na vida do mestre: o triste momento em que é comparado a 

um lobisomem pela sua aparência física e à preferência para sair de casa altas horas da 

noite. Sem muitos critérios, passou a ser comparado com este ser estranho 

principalmente pelas mulheres que o conheciam. Até mesmo a própria esposa passa a 

rejeitá-lo porque incorporou o discurso predominante sobre o estado do marido.  Diante 

da realidade, José Amaro vive com a mente repleta de questionamentos sobre o seu 

estado físico: o que de fato haveria com ele para assombrar as pessoas? Observava que 

crianças e adultos corriam quando cruzavam com ele: “o que havia no seu corpo, nos 

seus gestos, na sua vida?” (FM, p. 197).     

Na nossa concepção, toda a trajetória do velho seleiro não difere muito da que 

foi vivenciada pelos outros protagonistas de Fogo morto, quando ambos enfrentam as 

dificuldades na vida familiar e social. Vemos, que a relação dos homens com a nova 

realidade é mais direta, imediata, ao passo que as mulheres sofrem mais os seus efeitos, 

até pela situação de dependência que mantêm na convivência com o sexo masculino. 

 Mesmo valorizando a sua habilidade artesanal, o seleiro não se livra de 

enfrentar a concorrência da fabricação em série do produto que tinha tanto apreço: a 

sela. Sentia orgulho do que fazia e mantinha a tradição familiar, pois uma peça que o 

pai fizera “foi dada pelo barão de Goiana ao Imperador” (FM, p. 52). Mas, até mesmo 

esta ação, que o fazia sentir tanto orgulho do ofício que aprendera, serviu também para 

refletir em muitos momentos de sua vida que não progredira na profissão, uma vez que 

“estava trabalhando para camumbembes. Era o que mais lhe doía. O pai fizera sela para 

o imperador montar. E ele ali, naquela beira de estrada, fazendo rédea para um sujeito 

desconhecido” (FM, p. 57). A dramática condição de vida de José Amaro não lhe 

impediu de ter um discurso forte sobre si mesmo e sobre pessoas que conviviam no 

mesmo meio social. A fala do mestre é uma forma que ele encontrou como apoio 
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necessário à sua sobrevivência. Nesse sentido, vejamos alguns trechos do contundente 

discurso do seleiro:    

 
Não sou criado de ninguém. Gritou comigo, não vai. [...] Trabalho 
para homem que me respeite. Não sou um traste qualquer. Conheço 
estes senhores de engenho da Ribeira como a palma da minha mão. 
(p. 49) 
Todo mundo sabe que não corto uma tira para José Paulino. [...] É 
juramento que fiz. [...] Não agüento grito. Mestre José Amaro é 
pobre, é atrasado, é um lambe-sola, mas grito não leva (p. 56).  
Eu digo aqui, todos os dias para quem quiser ouvir: mestre José 
Amaro não é pau mandado. [...] Não aceito encomenda daquele velho 
gritador. Não sou cabra de bagaceira, faço o que quero. O velho meu 
pai tinha o mesmo calibre. Não precisava andar cheirando o rabo de 
ninguém. 
[...] Sou um oficial que não me entrego aos mandões. Quando a gente 
fala nestas coisas vem logo um pobre como você dizendo que estou 
zangado. Sou eleitor, dou o meu voto a quem quero. Não voto em 
governo (FM, p. 58). 
 
 

Todo esse discurso não foi suficiente, no entanto, para tirá-lo da situação de 

agregado, dependente do senhor de engenho. Mesmo sendo homem branco e livre para 

votar em quem bem entendesse, carregava consigo sinais de fracasso na vida familiar e 

social e, pertencendo à classe da pobreza, parece não se incluir, mesmo que 

momentaneamente, como sendo mais um deste meio, como vimos no diálogo que tivera 

com o negro Leandro. Na fala do mestre, ele afirma para o negro: “Quando a gente fala 

nestas coisas vem logo um pobre como você dizendo que estou zangado” (FM, p. 58). 

Da situação vivida por José Amaro, podemos perceber que o regime de escravidão não 

foi atribuído apenas aos negros, pois o mestre e sua família passaram pela dor da 

humilhação ao viver de favor nas terras do senhor de engenho. Vimos, pois, um homem 

completamente “[...] perdido, sem filha, sem mulher, só no mundo como se fosse um 

condenado (FM, p. 118). Chegou a contar com a ajuda de alguns amigos, dentre eles, o 

cangaceiro Antonio Silvino, pelo constante apoio que dera ao bando e tal ajuda rendeu-

lhe outro momento trágico, a prisão na vila do Pilar. Muito fragilizado diante do 

sofrimento que passara na cadeia, chega a desabafar com o cego Torquato que não era 

“[...] homem para aguentar uma surra desta” (FM, p. 376) e antes mesmo de partir para 

o ato mais trágico que pode cometer um ser humano contra si mesmo, como o suicídio, 

tinha um penúltimo desejo: “queria ser só neste mundo que não lhe dava alegria” (FM, 

p. 118). Sobre o aspecto da solidão, reportamo-nos ao estudo que Juarez Gama Batista 
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fez acerca da obra de José Lins do Rego, apontando “o problema da solidão” como um 

tema recorrente e decisivo na obra do romancista. Na análise do professor Batista, Fogo 

morto nos revela: 

 

[...] A solidão das criaturas entregues a um destino que nunca se sabe 
qual é, como um vulcão ameaçador. E lembra Conrad, a violência 
que se abate sobre os seus caracteres marcados pelo 
confinamento, pela proscrição, e o choque que sobrevirá com o 
mundo que é também dos outros. O desamparo do homem é a 
sua grande verdade, e vai até o fim, numa linha só. O que 
destrói, o que liquida a figura humana, é justamente este vazio, 
a sem-razão da trajetória exaustiva. A morte suja a vida porque 
chega para um homem já devastado, como uma perversidade 
inominável. Em José Lins do Rego ela não dignifica ninguém, 
não tem grandeza alguma. O epílogo do herói anda muito longe 
da sua visão dos destinos (BATISTA, 1994, p. 39). 
 
 

Ao contrário do mestre, Vitorino Carneiro da Cunha não se entregava às 

dificuldades que surgiam e tampouco pensou em dar fim à sua vida. Em termos de 

discurso, apresenta algumas ideias semelhantes às defendidas pelo amigo compadre, 

apenas com um diferencial: o discurso do seleiro era respeitado e criticado pela 

veemência com que ele falava determinado assunto, ao passo que a fala do capitão 

Vitorino não era levada a sério tanto no meio familiar como no social. No entanto, ele 

segue com seus propósitos, principalmente na defesa incansável pelos que vivem à 

margem e assim como o seu próprio discurso controverso, em alguns momentos se 

inclui no grupo dos esquecidos da sociedade, como no momento em que sua esposa 

recebe o convite para seguir com o filho Luís para o Rio de Janeiro: “a sua velha 

Adriana quisera abandoná-lo para correr atrás do filho. Desistiu para ficar ali como uma 

pobre. [...] Ele não precisava de ninguém para viver. Se lhe tomassem a casa onde 

morava, armaria a sua rede por debaixo dum pé de pau. Não temia a desgraça, não 

queria a riqueza” (FM, p. 396). Era firme nas colocações que fazia sobre os amigos, a 

vida e o povo do Pilar. Carregava a certeza de que, sem dúvida, era “[...] melhor ser 

como ele, homem sem um palmo de terra, mas sabendo que era capaz de viver 

conforme seus desejos” (FM, p. 396).  Podemos dizer que nisto reside a força particular 

de Vitorino, a qual não podia contar com seus parentes, pois eram “todos uns pobres 

ignorantes, verdadeiros bichos que não sabiam onde tinham as ventas” (FM, p. 396).   O 
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marido de sinhá Adriana, homem branco e livre, representa a oposição no município do 

Pilar, enfrentando uma luta ferrenha com os poderosos de sua terra, dentre eles, o seu 

primo José Paulino que o tem na cota de que “[...] não é homem de regular. [...] não 

deve dar ouvido ao que ele diz” (FM, p. 364). Os outros opositores com quem o capitão 

vai travar longas ações trágicas e cômicas são o delegado José Medeiros, o tenente 

Maurício e o prefeito Quinca Napoleão. Para tanto, é preciso ressaltar que a partir das 

ações de Vitorino vemos as contradições da sociedade, até mesmo quando em muitas de 

suas atitudes a personagem não demonstra o senso do ridículo. Ele não tem a dimensão 

de seus limites. 

Um aspecto relevante no mundo do capitão Vitorino reside na esperança que 

ele tinha de ver o Pilar crescer e melhorar as condições de vida da população, caso o 

coronel Rego Barros vencesse a eleição, chegando à presidência do Estado. Para ele, se 

este fato se realizasse, a classe patriarcal dos senhores de engenho não desfrutaria mais 

de tantos privilégios. Na nossa concepção, esse pensamento simboliza o lado consciente 

da personagem e o coloca distante daquelas ações trágicas quando ele tenta resolver 

tudo com a força do seu “punhal” ou desafiando as autoridades no meio em que mora, 

como o momento em que enfrentou sozinho o tenente Maurício ao defender o amigo e 

compadre José Amaro, o cego Torquato e o negro Passarinho, ambos presos pelo apoio 

que davam a Antonio Silvino e seu bando. O trágico se aproxima do capitão, pois ele é 

preso e sofre muito com as severas surras que lhe dão no ambiente hostil da cadeia do 

Pilar. Quando solto, continua suas ações em defesa dos amigos, até mesmo àqueles que 

já haviam lhe decepcionado como foi o caso do S. Lula, quando insistiu para que o 

compadre José Amaro saísse de suas terras. Ao tomar as dores do senhor de engenho, 

enfrenta a fúria de Antonio Silvino que manda os cabras do cangaço lhes dar um 

corretivo pela insistente defesa em favor do velho Lula.  Para a crítica Edda Arzúa 

Ferreira, o comportamento deste protagonista o define como sendo um ser: 

 

[...] irrequieto; agitado; provocador; ameaçador; lutador; rebelde; 
violento; extremamente comunicativo; ressentido; desbocado; 
revoltado; irreverente; solidário; frustrado; agressivo; bom; 
megalomaníaco; insubmisso; íntegro; fiel; polêmico; cabalador; 
libertador; ingênuo; puro; persistente; sonhador; famoso; prestigiado; 
paranóico; exaltado (FERREIRA, 1975, p. 106). 
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Vivendo num mundo idealizado, Vitorino não percebe o trágico em sua vida, 

pois as ações que pratica em defesa dos pobres em quase nada contribuem para 

amenizar a opinião do povo que ridiculariza a sua fala e os seus gestos. Pensamos que 

esta ridicularização talvez resida no simples fato de apresentar-se como um ser que 

critica a classe social dos que detêm o poder e ora, paradoxalmente, chega a cultuar a 

hierarquia, pois ele “era o Capitão Vitorino Carneiro da Cunha. À sua casa vinham os 

grandes e os pequenos de terra” (FM, p. 394). Acreditando cada vez mais num mundo 

de fantasia, não considerava a opinião da esposa Sinhá Adriana nem do filho Luís, o que 

lhe interessava era ver o futuro com otimismo. Em suas ações controversas, temos um 

ser “megalomaníaco” e um ser “persistente”: “— Minha velha, amanhã tenho que 

ganhar os campos” e “No outro dia, sairia pelo mundo para trabalhar pelo povo” (FM p. 

400 e 401). Essa realidade de Vitorino o faz acreditar que mais cedo ou mais tarde teria 

uma vitória sobre os desmandos que sucediam a ele e à população do Pilar, pois com 

base nisto, nos afirma o narrador: “Todos ficariam contentes com o seu triunfo” (FM, p. 

288). 

A bem da verdade, um futuro de paz existiu apenas nos delírios do capitão 

Vitorino e após as trágicas ações quando enfrentou sozinho os dois homens mais 

temidos da região: o tenente Maurício e o capitão Antonio Silvino. O grande achado no 

desvairamento de Vitorino está na sua vontade política para administrar o Pilar, quando 

assinala principalmente que: 

 

Todos pagariam impostos. Por que José Paulino não queria pagar 
impostos? Ele próprio iria com os fiscais cobrar os dízimos no Santa 
Rosa. Queria ver o ricaço espernear. Ah! Daria gritos. 
— Tem que pagar, primo José Paulino, tem que pagar, sou eu o 
prefeito Vitorino que estou aqui para cumprir a lei. Tem que pagar! 
(FM, p. 398).  

 

Em síntese, as ideias do protagonista da terceira parte de Fogo morto não são 

concretizadas no mundo real, mas ele continua com sua vontade política bastante 

aguçada ao afirmar com veemência para a mulher: “Um homem que se preza não deve 

se entregar”  e  “um homem que luta não é desfeiteado” (FM, p. 400). Por fim, notamos 

que no romance de José Lins do Rego, os primeiros protagonistas, mestre José Amaro e 

o coronel Lula de Holanda, não tinham mais o mundo que desejavam viver, ambos 

sofreram com a decadência que se instalou em suas vidas. Embora não perceba, 
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Vitorino também está em decadência, uma vez que pertenceu à classe senhorial e, não 

entregando os pontos, tenta adaptar-se à nova ordem que se impõe, quando apoia a 

candidatura liberal do coronel Rego Barros, apontando o seu apreço à lei e à justiça. Por 

outro lado, prestigia a oligarquia quando não se afasta da política do favor e dos 

privilégios da compra de títulos, como a sua patente de capitão e a isto se deve, 

certamente, o descrédito de sua fala e a zombaria pelas atitudes que pratica. Vimos, 

pois, um Vitorino contraditório em suas ações. Primeiro, ao posicionar-se política e 

combativamente contra o prefeito e José Paulino, chegando a condená-los por 

favorecimentos ilícitos e pelos desmandos com que Quinca Napoleão governava o Pilar, 

mas, ao mesmo tempo, desejava ter o primo José Paulino como seu compadre, o que 

demonstrava certamente o seu apreço à vida aristocrática. O desempenho contraditório 

de Vitorino “não se coaduna com uma prática efetivamente revolucionária”, conforme 

observa a pesquisadora Elisalva de Fátima Madruga. No seu estudo, ela acrescenta:  

 

Branco e parente dos detentores do poder, Vitorino Papa-Rabo 
parecia se ressentir disso, por não gozar como estes dos mesmos 
privilégios e considerações. [...] Sua práxis combativa encontra-se 
limitada, de um lado, por preconceitos de ordem machista e racista 
incompatíveis com o espírito do verdadeiro revolucionário, uma vez 
que demonstra certa conveniência com a desigualdade, sobre a qual, 
repetimos, está alicerçada a situação de dominação. De outro lado, 
por uma atitude paternalista, que se evidencia nos seus planos de se 
tornar, com a derrota dos que estavam no poder, “dono do mundo que 
via, da terra que a lua branqueava, do povo que precisava de sua 
proteção”. [...] Além disso, caracterizado como louco, pelos diversos 
segmentos da classe dominante, a personagem Vitorino Papa-Rabo 
tem também, por mais esta razão, assim esvaziado o seu caráter 
revolucionário (MADRUGA, 1983, p. 71-72) 
 
 

A performance “revolucionária” desse protagonista de Fogo morto é bastante 

questionável e dizemos ainda problemática, pois há por trás de tudo isso um ser que 

sofre com desejos e interesses diversos e particulares. Pensamos também que por ele ser 

mais uma vítima da estrutura e pressão social, as suas ações correspondem mais a uma 

necessidade de se autoafirmar do que mesmo a uma mudança no contexto sócio-

político. Vimos, portanto, como uma caricatura: ele é cômico e trágico, faltando-lhe o 

senso de ridículo.  

Assim como Vitorino, outras personagens do romance são expressões e vítimas 

da estrutura social que obriga vários seres humanos a viverem à margem da sociedade, 
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tendo pela frente a força poderosa de um destino decadente. É assim a trajetória do cego 

Torquato que, miseravelmente, perambula bêbado pelas estradas dos engenhos com a 

preocupação de estar sempre “atualizado” sobre o que se passa na estação e no 

município do Pilar, visando, com isso, garantir a sua alimentação e um lugar seguro 

para dormir. No desabafo da personagem, sentimos o estado do seu abandono: “[...] sou 

um pobre cego que vivo do coração da humanidade. Muito sofre um homem sem a luz 

dos olhos, muito sofre um cristão que não vê a luz do dia...” (FM, p. 210-211). 

 O negro Passarinho também sofria com a vida miserável que o destino lhe 

reservara, sem lugar definido para morar, contava com a ajuda paliativa de alguns 

senhores de engenho e das pessoas da vila. Com o passar do tempo, o destino lhe guarda 

uma tragédia que o deixa marcado pelo resto da vida: a triste experiência de ser preso, 

uma vez que foi acusado junto com o cego Torquato e o mestre José Amaro de darem 

cobertura ao bando de cangaceiros. O primeiro exprime um pensamento bastante 

comum entre as pessoas da classe menos favorecida no Nordeste brasileiro ao revelar 

em sua fala: “Deus tem protegido este homem com todos os seus poderes. Ele protege o 

povo, mestre. Ele faz com o rifle o que o padre Ibiapina fazia com o rosário” (FM, p. 

307). O seleiro só reforça a admiração pelo “herói” ao considerá-lo o único ser que 

podia defender os pobres e, silenciosamente, tenta ajudar a Antonio Silvino, enviando-

lhe comida, aguardente e sandálias que ele mesmo confeccionava. Para o mestre: “Que 

fossem para o inferno os grandes da terra. Para ele só havia uma grandeza no mundo, 

era a grandeza do homem que não temia o governo, do homem que enfrentava quatro 

estados, que dava dor de cabeça nos chefes de polícia [...]” (FM, p. 145). Na cadeia, os 

três seres que vivem à margem da sociedade perceberam mais ainda o trágico espaço em 

que se encontravam e a total negação dos direitos de cada um. Na passagem, o 

abandono e a miséria da vida das personagens: “A cela fedia. Mas a luz da manhã 

entrava no cubículo imundo para iluminar as caras trágicas dos homens. [...] O negro 

Passarinho ressonava alto. O mestre José Amaro estava para um lado, com o 

pensamento no compadre” (FM, p. 386). 

Por fim, acreditamos que através das ações de Vitorino e a exposição do 

mundo decadente de personagens secundários, como o negro Passarinho e o cego 

Torquato, e tantos outros que não mencionamos em nossa análise, mas que estão 

presentes na narrativa de Fogo morto, José Lins do Rego fez uma crítica à sociedade de 
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seu tempo, denunciando as injustiças sociais e os desmandos políticos, apontando a 

tragédia como forte consequência que se instala na vida dos seres humanos. 

Algumas semelhanças nas ações e perfis das personagens citados de Fogo 

morto se aproximam de personagens de Cartilha do silêncio. Na prosa do romancista 

sergipano, o perfil do personagem Cassiano Barroso, o filho do coronel Romeu Caetano 

Barroso, muito se assemelha aos perfis de Lula de Holanda em Fogo morto, e Carlos de 

Melo, em Banguê. Diríamos que a história se repete em termos literários, pois Romeu é 

o patriarca do clã dos Barroso, assim como o capitão Tomás de Melo o fora no engenho, 

ambos viviam apenas para o trabalho. O segundo visava sempre em aumentar a 

produtividade do Santa Fé e o primeiro acumulava toda a sua energia para a fazenda 

Varginha, principais patrimônios de suas famílias. 

Porém, o mundo próspero tanto do engenho em Fogo morto quanto da fazenda 

em Cartilha do silêncio tinha dias contados para entrar em um trágico estado de 

decadência sem perspectivas de volta. A nova realidade que se instala no engenho Santa 

Fé e na fazenda Varginha está diretamente relacionada à péssima administração que a 

segunda geração da família dá ao assumir o comando deixado ou herdado por seus 

antecessores, situação que reflete o processo mais profundo de modernização do mundo 

rural. A situação do engenho já foi acima analisada, passamos, pois à realidade da 

fazenda Varginha. Diferentemente do Santa Fé, que contou com o genro do capitão 

Tomás para dar continuidade aos trabalhos deixados por ele, o segundo gestor do 

patrimônio deixado por S. Romeu é o próprio filho, Cassiano Barroso, o Barrosinho. A 

semelhança que o aproxima do S. Lula é exatamente a inércia para resolver as coisas, a 

total inaptidão à vida rural, o jeito rude de lidar e falar com os trabalhadores da sua 

propriedade, subtraindo-se daí a péssima relação entre patrão e empregado e a forma 

como encara a vida pensando sempre em objetos de valores e sem função prática. Até 

mesmo quando se encontra em estado decadente, não perde a pose, vive apenas do 

nome da família. 

Analisando a relação patrão versus empregado em Cartilha do silêncio, 

podemos dizer que a mais expressiva é a que envolve as ações e os pensamentos de 

Mané Piaba e Cassiano. Piaba, agregado da fazenda Varginha desde os tempos de S. 

Romeu, nunca pagara foro ao patrão pela pequena terra em que vivia com a mulher 

Avelina. Demonstra ter saudades do antigo patrão, o S. Romeu, e apresenta ao longo da 
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narrativa uma visão bastante crítica sobre Cassiano, o novo comandante da Varginha. 

Para Mané Piaba, “o trato com o patrão é sempre uma parada sutil, coisa a ser 

adivinhada: nunca a gente sabe a hora e a banda de se achegar. Pode até favorecer a 

pessoa, bem cordeiro; mas também se agrava por um triz” (CS, p. 205). Do ponto de 

vista do empregado, o patrão é um sujeito altamente inconstante no seu modo de pensar 

e agir, o que para ele só dificulta a relação entre ambos. Mas, o agregado também não é 

uma pessoa fácil de lidar, afastando, pois, a possibilidade de uma relação “cordial” entre 

patrão e empregado. Trata-se de uma personagem basicamente frustrada pelas 

condições socioeconômicas que dispõe, assim como fora o mestre José Amaro. 

Por um lado, Piaba se gaba por ter servido à família S. Romeu, período 

segundo ele, o mais gratificante de sua vida porque fora tratado com respeito e recebia 

salário compatível para a realidade da época. Nas reflexões e silêncios que costuma 

passar, carrega um saudosismo da era Romeu e d. Senhora, expõe uma forte rejeição ao 

ter Cassiano como atual patrão e não vê o dia de ter o menino Remígio como chefe da 

Varginha. No entanto, de outro lado, nem sonha que ainda menino, o herdeiro de 

Cassiano tem um olhar desconfiado sobre o seu perfil e as ações no trabalho que 

desempenha para o pai: 

 

[...] Remígio enxerga que o olhinho vigilante de Mané Piaba é que 
destoa dessa cabeça pendida. Matreiramente se mexe num recado de 
que ao invés de sereno. Arrependido... ele está mesmo é bem 
sacaneado. Esse jeito recolhido, esse olho solitário e emboscado, 
servem apenas pra alinhavar a fachada mais apropriada e 
convinhável. Reparando bem, enrodilhado na ira amontoada de tudo 
quanto tem sido obrigado a calar e engolir — Mané Piaba não se 
abandona. Essa sujeição silenciosa e tão bem preparada não passa de 
pura patifaria. É arteirice. O escolado se encolhe e se declara assim é 
na sondagem pra saber por onde anda a veia do patrão, espreita o 
risco que corre, capricha em não ser desfeiteado. Sujeitinho mongo. E 
lampeiro. Mané Piaba não merece fé (CS, p. 207). 

 

 

Carregando mesmo uma “sujeição silenciosa e tão bem preparada” como bem 

percebeu Remígio, Piaba se mostra com desenvoltura suficiente para lidar com o patrão 

Barrosinho. No outro ângulo da relação, vemos o ponto de vista do empregado, 

revelando a esperteza ao lidar com o patrão. Assim, nos deparamos com a experiência 

de Piaba, “o agregado estuda a feição de seu Barroso, procura devassar-lhe o que lhe vai 



 191

enfileirado na cachola, fazer a mediação de algum perigo na tocaia deste repente 

paternal, acolhedor. Venha de lá o que vier, não é maluco de peitar com ele.” E adiante: 

 

[...] se capacita de que o patrão está de veia, sim senhor, anda de 
veneta, bem com a vida, se amostrando naquele sestro agradado de 
mordiscar uma lasquinha de jurema [...]. Mas mesmo assim é de 
preceito continuar maneiroso, porque se pisar em falso — tome-lhe 
bandido! Com esse cabrão vermelhudo e estabanado a gente carece 
de assuntar demorado, porque, se soltar uma palavra de mau jeito, se 
disser qualquer bobagem a mais, pode ser recebido a pontapé. E 
quando o suplicante toma cobro e se espanta, já é destratado (CS, p. 
208). 
 
 

Se não lhe bastasse todo o cuidado em relação à imagem e como agir diante do 

patrão, o velho agregado vivia mesmo em trágicas condições de vida, chegando a faltar 

até comida em sua casa. Tudo isso fazia com que Piaba se sentisse um sujeito perdido, 

trazendo nas costas toda uma vida dedicada ao fazendeiro. Não podia se colocar 

ativamente contra esta situação porque já não gozava mais de sua saúde e também pelo 

simples fato de não ter nenhuma perspectiva de mudança em vista. Um sentimento de 

tristeza diante da miséria que assola a ele e Avelina se torna cada vez maior, pois 

considerava “a melhor coisa do mundo uma pratada toda enfeitada de carne” (CS, p. 

209).  Percebemos, ainda, que mesmo sem estudos, a personagem tem um relativo senso 

crítico sobre o salário que recebe, mas jamais tem coragem suficiente de questionar a 

realidade e apontar a miséria reinante para o patrão. A imagem da decadência do 

agregado é revelada sob um olhar “conformado” em relação ao fazendeiro, ao mesmo 

tempo em que Piaba buscava soluções paliativas para substituir a “mistura” tão 

essencial para a sobrevivência dele e da esposa: 

 

E toda semana a ladainha era a mesma: de domingo a sábado, entra 
dia sai dia, o de comerzinho chorado raleando. Que se havia de fazer? 
O ganho era uma vergonha; criação miúda, pra bem dizer, a mulher 
não tinha, eram só as poedeiras, que Avelina jamais passava na 
panela, a não ser lá de vez em vez, quando alguma quebrava a gema e 
ficava mororó no canto, descadeirada, de oveiro caído; possuídos 
guardados... ora meu Deus! Só restava então encascorar o corpo e 
ganhar as aberturas do mundo... Enquanto tatu e peba fuçassem de 
noite, veado corresse de dia e caça de pena avoasse; enquanto 
houvesse terras e aguadas, matos e locas, tanques e riachos — ele, 
Mané Piaba, não houvera de comer sem misturinha de algum bicho 
de fôlego (CS, p. 209).  
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Assim, em termos de comida, vemos em Mané Piaba um “homem de toda 

prevenição. E pra quem está no pé de comer puro, qualquer pelanca é filé” (CS, p. 211). 

No entanto, diferentemente de Piaba, que não contava com a “misturinha” nas refeições, 

outros empregados da família Barroso viviam em condições mais dignas, como é o caso 

da copeira Dude, serviçal desde a época d. Senhora e S. Romeu, recebera do próprio 

Cassiano uma casa para morar em Rio das Paridas. Todavia, a empregada deixa a casa 

como herança para o filho do patrão, o menino Remígio, ficando todos muito surpresos, 

pois ela tinha “uma penca de sobrinhos da parentada que ainda mora lá” (CS, p. 293). 

Compreendemos a atitude da serviçal como sendo um ato que exprime mais o ranço de 

submissão por tudo que o patrão lhe fizera em vida do que mesmo pelo reconhecimento 

do seu trabalho de copeira. Ao mesmo tempo em que Barrosinho praticou um gesto tão 

nobre quanto este, vimos um mundo se desmoronando para outros empregados.  A 

contradição entre as condições de vida da copeira e Mané Piaba fica comprovada a 

partir do estado precário nos aposentos do agregado, como na passagem: 

 

Há quantos anos moram nesse buraco de chão batido, sem um só 
compartimento seguro pra combater a frieza! Por isso que a sua asma 
não sara. E os barbeiros, as vespas, o enxu patiocado, que se socam 
no oco do enchimento de madeira branca, na parede envarada a 
fumo-bravo e cipó de caititu, tapada a sopapo, desrebocada, com cada 
cova que cabem dedos e mão, se enrodilha uma cobra! Um barraco 
assim imprestável, e ainda mais tinguijado de goteiras, é morada de 
gente ou de bicho? Digam aí1 Hem, Remígio? Hem, seu Cassiano? 
(CS, p. 263). 
 
 

Apesar de ser considerado pelo empregado um mau patrão, Cassiano até 

cogitou em dar uma ajuda em termos de moradia ao agregado, pois “muitas vezes [...] se 

preparou para ajudá-lo a fazer aí um rateio, a muni-lo de uma terrinha; mas quando 

tomava conhecimento de suas patifarias, mudava de preceito” (CS, p. 294). A relação 

entre patrão e empregado não é de muito diálogo, o que torna pertinente o pensamento 

de que neste caso haverá sempre a insatisfação dos dois lados, uma vez que tanto 

Cassiano quanto Piaba seguem cada um, a seu modo, denegrindo a imagem do outro.  

No entanto, como todo trabalhador, Piaba queria ver o reconhecimento por sua 

dedicação ao que já havia feito às gerações anteriores. Sofrendo com a miséria e sem 

saber como remediá-la, houve dias em que desejou ter Remígio como patrão. No 

pensamento do agregado, com o homem da terceira geração dos Barroso, o tratamento 
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seria diferente, a vida e o salário iriam melhorar. E mais ainda, com Remígio à frente 

dos negócios da família, concretizaria o sonho de ter sua terrinha, pois segue com este 

pensamento, mantendo assim uma espécie de “esperança final”. Todavia, a personagem 

acumula mais um sonho fracassado porque os herdeiros de Romeu têm uma visão 

formada sobre sua personalidade: 

 

Toda vez que arrodeia a gente — podem reparar — é de mão 
estendida pra uns cobres, ou pra falar em aumento de ordenado. 
Refeito na ingratidão, tudo quanto recebe, acha pouco. Sempre foi o 
maioral na vadiagem. Só se compraz com o diabo das trapaças. [...] 
Na frente da gente, rasga sedas de cortesia e servidão, com o olhinho 
de esconso se bulindo, planeando alguma maldade, ou então 
encravando nos seus pés, na carinha pendida para o chão. Faz de 
conta que me vota amizade; mas, pelas costas, encha-me o pau e falta 
até com o respeito (CS, p. 294). 

 
 

Tal comportamento de Piaba ilustra ora uma vontade inibida de se rebelar ao 

ensaiar timidamente uma forma de reivindicar aumento de salário e ora uma 

mentalidade servil mesclada por um tom sarcástico em relação ao tratamento dado a 

Cassiano. No entanto, com o passar do tempo, cresce no agregado uma consciência 

crítica em relação ao custo de vida e a decepção do novo “aumento” de salário que 

recebera do patrãozinho Remígio. Nos pouquíssimos diálogos que tem com a esposa, 

notamos a fala de percepção bem crítica de um ser frustrado pelas condições de 

agregado e vítima do sistema sócio-político. Cansado pela difícil vida que leva, 

continua insatisfeito com o patrão da terceira geração da família Barroso: 

 

— Veja só, Avelina! A carne de boi tá de trezentos mil-réis, — o 
quilinho mal pesado — e dianteiro: só osso, zapá e pescoço, que 
pobre não sabe o que é coxão; a farinha tá de trezentos e cinqüenta, a 
terça; o açúcar branco de cento e cinqüenta, e nem pode se refinar, 
porque míngua; o feijão de cento e vinte; o arroz de duzentos; o sal 
de sessenta. Quando acabar, Remígio me paga um conto e pouco por 
semana, e ainda fala em aumento! (CS, p. 266).    

 
 

O senso crítico de Piaba também se revela quando ele acredita que a solução 

para os problemas da população pobre reside tão somente na força de uma revolução. 

Para ele, “só mesmo uma guerra de cacete mode o pobre melhorar. [...] Só peço ao Pai 

Eterno que o comunismo revenha, revolte de uma vez, e arrebente a redada dos graúdos, 
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bote eles na enxada, entregue terra à pobreza”. E mais adiante, continua a crítica: “Só 

assim esses levuncos hão de ver com quantos paus se faz uma cangalha! Há de ter 

corregimento! Tem de haver empatação” (CS, 267). Acreditamos que a fala de Mané 

Piaba se aproxima da fala das personagens de Fogo morto, quando o mestre José 

Amaro, o cego Torquato e o negro Passarinho creditam toda solução para as injustiças 

sociais na força das ações do cangaceiro Antonio Silvino e seu bando. Porém, 

consideramos a fala da personagem de Francisco Dantas um discurso mais crítico, pois 

ele não deposita a esperança de uma vida melhor apenas nas mãos dos cangaceiros, 

chegando mesmo a pensar numa possível revolução, o que de fato, no seu desejo de um 

amanhã mais digno, envolveria, certamente, os direitos, as lutas e reivindicações da 

classe trabalhadora. 

Vemos, desse modo, que tanto José Lins do Rego quanto Francisco Dantas nos 

revelam em suas prosas a problemática relação que envolve patrão e empregado. Ambos 

expõem os dois lados da relação com um discurso forte que ora se apresenta severo e 

independente, ora se torna frágil e desumano. Como vimos, nos dois romances, as 

personagens adquiriram uma certa conscientização sobre o meio em que estavam 

inseridos, mas não houve um enfrentamento das classes no sentido  de ocorrer uma 

reversão na ordem social, que se não extinguisse a grande distância socioeconômica 

entre ambas, mas que amenizasse o sofrimento e as duras humilhações das personagens 

que vivem à margem.  

Já as relações familiares propostas em Fogo morto e Cartilha do silêncio são 

todas marcadas por uma vida de muita tristeza, dor, perda, decepção, solidão, silêncio, 

angústia, anseios e raríssimos momentos de alegria. Nos laços familiares, vimos um 

destino ligando cada personagem aos fatos da vida e destes resultam, muitas vezes, os 

conflitos e a forma trágica que se instalam no meio rural. 

Na prosa de José Lins do Rego, os três núcleos familiares apresentam 

composição e problemas semelhantes, ambos são formados por marido, esposa e um 

descendente.  No primeiro núcleo, a relação familiar é largamente expressa pelo 

autoritarismo do mestre José Amaro para com a mulher Sinhá e a filha Marta. O não-

diálogo presente na relação do casal faz cada um seguir o próprio caminho. De um lado, 

temos a visão de Sinhá:  
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Tudo sofrera calada, como escrava, sem direito a levantar a voz, a dar 
uma opinião para resolver uma coisa. [...] Zeca não tinha coração, era 
aquela secura de pau, aquele falar de raiva, desde que o conhecera. E 
depois para tudo tinha uma opinião, de tudo sabia, só ele é que tinha 
razão (FM, p. 99 e 100). 

 

Expõe-se, desse modo, as condições de vida que levava Sinhá, percebendo-se 

que a imagem de como seria seu casamento com o mestre seleiro já se formara desde o 

início da vida conjugal.  Acreditamos que o casamento, tido como um grande 

acontecimento social que podia propiciar às mulheres um caminho aberto à felicidade, 

tem para Sinhá outra representação. A princípio, se não foi possível voltar atrás quando 

aceitou o mestre como esposo, assimila logo as consequências do “sim” que respondeu 

sem medir pausadamente como seria a vida de esposa de José Amaro. Num ambiente de 

extrema decepção, temos a imagem de Sinhá: 

 

E lembrava-se quando ficara grávida de Marta, o quanto padecera 
para poder aguentar a companhia de Zeca. Era o cheirar de sola, a 
inhaca medonha de que não podia se separar. Por fim acostumou-se. 
Teria que viver ali, mas custou-lhe um pedaço de sua vida. Dentro de 
casa, fazendo almoço, a velha Sinhá passava pela cabeça os 
pensamentos que não se separavam na sua convivência, doendo-lhe 
no coração (FM, p.99).  
 
 

Não há, portanto, a valorização do matrimônio na vida do casal. Tanto Sinhá 

quanto Amaro não demonstram uma única alternativa capaz de sanar as crises e as 

derrotas que ambos vivenciam. Cada um, fechado em um mundo de silêncio e tristeza, 

segue a rotina excludente que o destino lhes reservara. Ela afirmando que “só a sua filha 

prendia-a ao mundo. Só ela ainda lhe dava coragem de viver” (FM, p. 99).  Em relação 

ao seleiro, vimos um discurso que não se sustenta em sua fala e nas ações que pratica ao 

afirmar que “mulher quando quer uma coisa, ninguém pode” (FM, p. 347), pois jamais 

deixara Sinhá decidir algo em sua casa. Percebemos, assim, no primeiro núcleo de Fogo 

morto, um matrimônio que se desintegra ao mesmo tempo em que a decadência física 

também se instala, uma vez que a velhice está chegando para José Amaro e Sinhá e, 

para ele, a situação ganha um tom mais crítico porque “não tinha mais nada na vida, não 

tinha filho, não tinha mulher ....” (FM, p. 333). Sobre esse contexto, nos afirma Elisalva 

Madruga, o mestre “passa a ter noção da opressão a que está submetido, mas revela-se 

incapaz de uma ação transformadora, visto que se encontra ainda limitado por um 
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espírito derrotista e individualista” (MADRUGA, 1983, p. 66).  Vivendo num mundo 

onde não dispõe de alternativas para solucionar seus problemas, o seleiro pratica a ação 

mais radical da sua vida: comete o suicídio. Pensamos que este ato trágico foi a resposta 

encontrada por José Amaro para revelar à sociedade o que ele sempre propagou em 

vida: que não há justiça entre os homens. Para ele, “pobre não tinha direito. Quem sabia 

dar direito aos pobres era o capitão, era Jesuíno Brilhante, era o cangaço que vingava...” 

(FM, p. 305). 

No segundo núcleo familiar, também incapaz de praticar uma “ação 

transformadora” e jamais reconhecendo seu “espírito derrotista” caminha o coronel Lula 

de Holanda. Casado com d. Amélia mantém uma relação conjugal discreta e no tocante 

à vida social, uma vida galgada na aparência quando usa a própria mulher para expor os 

objetos de valores, como colares e anéis de ouro, para a população do Pilar. O coronel 

vivia para a mulher e a única filha do casal, Neném, como era carinhosamente chamada 

por todos. A figura do senhor de engenho e dono de terras vai lentamente sendo 

modificada pelas ações que pratica à frente do Santa Fé e nas atitudes que demonstra no 

trato com a esposa e a filha. Percebemos que Lula de Holanda também fracassa 

enquanto pai ao mimar em excesso a menina Neném, era “como se só fosse filha dele. 

Lula fazia de pai e de mãe da menina. [...] Tudo que fosse para Neném teria que ser 

feito por ele” (FM, p. 253).  Esta, por sua vez, carrega uma forte insegurança para com a 

vida, tornando-se uma moça muito fechada, vive pelos cantos do engenho e só se realiza 

quando cuida do jardim do Santa Fé. É uma criatura muito sozinha, mas nem por isso 

aceita a atenção e o carinho que a mãe deseja lhe transmitir.  

Enquanto mãe, d. Amélia tenta alertar ao marido sobre os mimos excessivos 

em relação à filha. Mas, tudo com muito cuidado para não ofendê-lo, pois sempre 

evitava discutir com S. Lula, uma vez que conhecia o seu gênio forte e assim, atendia às 

regras sociais da época em que a mulher não podia expressar seus sentimentos e 

tampouco contrariar a vontade do marido. Sofria em silêncio todas as vezes em que ele 

comparava a filha com os parentes do Recife e questionava apenas para si porque ele 

esnobava as pessoas do engenho. Na concepção do S. Lula, Neném “tinha tudo da 

família de Recife, dos velhos Chacon, gente que sabia entrar e sair, gente de trato, sem 

aquela bruteza dos engenhos. D. Amélia não contrariava o marido, mas sentia-se com 

aquele falar de desprezo com os seus. Por que Lula falava assim contra o povo dos 
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engenhos?” (FM, p. 253). No entanto, o sofrimento de d. Amélia não se encerra nessa 

comparação. Ela guarda consigo o estranho comportamento do marido de não revelar-

lhe o conteúdo das cartas que escrevia para a filha quando a menina estudava num 

colégio em Recife. Novamente, Amélia sofre sozinha, não há com quem desabafar 

sobre as dúvidas e angústias que vão se acumulando em sua vida. S. Lula não responde 

às perguntas que a esposa lhe faz e aí percebemos a total submissão desta ao questioná-

lo superficialmente sobre um assunto que muito lhe interessava. Na passagem, o pouco 

diálogo que exprime a falta de respeito do coronel: 

 

Quando a menina estava no colégio escrevia cartas compridas, longas 
cartas que ela não sabia o que mandavam dizer. Que assunto teria o 
seu marido para escrever tanto a uma filha moça de colégio? Não lhe 
falava daquilo para que ele não desconfiasse. Neném escrevia muito 
ao pai. Às vezes Lula lhe lia as cartas da filha, doutras não lhe 
mostrava nada. Perguntava-lhe: 
— Então, Lula, o que Neném mandou dizer? 
O marido dava uma desculpa qualquer e mudava de assunto. Neném 
era uma menina tão cândida, tão doce. Tinha receio que as cavilações 
do pai estragassem a menina. Por mais que temesse não se meteria a 
contrariar o marido (FM, p. 255). 
 
 

Toda esta estranha atenção dispensada à filha, pensamos, seria também uma 

forma de S. Lula se distanciar mais ainda da rotina do engenho, pois ele “[...] fazia de 

Neném toda a razão de sua vida” (FM, p. ). No entanto, há que se levar em conta que 

tudo se resolvia sob o olhar e a determinante fala do homem, restando à mulher apenas 

o domínio de coordenar a s atividades relacionadas à casa e aos escravos. D. Amélia 

chega a se culpar por não ter conquistado o amor da filha assim como o pai havia feito, 

leva a vida sentindo uma grande lacuna, pois diante de todas as dificuldades que 

enfrenta quando o Santa Fé passa a ser gerenciado pelas mãos do S. Lula, ela não pôde 

contar com o amor da única filha. Lembra que “a princípio achou bonito aquela 

dedicação do marido” (FM, p. 253) e jamais pensou que isto resultaria num grande 

problema no futuro de Neném. Pensamos que a filha de d. Amélia simboliza mais uma 

vítima da situação decadente que a família passava. Tendo sido criada com muito luxo e 

riqueza, a moça assistia passo a passo tudo em volta se acabando. Além da perda no 

padrão de vida que usufruía, via também a família diminuindo, uma vez que não 
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contava mais com a presença dos avós e a doença do pai a deixava muito triste, tudo 

convergia para ela fechar-se cada vez mais no seu mundo limitado. 

Pensamos ser decadente também a estrutura familiar de Vitorino e a esposa 

Sinhá Adriana, compondo assim o terceiro núcleo de Fogo morto. Nessa família, 

percebemos um diferencial em relação ao herdeiro do casal se o compararmos às filhas 

do mestre José Amaro e do coronel Lula de Holanda, pois Luís é o único que consegue 

viver independente dos pais. Assim como Neném que estudou no Recife, Luís teve 

oportunidade de estudar no Rio de Janeiro e lá se tornou oficial da marinha. Quando 

retorna à terra natal, no Pilar, o pai se orgulha tanto que “saía com o filho, de engenho 

em engenho, exibindo-o com orgulho desmedido” (FM, p. 340). Este, sem dúvida, é o 

principal motivo de felicidade do casal.  

No entanto, a vida errante de Vitorino faz o filho amargar muitas preocupações 

em relação a ele, pois se arriscava demais com seus discursos em prol de fazer justiça 

entre os pobres. A angústia de Luís aumenta à medida que ouvia a fala da mãe 

mencionando as ações de Vitorino que dizia constantemente em não temer a ninguém, 

fosse prefeito, delegado ou o chefe do cangaço. O herdeiro de Sinhá Adriana sentia de 

perto a desproteção e o abandono dos pais e chega a propor que os dois seguissem com 

ele para o Rio de Janeiro. Porém, toda a atenção e o olhar crítico de Luís não foram 

suficientes para livrá-los da vida decadente que levavam, o pai condenara 

veementemente a ideia do filho e a mãe carregou por muito tempo a dúvida, queria 

seguir com o filho para o Rio de Janeiro, mas pensava na situação de deixar o marido 

sem contar com o apoio de ninguém e acaba optando por ficar com ele. Nas palavras do 

narrador, percebemos o forte orgulho de Vitorino, assim como a convicção de que era 

um ser independente e dava conta da sua vida, “não pedira para que ficasse. Ele não 

precisava de ninguém para ser o que era. Se não queria acompanhar o filho, não se 

queixasse dele” (FM, p. 366).    

Assim, vimos que a estrutura social foi determinante na formação familiar dos 

três núcleos que compõem a prosa de José Lins do Rego. Cada família com seus 

problemas particulares procurou através do discurso feminino sanar questões que 

preocupavam mães com assuntos relacionados ao bem-estar dos filhos. Mas, notamos 

que a fala e o olhar feminino depararam-se com o discurso consolidado na sociedade, 
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pregando aos quatro cantos uma única mensagem que o homem, fosse este na função de 

pai ou marido, não podia jamais ser contrariado.  

Na sociedade agrário-patriarcal de Cartilha do silêncio, podemos constatar 

algumas semelhanças com a estrutura familiar mencionada em Fogo morto. Tal 

aproximação reside no fato de ambas as famílias serem constituídas por três membros e 

manterem, na maioria das vezes, uma relação de pouco diálogo, apontando uma vida 

marcada por muitos silêncios e centrada também na submissão e na subserviência do ser 

feminino. Outro aspecto relevante se refere ao fato dos sucessores do capitão Tomás, o 

S. Lula, de Fogo morto e Cassiano, de Cartilha do silêncio não demonstrarem jeito 

algum para lidar com a vida no meio rural. 

Romeu Caetano Barroso e d. Senhora, protagonistas do primeiro núcleo 

familiar da prosa de Francisco Dantas, têm um único herdeiro, Cassiano Barroso. O 

modelo de pai desempenhado por ele é aquele que procura dar toda assistência material 

ao filho e para isso chega até exagerar na dose, trabalha muito e acaba esquecendo-se de 

cumprir a função de marido, levando a mulher a sofrer várias privações em relação à 

vida sexual do casal. Já a relação entre pai e filho foi marcada por uma curta 

convivência, porque o herdeiro de Romeu fica órfão aos quatorze anos de idade. No 

entanto, o convívio de pai e filho gira em torno de muita cumplicidade, uma vez que 

Romeu proporcionou bons momentos ao filho, ensinou-lhe a montar e frear um cavalo 

em várias cavalgadas pelas várzeas da fazenda. De fato, parece estar consolidada a 

amizade que os dois comungariam na vida, pois ainda “menino de uns cinco anos, 

Barrosinho se balança desequilibrado, mas confiante nas mãos alongadas e protetoras 

do pai que o ampara e encoraja, quando o cavalo, puxado pelo empregado, começa 

lentamente a caminhar...” (CS, p. 308). A pura e amistosa dedicação do pai para com o 

filho rende um justificável ciúme da parte da esposa porque com o tempo, os laços 

afetivos aumentavam e “Romeu se entregava mais ao filho do que a ela” (CS, p. 68). 

Toda esta dedicação do pai em relação ao filho não foi bastante o suficiente 

pelo menos do ponto de vista de Cassiano. Quando adulto e já na condição de pai de 

família, rememora os momentos maravilhosos da infância e a vida difícil que levava 

sem contar mais com a presença dos pais, analisa a atenção e o carinho que recebera de 

Romeu e conclui que lhe faltava algo muito importante ao admitir que “nunca o pai 

abriu a boca pra dizer que o amava. Nem carecia. Toda gente de casa dava fé, a ponto 
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de ele mesmo, Barrosinho, uma vez ter escutado, da mãe zangada, alguns severos 

reparos, castigando o pegadio que o pai lhe dedicava” (CS, p. 314).   Pensamos que as 

lembranças da convivência com o pai constituiriam o cerne, a base para a sua relação 

com o seu herdeiro, o menino Remígio, neto de S. Romeu. A partir dessa perspectiva, o 

narrador nos esclarece: 

 

Sem largar da imagem paterna arrancada deste mundo antes da hora, 
e se pondo no lugar de Remígio como filho, encarou as duas frentes 
com duplicada energia e prosseguiu esses anos todos olhando pelo 
herdeiro, se divertindo com ele, na teima de aliviar-lhe as chifradas e 
encaminhá-lo num bago de vida boa. Desde a morte do pai, não tivera 
nada de sofrível, aguçada aspiração a que se dar; não se afeiçoara a 
ninguém; mas agora com a necessidade de criar o filho, avivou-se, 
recobrou o ânimo, foi como se fizesse o primeiro investimento em 
seu lado positivo (CS, p. 314).  

 
 

 A dor despertaria Cassiano para a vida, pois já havia vivido o trágico momento 

de perder os pais, agora encontraria uma razão para viver plenamente momentos 

poéticos com o filho. Esclarece Cassiano que em matéria de pai dedicado, ninguém 

pode acusá-lo de não ter sido um companheiro, um amigo, um confidente e assim 

afirma: “nessa parte, dei lição. Sirvo de exemplo. Sou da maior proficiência” (CS, p. 

333). E mais adiante, nos esclarece o narrador: 

 
Em novo, muito pai de família não acha tempo para o filho, justo na 
quadra em que os meninos são agarrados com a gente. Mas ele, 
Cassiano, procedeu bem ao contrário: gastou os melhores anos 
divertindo Remígio desde a idade do berço, quando os dois 
traquinavam juntos, corriam embolados, se deliciavam amontados 
nos cavalos, até a morte de Arcanja. Esbanjou com ele, em doses 
redobradas, o carinho inolvidável que recebera do pai (CS, p. 333). 
 
 

No entanto, há que se levar em conta que toda dedicação de Cassiano ao filho não 

o livra de um significativo esfriamento na relação pai e filho quando Remígio se torna 

adulto. Este sente muita falta da mãe, considerava uma amiga essencial na vida, 

respeitava sempre as suas ordens e sofreu muito com sua doença. A relação entre mãe e 

filho já foi analisada no tópico “A presença das mulheres”. Remígio chega a culpá-lo 

pela doença e certa omissão no tratamento que a mãe Arcanja deveria receber e, desta 

feita, surgem vários problemas na relação entre os dois, dentre eles, um forte silêncio 
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que vai distanciando cada vez mais o pai do filho. O trágico para Cassiano resume-se na 

ausência do filho no dia do seu aniversário, as frágeis mentiras que costumeiramente 

passa a presenciar através da fala e das ações de Remígio, o carinho e os bons 

momentos que não compartilhavam mais. Pensamos ser decadente o estado de tristeza 

de Cassiano por não contar mais com a companhia do filho, pois a visão que prevalece é 

de um ser totalmente solitário, buscando alternativas diversas para compreender o 

porquê de tamanho sofrimento. Isso pode ser percebido, sobretudo, na passagem: 

 

Deu-se que nessa quadra, encorujado que nem passarinho no choco, 
caidiço e penumbroso, Cassiano se recolheu, mais amiúde, aos 
almanaques e anedotários, a fragmentos filosóficos e até versículos 
da Bíblia, atrás de algum socorro pra tomar consolo, sem saber mais 
com quem se pegar pra entender melhor o filho (CS, p. 337). 
 
 

O justo direito de querer e ter a companhia do filho na época de sua velhice não 

é realidade para Cassiano, uma vez que Remígio impossibilita qualquer reaproximação 

com o pai. É realidade que Cassiano se depara como um mundo que jamais pensava 

existir como o que lhe fez Remígio ao manter um forte silêncio na relação harmoniosa 

que os dois tinham e como pai dedicado que fora a vida inteira: “[...] recebia o silêncio 

como um acinte provocativo, uma lapada de vingança sapecada por ocultas intenções. 

Remígio passara a não o ocupar mais em nada...” (CS, p. 321).  

Para nós, o mérito de Cassiano está na insistente tentativa de auxiliar o filho 

para se tornar um adulto bem sucedido na vida e para tal o aconselhou várias vezes a 

fazer uma faculdade, bem como a incansável disponibilidade para ajudá-lo, mesmo 

quando já não dispunha mais de uma quantidade significativa dos bens deixados pelo 

pai Romeu. A grandeza de Cassiano reside também no reconhecimento quando assume 

que fracassou enquanto administrador da herança deixada pelo pai, algo que o 

diferencia do S. Lula de Holanda, personagem de Fogo morto, que em hipótese alguma 

assumiu que estava decadente. Apesar da imagem de decadência que prevalece em sua 

vida, contando apenas com a relação de silêncio que o filho insiste em manter, Cassiano 

encontra-se, assim, diante de uma missão inevitável: “[...] deixar aqui este derradeiro 

conselho: que Remígio largue dessa onda de escovar demais as coisas, e encare só o útil 

pra ficar bem guarnecido. Nesse ponto, que a sua própria vida fracassada lhe sirva de 

lição” (CS, 334). É bem verdade que de tudo que analisamos até aqui, uma lição ficou 
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bem clara para nós: nem todos os homens são iguais, mesmo que eles pertençam a uma 

mesma família como Romeu, Cassiano e Remígio. Enquanto o primeiro só pensava em 

aumentar o patrimônio de terras, o segundo não demonstrava ter ambição, “nunca 

desesperou pra conquistar fazendas ou casas de comércio; não teve metas de riqueza a 

atingir. O destino que almejou, sem muito sucesso, é fato, foi deixar o filho bem 

arranjado” (CS, p. 292). 

Outra trajetória de relação familiar com fortes traços de decadência na prosa de 

Dantas é a história de vida do casal Mané Piaba e sua esposa Avelina. A luta diária pela 

sobrevivência se tornou um fardo para o agregado da família Barroso que não teve nem 

sequer um herdeiro para aliviar o convívio desgastante na relação de muitos entreveros 

com a mulher. A fala de Piaba é caracterizada por um tom contínuo de agressividade 

todas as vezes que dialoga com Avelina, ocorrendo a nosso ver, muita semelhança da 

fala do mestre José Amaro para com a esposa Sinhá e a forma rude com que o Capitão 

Vitorino se referia à Sinhá Adriana, ambos de Fogo morto.   Em seu mundo restrito, 

Piaba não encontra alternativa para desabafar sua dor e tristeza, restando-lhe apenas 

Avelina para ouvir a descarga de tanta coisa negativa que pensava sobre a vida e ainda 

via na mulher uma possibilidade de extravasar inclusive a força física. Neste sentido, o 

narrador anuncia o universo da fala desconcertante de Piaba em relação à esposa: 

 

[...] boquejar com Avelina é bestagem, delibera. [...] Está uma fúria. 
Trincando o dente de raiva. Resolve remoer a capinha de fumo, que a 
vida não vale nada. Sacode a mão da dor encrabuncada, rebela-se de 
novo, refervido, indignado, atrás de um suplicante pra se desforrar, já 
que, num talo verde, nenhuma criatura de juízo vai bater. Tem 
vontade de sentar a mão na cara de Avelina; raspa por ela, e depois 
embica de barriga cheia pra se despejar, encarreado, em cima de 
Cassiano (CS, p. 268). 
 
 

Piaba segue em suas ações destilando um tratamento rude com a esposa. Não 

há da parte dele um único momento em que elogie algo feito por ela. Percebemos em 

toda sua fala um ser altamente frustrado e com uma força intensa no sentido de rebater, 

diminuir e menosprezar as ideias defendidas por Avelina, principalmente quando ela 

ensaia defender o patrão, ocasião em que o velho agregado rebate a esposa: “você só 

toma a dor de Cassiano porque é caduca de nascença; não conhece a vida...” (CS, p. 

268). Assim como o marido que não gozava de saúde, com intensas crises de asma, 
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Avelina também tinha suas limitações, uma vez que ficara cega e não conseguia fazer as 

tarefas rotineiras como pegar uma comida no fogão. Encontra-se diante de uma situação 

inevitável e pede ajuda ao companheiro. Mas, este, por sua vez, não demonstra interesse 

em ajudá-la, elevando mais ainda a imagem da decadência que a esposa vivencia ao 

sugeri-la que “se virasse” para atender suas necessidades básicas. O cenário descrito 

pelo narrador nos aponta a difícil condição por que passa a mulher do agregado: 

 

— Avelina estira a cuia —, vá botar o feijão na panela. O fogo do 
café, será que ainda dá pra cozer, ou carece mais uns pauzinhos de 
lenha? 
— Não sei de nada. Vá você, sinha bruaca batida. Soque a mão na 
boca da chapa. Vá. 
— Mas como, criatura, se não enxergo nada? Olhe aqui — Avelina 
estende as mãos. — Veja a unha encolhida... Olhe o dedão 
chamuscado... 
— Ainda é pouco. Bote eles pra torrar. Quero é que... derretam as 
unhas e fi... fiquem só o cotoco no sabugo. Você que se avenha! E 
sozinha! Leprenta! Mané Piaba não... é homem de cozinha (CS, p. 
274).  
 
 

No diálogo do casal Piaba, há, sobretudo, a fala de um marido que só contribui 

com o estado de miséria que poderia ser menor se ele não se nutrisse de tanta revolta 

para com a vida.  Percebemos, no entanto, que a fala de Avelina vem marcada por um 

tom conformista tanto no que se refere ao seu “dono” quanto nas conclusões que tem 

sobre o estado de pobreza em que vivia, exprimindo uma visão de subserviência em 

relação ao senhor de terras. Nos raríssimos diálogos com o esposo, Avelina exterioriza a 

sua análise e ainda faz um apelo: “— Veja que a gente só vale o que trabalha! Eu nunca 

servi ao ganho, passei a vida inteirinha lavourando na malhada, e você também já não 

dá rendo nenhum. Encolha essa língua, Manué; espie direito que podia ser pior! Não 

acorde a ira de Deus! (CS, p. 267).  

Na análise que fizemos, podemos afirmar que os relatos nas relações sociais e 

familiares das personagens de Fogo morto e Cartilha do silêncio nos levam a pensar em 

suas falas e os silêncios mencionados ao longo das ações, expressando, sobretudo, uma 

inquietação do homem rural com um estilo de vida que vai sendo substituído. 

Acrescenta-se à nova ordem socioeconômica um discurso que não quer calar, são vozes 

e reflexões procurando, de forma tímida, como as ações desempenhadas pelas 

personagens femininas, um caminho possível para a história dos homens.  
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4.2- Diálogos regionais: língua e estilo em Fogo morto e Cartilha do silêncio 

 
 
Cartilha do silêncio é uma obra que renova a 
tradição narrativa acrescentando o vigor de 
uma prosa fincada nas raízes linguísticas e 
culturais de uma região [...], e restabelece o 
horizonte de expectativa dos leitores mais 
exigentes; é leitura para quem gosta de ouvir 
o “rumor da língua”, sentir o “prazer do 
texto”, envolver-se na volúpia da linguagem 
e viver em epifania estética.  
Lúcia Helena do Carmo Garcez. 
“Decepção”. In: Folha de São Paulo. 

 
 

 Acreditamos que tão importante como conhecer o contexto histórico, social e 

cultural em que a obra literária está inserida, é necessário também buscarmos 

compreender como o autor trabalha a língua e o estilo em seu texto. A princípio, 

sabemos que a linguagem é toda forma de comunicação que o homem utiliza através de 

signos, e desde então, constitui-se no elemento mais essencial de sua vida. Por 

conseguinte, a língua é uma das formas de expressão com que o ser humano pode 

compartilhar suas ideias, descobertas, pensamentos e angústias. Havendo, pois, essa 

troca de experiências variadas, a sociedade, a partir do uso da língua, passa a incluir 

novos vocábulos no conjunto do seu léxico com a riqueza de palavras vindas de culturas 

diferentes. De acordo com a teoria de Ferdinand de Saussure (1988), a língua e a 

linguagem são aspectos que definem com propriedade a origem sócio-cultural do 

homem25.  

Na concepção do linguista, a linguagem é compreendida como uma faculdade 

natural que possibilita ao ser humano formar uma língua, e isto ocorre porque esta é um 

sistema socialmente conquistado.  Outros aspectos relevantes analisados pelo linguista 

                                                 
25 Em seu livro Curso de Lingüística Geral, Ferdinand de Saussure faz uma síntese sobre a dinâmica do 
compartilhar da linguagem e da língua numa sociedade e segundo a sua visão: “Tomada em seu todo, a 
linguagem é multiforme e heteróclita; a cavaleiro de diferentes domínios, ao mesmo tempo física, 
fisiológica e psíquica, ela pertence, além disso, ao domínio individual e ao domínio social; não se deixa 
classificar em nenhuma categoria de fatos humanos pois não se sabe como inferir sua unidade. A língua é 
somente uma parte determinada, essencial da linguagem, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um 
produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo 
social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos” (SAUSSURE, 1988, p. 17). 

 



 205

em seu estudo são de que a língua “é exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode nem 

criá-la nem modificá-la; ela não existe senão em virtude duma espécie de contrato 

estabelecido entre os membros da comunidade” e ainda quando afirma que “os 

costumes duma nação têm repercussão na língua e, por outro lado, é em grande parte a 

língua que constitui a Nação” (SAUSSURE, 1988, p. 22 e 29). Retomamos, pois, esta 

última afirmação do linguista, uma vez que em nosso estudo, ela é a que mais se 

aproxima dos registros que ora vamos analisar nas prosas de José Lins do Rego e de 

Francisco Dantas. Antes, porém, de partimos para a análise da língua e estilo, costumes, 

crenças e as formas de expressão das personagens, é salutar mencionarmos o 

pensamento de cada autor sobre a língua e a cultura do povo retratado em suas obras.  

 No que diz respeito às próprias obras e ao contexto em que estão inseridas, José 

Lins do Rego pensava e se colocava totalmente contra uma língua cheia de 

artificialismo, que se distanciasse da linguagem popular. Não havia da parte do autor de 

Fogo morto nenhuma preocupação com valores puramente estéticos. Para ele, o 

importante era ser compreendido, como afirmou: “prefiro continuar como sou, incorreto, 

mas claro, sem a riqueza vocabular dos estilistas, mas fácil, e capaz de chegar ao 

entendimento de todos” (REGO, 1981, p. 94)26. Sobre a semelhança de características 

das personagens que compõem a trama de sua obra-prima, declarou: “eles têm sempre, 

pelo menos, um quarto de realidade. [...] O velho José Paulino também é, de certo modo, 

uma figura real. Tem um pouco do meu avô e muito do que na minha sensibilidade eu 

desejaria que o meu avô fosse. [...] Assim, é natural que haja muito de mim nos meus 

romances (apud COUTINHO, 1988, p. 54-55). Na contemporaneidade, o escritor 

Francisco J. C. Dantas, em entrevista concedida ao jornal O Povo, falou sobre o contexto 

sócio-cultural dos seus romances, apontando-nos como construiu as obras que tem por 

cenário o meio rural sergipano. Sobre a identificação com a sua terra, afirma:  

 

Eu sou nordestino, de Sergipe, e estou comprometido com a minha 
terra, com os meus valores, com minha gente. [...] é um compromisso 
que eu tenho de escrever sempre dentro dessa ambientação. Escrever 
sempre tendo como ambientação a minha terra e como personagens a 
minha gente (DANTAS, apud COE, 1997, p. 06-07). 
 

                                                 
26 Cf. REGO, José Lins do. Dias idos e vividos: antologia de crônica. Seleção, organização e estudos de 
Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.  
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Esse compromisso de falar sobre a língua, costumes e geografia da própria terra 

foi um desejo comum presente na geração de outros escritores. A romancista e cronista 

Rachel de Queiroz, revelou, na década de 1928, o mesmo ponto de vista na defesa de 

trabalhar em sua obra com assuntos relacionados à sua terra e região, chegando a 

escrever um texto-manifesto para a revista cearense Maracajá, em que afirma: “Eu 

canto a alma de minha terra e a alma de minha gente. [...] eis porque eu canto o sertão, o 

sol, o Orós, as carnaúbas, o algodão, os seringueiros, os jagunços cantadores e os 

vaqueiros, a caatinga....” (QUEIROZ, 1929, p. 06, In: Maracajá. Fortaleza, abril, 

1929)27. 

É bem verdade que o pensamento de Rachel de Queiroz, assim como a visão de 

José Lins do Rego e Francisco Dantas são comuns no meio literário, pois muitos 

escritores comungam do mesmo ponto de vista abordado por eles. De um modo geral, 

podemos afirmar que o desejo revelado por esses romancistas em trazer para o universo 

romanesco assuntos ligados ao seu meio de origem é uma questão que, a princípio, já foi 

colocada em prática desde a época do nosso Romantismo, quando os escritores 

românticos começaram a dar os primeiros passos no sentido de criar obras que 

simbolizassem a realidade brasileira, afastando cada vez mais a identificação de nossa 

literatura com traços literários portugueses. Sobre este aspecto, Machado de Assis, no 

ensaio “Instinto de nacionalidade”, nos chama a atenção para o olhar do escritor em 

relação aos elementos nacionais, ressaltando que: 

 

                                                 
27 O fragmento acima citado faz parte do texto “Se eu fosse escrever o meu manifesto artístico” e exprime 
um desabafo da cronista em relação à temática que a estimula escrever. Para Rachel de Queiroz, é preciso 
cantar a alma de sua terra e de sua gente, compreender o homem sertanejo com seus problemas, angústias 
e desejos por um amanhã mais digno. A nosso ver, no conjunto de sua obra, tanto as crônicas quanto os 
romances, exploraram a problemática pela qual passa o sertanejo num mundo de perspectivas não muito 
vindouras, apontando-nos a terra e a alma do povo nordestino.  No ‘texto-manifesto’, o leitor já pode ter 
uma noção sobre o perfil literário da escritora quando ela enfatiza “[...] só compreendo e admiro uma 
manifestação artística quando é expontânea e sincera. E sinceramente, expontaneamente, meu coração só 
pode sentir e cantar o que sente e canta minha raça” (p. 06). Falar de uma terra ou povo desconhecido 
resulta para a cronista fazer uma análise errada e incompleta, uma vez que para ela “a interpretação de 
sentimentos extranhos, de bellezas extranhas, feita por informação ou intuição é forçosamente 
convencional, falsa ou impessoal” (p.06). Ainda nessa perspectiva, a romancista cearense chama a atenção 
para “o motivo” que leva um escritor a produzir o seu texto, apontando-nos o que considera de suma 
importância para a arte ao afirmar: “[...] sinto que quanto mais próxima e familiar a paysagem, quanto 
mais íntimo o motivo de inspiração, quanto mais integrado o artista com o modelo, mais fiel, mais 
expontanea e sincera será sua interpretação” (QUEIROZ, 1929, p. 06, In: Maracajá. Fortaleza, abril, 
1929). 
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Não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, 
deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a 
região, mas não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a 
empobreçam. O que se deve exigir do escritor antes de tudo, é certo 
sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, 
ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço (ASSIS, 
1937, p. 68). 
 
 

Podemos dizer ainda que esta observação feita por Machado de Assis se tornou 

num projeto consciente nos anos de 1920 e se consolidou na década seguinte, onde a 

chamada “geração de trinta” apresentou ao público leitor um conjunto de obras contendo 

na sua essência, na maior parte dos romances, uma realidade peculiar da região Nordeste 

do Brasil. Sobre a importância deste momento, Candido nos esclarece:  

 

Nos dois decênios de 20 e 30, assistimos o admirável esforço de 
construir uma literatura universalmente válida (pela sua participação 
nos problemas gerais do momento, pela nossa crescente integração 
nestes problemas) por meio de uma intransigente fidelidade ao local. 
[...] O Modernismo regionalista, folclórico, libertino, populista, se 
amaina, inclusive nas obras que os seus próceres escrevem agora, — 
revelando preocupação mais exigente com a forma ou esforço anti-
sectário no conteúdo. Não obstante, é o momento em que os próceres 
dos dois decênios publicam algumas das suas melhores produções 
(Fogo morto, de José Lins do Rego e terras do sem-fim, de Jorge 
Amado, por exemplo, ambos de 1943; Sentimento do mundo e Rosa 
do povo, de Carlos Drummond de Andrade, em 1940 e 1946 
(CANDIDO, 2000, p. 126). 
 
 

Sem dúvida, ao lermos Fogo morto, vemos que José Lins do Rego apresenta em 

seu texto uma acentuada “fidelidade ao local” ao tratar da vida particular dos engenhos, 

da língua e estilo próprios da região nordestina e o componente religioso presente na 

vida de algumas personagens. No entanto, não podemos esquecer-nos de um fato 

importante e recente em nossa história literária e que já foi muito bem analisada por 

Gilberto Freyre em Casa-grande e senzala, envolvendo o problema da distância 

considerável entre a língua falada e a literatura. Na visão do sociólogo: 

 

Ficou-se, entretanto, dessa primeira dualidade de línguas, a dos 
senhores e a dos nativos uma ordem de luxo, oficial, outra popular, 
para o gasto, — dualidade que durou seguramente século e meio e que 
prolongou-se depois, com outro caráter, no antagonismo entre a fala 
dos brancos das casas-grandes e a dos negros das senzalas, — um 
vício, em nosso idioma, que só hoje, e através dos romancistas e 
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poetas mais novos, vai sendo corrigido e atenuado: o vácuo enorme 
entre a língua escrita e a língua falada (FREYRE, 1958, p. 207).   

 
 

E como bem observou Gilberto Freyre, a diferença entre as duas linguagens 

passou a ser assunto de primeira ordem entre os escritores modernistas que viam a 

questão como algo de resolução possível, pois, gradativamente, a língua falada foi sendo 

estudada pela literatura. Ainda sobre este aspecto, é importante considerarmos a análise 

de Jorge de Lima, um dos poetas mais expressivos de nossa literatura, quando, com 

muita precisão, afirmou: “do mesmo modo que a nossa tradição literária é portuguesa ou 

francesa, a nossa linguagem escrita é verdadeiramente lusa. Foi esse modernismo nosso 

que tentou com certo resultado botar na escrita alguma coisa da fala brasileira, do nosso 

caráter de dizer” (LIMA, 1929, p. 45). 

As observações feitas por Gilberto Freyre e pelo poeta Jorge de Lima são de 

suma importância para a literatura, pois ambos deram ênfase em seus estudos à questão 

da linguagem. Pensamos também que um dos méritos desta conquista diz respeito ao 

empenho do escritor paulista Mário de Andrade, quando abraçou a causa e viajou o 

Brasil inteiro a fim de conhecer mais de perto a língua e os costumes de nosso povo. A 

relevância da intenção e dos estudos deste crítico reside também quando ele assumiu em 

sua obra O movimento modernista que se utilizou de muitos brasileirismos “na intenção 

de pôr em angústia aguda uma pesquisa que julgava fundamental” e ainda na conclusão 

ao afirmar que “O Brasil hoje possui, não apenas regionais, mas generalizadas no país, 

numerosas tendências e constâncias sintáxicas que lhe dão natureza característica à 

linguagem” (ANDRADE, 1942, p. 58). Acreditamos que assim como Mário de Andrade, 

os romancistas José Lins do Rego e Francisco Dantas também tiveram a “intenção de 

pôr em angústia aguda uma pesquisa que julgava fundamental” no sentido de registrar a 

língua e os costumes da região nordestina. Para tanto, interessa-nos aqui, sobretudo, 

analisar como se apresentam em Fogo morto e Cartilha do silêncio a língua e o estilo 

usados pelo autor para dar voz às personagens nas ações que desenvolvem no meio 

social.   

Utilizando-se de sua sensibilidade e percepção de mundo, José Lins do Rego 

apresenta-nos a vida no mundo dos engenhos a partir de um tempo cronológico bem 

definido e demarcado poeticamente pela passagem dos meses e das estações do ano com 

uma linguagem simples e objetiva. Somente a título de ilustração, vejamos alguns 



 209

trechos: “Lá fora era um dia bonito de maio. Tudo era verde e o sol quente enxugava a 

estrada coberta de poças” (p. 64); “Era tarde de junho, de verde pelos matos, de campo 

coberto de flores” (p. 274) e “A casa-grande no escuro e os negros vinham chegando do 

trabalho. Era dia de inverno” (p. 222).  

A princípio, vemos que uma das qualidades essenciais do estilo de José Lins do 

Rego diz respeito à espontaneidade com que trabalha a linguagem de forma simples, 

clara e natural. Acreditamos também que o autor foi bastante feliz em sua escolha 

quando optou por um equilíbrio expressivo nos diálogos de personagens vindas de meios 

sociais diversos na trama. Sobre este aspecto importante na prosa do romancista 

paraibano, Arturo Gouveia ressalta:      

 
Fogo morto é um romance de dialogismo em três níveis: o das falas, 
o das introspecções e o da composição estrutural. Os três 
protagonistas não chegam a qualquer consenso em suas falas. [...] as 
introspecções em FM ampliam a extensão dos conflitos que as falas 
ainda escondem. E o dialogismo estrutural é manifestado na feitura 
da própria obra, dada a flexibilidade de suas relações entre si. 
(GOUVEIA, 2004, p. 120). 
 
 

É a partir das ideias de Bakhtin que Gouveia fundamenta a sua análise sobre do 

romance de José Lins do Rego. Na obra, o narrador não interfere diretamente no 

desenrolar da trama que se apresenta a partir de muitos diálogos, discursos indiretos 

livre e monólogos, expressando assim o perfil das personagens. Através dos diálogos do 

mestre José Amaro, o coronel Lula e o capitão Vitorino e, principalmente, quando estes 

se debatem no confronto de suas ideias e ações, a linguagem do discurso nos permite 

conhecer melhor os seus conflitos, o lado humano dessas personagens tão distintas entre 

si. Ao mesmo tempo, tomamos conhecimento de seus problemas, sonhos e desejos em 

relação à vida. Sobre esse aspecto, na análise do estudioso da linguagem, vimos que a 

base da estrutura de um romance encontra-se fundamentada na “representação da fala” 

de cada ser que compõe a narrativa e também do seu pensar ideológico, pois para ele o 

aspecto mais importante no romance não é o homem em si, mas sim a sua linguagem 

(BAKHTIN, 1988, p. 137).  

Considerando a perspectiva da fala, percebemos que o dialogismo é a única 

forma capaz de tornar as personagens femininas importantes dentro da narrativa, mesmo 

quando predominava o autoritarismo da fala masculina no espaço-tempo em que 
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viviam. Vimos, pois, no Capítulo III, que o autoritarismo da fala masculina se faz 

presente em todo o plano discursivo do romance, onde analisamos que a submissão do 

ser feminino passa inevitavelmente por dois estágios: primeiro, quando a mulher está 

sob a guarda do pai e segundo, sob o domínio do marido.  No romance, há vários 

registros enfocando o discurso masculino a partir de uma fala autoritária que chega a 

coisificar a mulher. Percebemos que o narrador nos revela essas marcas a partir do 

discurso direto, confirmando mais ainda a fala imperativa dos protagonistas. Isto se 

confirma nos diálogos que o mestre José Amaro tem com a esposa Sinhá, dentre eles: 

 

— Eu não digo besteira, mulher. Se não quiser me ouvir que se retire. 
Estou falando a verdade. É só isto que me acontece, ouvir mulher 
fazer má-criação. 
Aí o mestre José Amaro levantou a voz. 
— Nesta casa mando eu. [...] Falo o que quero seu Laurentino. Isto 
aqui não é casa de Vitorino Papa-Rabo. Isto é casa de homem. 
As mulheres foram se levantando da mesa. E o mestre saiu da sala 
(FM, p. 52).  
 
Lá para dentro ouvia-se um gemer de voz, um cantar de ladainha. O 
mestre José Amaro parou um instante, como se prestasse atenção à 
cantiga. 
— Pára com isto, menina! Pára com isto. Não quero ouvir latomia de 
igreja na minha casa. 
— Deixa a menina, Zeca. Vai bater sola. 
— É o que sabe dizer esta vaca velha.  
E levantando a voz num grito: 
— Pára isto. Não quero ouvir latomia de igreja. Na minha casa 
manda o galo (FM, p. 53). 

 
 

Sinhá Adriana também sente de perto a fala rude do marido quando enfrenta os 

destemperos de Vitorino em conversa que tem com Sinhá, a mulher do seleiro: 

 

[...] Soube que andou soldado em minha casa. 
— É o que a comadre me disse. 
— Eu só queria estar lá para receber estes cachorros a chicote. 
— Tu não cria juízo, Vitorino — gritou a mulher. 
— Cala a tua boca, vaca velha. Tenho juízo e tenho vergonha. Tu 
queria que o teu marido chegasse em casa todo desfeiteado? Queria? 
Pois não chegará este dia (FM, p. 337) 
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Num discurso insistente, Sinhá Adriana tenta convencer o marido a parar com 

as ações desastrosas que pratica no Pilar.  E mais uma vez, percebemos o discurso 

autoritário na fala masculina: 

 

— Vitorino — gritou a mulher —, acaba com estas marmotas. Tu 
tens um filho de posição, deixa de estar fazendo vergonha a Luís. 
— Quem é que está fazendo vergonha, quem é que tem vergonha de 
mim? Então tu estás pensando que uma patente da Marinha 
representa mais do que a minha? Se é por posição, eu tenho a minha. 
Em tempo de guerra comando a tropa. 
— Cria juízo, homem. 
— Cala esta tua boca, vaca velha. Dana-te com o teu filho. Aqui 
nesta casa manda o galo (FM, p. 342). 

 
 

No discurso que o protagonista Vitorino tem com a esposa, percebemos uma 

linguagem essencialmente marcada por uma fala culta, apesar de haver inversão na 

ordem das frases e alguns termos que denotam uma linguagem regional. Como está 

falando de um meio social específico da região do Nordeste do Brasil, o mundo dos 

engenhos, o autor faz uso de termos comumente usados neste espaço ao longo da 

narrativa. Ao falar do mestre José Amaro e as alterações do seu estado psicológico, 

principalmente, quando a noite se aproxima, o narrador nos revela uma linguagem 

simples assim como é todo o texto de José Lins do Rego, mas com expressões típicas de 

um falar regional: “O latir dos cachorros fazia-lhe mal. Era como se fosse um agoiro. E 

à boca da noite as suas ideias ruins apertavam-lhe mais. [...] As galinhas fugiam, não 

davam atenção ao piado de Marta (FM, p. 93, grifos nossos). Dentro dessa perspectiva, 

encontramos a riqueza da linguagem regional, expressa a partir das ações cotidianas das 

personagens, revelando-nos a vida e o falar simples no espaço-tempo dos engenhos bem 

como os costumes locais. É o que vemos nas passagens os termos e/ou expressões 

seguintes: 

 

Olhe que havia uma rapaziada de chifre apontando. Pois eu, assim 
velho, não dava conta do moçame. Era capitão Vitorino para aqui, 
capitão para acolá. (FM, p. 71, grifo nosso). 
 
— Comadre, eu digo uma coisa: todo este falaço é de gente que não 
tem o que fazer (FM, p. 85, grifo nosso). 
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Quando o mestre falou em Antonio Silvino, Pascoal calou-se, foi 
tratando de arrumar os seus trastes (FM, p. 105, grifo nosso). 
 
—Meu velho, nós queremos um poiso, uma dormida (FM, p. 156, 
grifo nosso).  
 
E para que bulir com esta gente? (FM, p. 160, grifo nosso). 
 
Foi o cego Torquato quem me ensinou uma purga. (FM, p. 173, grifo 
nosso) 
 
Eu sei que o velho está de miolo mole (FM, p. 193, grifo nosso). 
 
E o povo está num rebuliço desadorado (FM, p. 306, grifo nosso). 
 
A gente não pode é agüentar a peitica dum vivente em cima de uma 
criatura (FM, p. 315, grifo nosso). 
 
Alguns cangaceiros estavam aboletados nas cadeiras da sala (FM, p. 
358, grifo nosso). 
 
— Pere aí, mestre (FM, p. 393, grifo nosso) 

 
 

Em termos de linguagem e estilo, comungamos com a análise de Antonio 

Candido, quando afirmou que “a força dramática e a intensidade do estilo do Sr. José 

Lins do Rêgo são de natureza a tornar as personagens tipos e símbolos, sem que com 

isso percam coisa alguma da sua vida palpitante, da sua extraordinária humanidade” 

(CANDIDO, 1945, p. 70). No entanto, vimos um aspecto que nos chamou a atenção na 

prosa do romancista paraibano: a repetição de expressões para definir o perfil e algumas 

ações das personagens que, reforça a fala masculina, a partir de um discurso autoritário 

e marca também a perspectiva regionalista. Ilustramos algumas destas repetições com a 

fala de José Amaro, Antonio Silvino, o tenente Maurício e Vitorino: 

a) O mestre seleiro afirma à mulher Sinhá: 

 
[...] Sou homem pobre mas sou homem de não fazer vergonha (FM, 
p. 102, grifos nossos) 
 

b) No momento da invasão do Santa Fé, Antonio Silvino diz para o coronel Lula de 

Holanda: 
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— Velho, eu não sou homem para marmota (FM, p. 359). 
 

c) Em diálogo com o cego Torquato quando se encontrava na cadeia pública do Pilar, 

desabafa o mestre: 

 
— Seu Torquato eles me matam. Não sou homem para agüentar uma 
surra desta (FM, p. 376) 

 
d) O diálogo do Capitão Vitorino com o tenente Maurício traz também a expressão “não 

sou homem”: 

 
— Não é isto, capitão. Não estou aqui para brincadeira. 
— Brincadeira? Eu não sou homem de deboche, tenente (FM, p. 
369).  
 

e) Nas ações em defesa dos injustiçados, Vitorino reafirma seu discurso para o tenente 

Maurício repetindo mais uma vez a expressão “não sou homem”: 

 
— Não estou debochando de ninguém, sargento. Não sou homem de 
gaiatices (FM, p. 381). 

 
 

Outro aspecto que nos chama a atenção nos diálogos em Fogo morto é a 

repetição dos termos “bicho” e “bicha”, usados como substantivo e, às vezes, na forma 

do diminutivo, passando a ter conotações diferentes no contexto da narrativa. O termo 

repete-se enfaticamente nos diálogos e, de certo modo, acaba marcando um estereótipo 

com uma linguagem tipicamente regional. Se por um lado a repetição “empobrece” o 

texto, por outro, é um aspecto para se analisar a linguagem que caracteriza o modo de 

falar de boa parte da população da região nordestina, mais especificamente, do homem 

rural. As expressões usadas pelas personagens são todas da oralidade, dando 

autenticidade à representação dos tipos regionais. Demonstra o quanto esses tipos são 

desvalorizados socialmente. Vejamos as passagens: 

 
a) A palavra “bicha” significando o substantivo encomenda: 

 

— Estive no sertão, mestre José. Fui levar uma aguardente do coronel 
Feliciano do angico, uma mercadoria vinda de Pernambuco de 
contrabando. Entregamos a bicha em Fagundes (FM, p. 173, grifo 
nosso). 

  
b) A palavra “bicha” significando o substantivo roupa: 
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Lourenço, o meu primo desembargador, me disse: “Olhe, Vitorino, 
você para ir à barra do tribunal do júri precisa desse fraque”. E me 
deu este. É roupa feita do Mascarenhas, de Recife. Botei o bicho 
(FM, p. 179). 
 

 
c) nas três primeiras passagens, o diminutivo “bichinha” significa o substantivo menina 

(Marta), filha do mestre seleiro e na última, tem a conotação do substantivo passarinho, 

alegrando os presos da cadeia pública do Pilar: 

 
E quando a gente viu, foi ela correndo para a estrada. [...] Foi quando 
eu e a comadre nos grudamos com a bichinha (FM, p. 201). 

 
[...] Joca e Passarinho tinham entrado, e a sua comadre Adriana 
gritava: 
— Cuidado, não machuquem a bichinha (FM, P. 206). 
 
Esta menina como está não pode ficar. [...] Foi por isto que me 
lembrei de levar a bichinha para o Recife (FM, p. 196). 
 
— É minha patativa — disse o preso de cabelos louros —, ela vem 
todo dia cantar para a gente. Eu boto xerém de milho todo o dia para 
a bichinha (FM, p. 386). 
 
 

c) O diminutivo “bichinho” significando o substantivo menino, o guia do cego Torquato: 
 

[...] Me largaram no chão e este menino que está aí abriu o berreiro, 
ficou como doido. O meu medo era que o bichinho falasse (FM, P. 
306). 

 
[...] Aí está este meu guia. É um inocente. Deram no bichinho de 
cipó-de-boi (FM, p. 376).  
 
O bichinho ia descendo com os tangerinos e eu conheci logo que era 
guia do cego Torquato (FM, p. 392).  
 

 
d) A palavra “bicha” significando, pejorativamente, o termo mulher no diálogo do 

mestre seleiro com Vitorino: 

 
— Como eu ia lhe dizendo, compadre, para se tratar com mulher, só 
mesmo com chicote. No mais é perder tempo. Quinca do Engenho 
Novo pegou a dele, amarrou num carro de boi e mandou largar a 
bicha na bagaceira do sogro (FM, p. 311). 

 
 

e) A palavra “bicho” significando o substantivo homem, senhor de engenho, no diálogo 

do cangaceiro Antonio Silvino e o coronel Lula de Holanda: 
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— Eu sei que tem. Ouro há nesta casa. Eu até quero sair daqui amigo 
de todos. Lá em Vitória tinha um senhor de engenho com botija, e eu 
dei um jeito que fez gosto. O bicho, na primeira cipoada, contou tudo 
(FM, p. 359) 

 
f) O termo “bicho” tendo a conotação do substantivo piano, quando da invasão do 

bando de cangaceiros ao Santa Fé: 

 
— Este bicho ainda toca? Toca uma coisinha para a gente ouvir. 
Onde está a moça da casa para tocar? Velha, toca um baiano (FM, p. 
362). 
 

 
g) A palavra “bicho” para comparar o ser humano a um animal: 

 
Passarinho deitara-se no chão e dormia como um bicho (FM, p. 376). 
 

 
h) No diálogo de Vitorino com a esposa, novamente a palavra “bicho” compara a 

mulher a um ser animal. Neste caso, o autor está próximo do neo-naturalismo e retoma 

um ponto de discussão do regionalismo de 1930 que, tratou por uma de suas 

perspectivas a relação do homem com o meio.  

 

— Não precisa mais. Já não tenho nada. O compadre José Amaro vai 
precisar de ajuda na casa dele. O diabo da mulher se foi. Mulher é 
bicho esquisito (FM, p. 394). 

 
 

Vimos, pois, nas passagens acima citadas, a repetição da palavra “bicho” e suas 

variações de acordo com o contexto empregado. Acreditamos que a ênfase dada a esse 

termo pelo autor pode ter sido, propositalmente, pensado no sentido de reforçar o falar 

do meio social no qual as personagens estão inseridas, mesmo que, para tal propósito, o 

romancista tenha tornado a linguagem um tanto repetitiva.  

Em termos de linguagem, vimos que o autor trata da língua coloquial, dando 

mais autenticidade às personagens populares para expressarem seus sentimentos, visão 

de mundo e indignação diante de fatos e ações que vão de encontro aos anseios da 

classe dominante. Por outro lado, isto significa trazer para a literatura a fala do povo, ao 

mesmo tempo em que reforça uma conquista do Modernismo. Tal aspecto pode ser 

percebido quando: a) Vitorino enfrenta os insultos das crianças; b) no diálogo do mestre 
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José Amaro com o negro Floripes; c) na análise que faz sobre o coronel Lula; d) nas 

ações políticas contra a força do tenente Maurício; e) a retomada da fala de Vitorino na 

avaliação que o caçador Manuel de Úrsula faz ao defender o seleiro das ameaças do 

senhor de engenho para sair de suas terras; f) na reflexão sobre as autoridades do Pilar; 

g) no momento em que se depara com um menino, ridicularizando o fraque que estava 

usando e por último, g) a revolta no momento de sua prisão: 

 
a) Um moleque escondido atrás duma moita de cabreira apareceu de 
repente na frente do animal para espantá-lo. 
— Papa-Rabo, Papa-Rabo! 
Vitorino sacudiu a tabica que golpeou o vento com toda a força. 
— Papa-Rabo é a mãe, filho da puta (FM, p. 68, grifos nossos).  
 
b) — Não quero saber se disse ou se não disse. Estou lhe dizendo que 
vá pra puta que o pariu (FM, p. 102). 
 
c) — Este Lula de Holanda está brincando comigo. Soube que a dona 
Amélia chamou a minha mulher para falar de mim. Tenho lá medo de 
Lula de Holanda? Aquilo é boi de cu branco (FM, p. 109). 
 
d) Era o velho Vitorino que não se apeou. [...] Estava furioso com o 
tenente Maurício. 
— Passei ontem um telegrama ao chefe de polícia. Não admito 
violência, isto aqui não é cu-de-mãe-joana (FM, p. 124)   
 
e) Todo mundo já sabe que é conversa do Floripes. O velho Lula não 
regula mais. É boi de cu branco. Nunca deu nada ao Santa Fé (FM, p. 
317).  
 
f) Um Quinca Napoleão, passador de dinheiro falso, vai para a cadeia 
Cabra de Engenho Novo não caga prosa, não canta de galo, com as 
costas quentes (FM, p. 181). 
 
g) [...] O menino olhava para o fraque cinzento, e todo o seu medo se 
transformou num ataque de riso. Vitorino voltou-se para ele, furioso:  
— Por que está rinchando seu merda? [...] 
— Este cachorro aí a mangar de mim (FM, p. 186). 
 
h) Vitorino saltou da burra e se fez no punhal. Mas já estava 
dominado pelos soldados. E gritava: 
— Tenente de merda (FM, p. 324).  

   
 

No entanto, o estilo de José Lins do Rego não se constitui apenas de uma 

linguagem fortemente marcada por termos e expressões repetitivas e populares. A 

linguagem como um todo é rica no que se refere aos brasileirismos e regionalismos ao 

longo da narrativa. Observamos que o autor registra um número bem considerado de 
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brasileirismos nos diálogos que envolvem as três partes do romance. O romancista 

documenta em sua prosa os regionalismos que se adaptam à realidade de cada 

personagem, com um falar simples e expressivo. Outra característica bastante popular 

no vocabulário do autor de Fogo morto são os modismos na forma de falar do 

nordestino, quando este se refere às plantas nativas de sua região e na linguagem 

cotidiana usam as expressões que acabam sendo uma constante nos romances do ciclo 

da cana-de-açúcar28.   

Além destes modismos incorporados na fala do nordestino, observamos que 

José Lins do Rego se utiliza de um discurso fortemente marcado por uma linguagem 

figurada, expressando as ideias, sentimentos e as ações das personagens ou mesmo se 

reportando a passagem do tempo29.  

Além de um texto enfaticamente mesclado por uma linguagem denotativa e 

figurada, o leitor de Fogo morto depara-se também com linguagens distintas que 

caracterizam a fala das personagens de acordo com o meio social de origem.  Temos a 

linguagem dos senhores de engenhos, de seus descendentes que tiveram o privilégio de 

estudar fora da Várzea, emigrando para os grandes centros culturais da região e temos a 

linguagem daqueles que tiveram pouco contato com o mundo letrado. Na linguagem das 

pessoas que vivem à margem da sociedade, encontramos muitas discordâncias na 

                                                 
28 Expressões mais comuns: “pé de jucá, pé de roseira, pé de manga, pé de coqueiro, pé de árvore, pé de 
mato, pé de jaqueira, pé de pau”, dentre outras. Ilustramos com as passagens: “Já era quase noite escura 
quando avistou a sua casa. Viu a égua de Vitorino amarrada no pé de jucá” (FM, p. 95); “E os dois foram 
andando para o refúgio de um pé de juá que era como uma camarinha no meio da noite” (FM, P. 115); 
“[...] um deles trepou pelo pé-de-pau numa ligeireza de macaco” (Menino de engenho, p. 17); “Galinhas 
empoleiradas em pés-de-pau, com preguiça de deixar o seu sobrado de galhos” (Menino de engenho, p. 
47).; “Minha companheira mostrava-me um pé de cardeiros todo sangrando nos seus frutos encarnados” 
(Bangüê, 296); “Seu Maciel quando chegou da rua ainda me encontrou sentado, olhando para o chão, 
triste como um pé-de-mato murcho” (Doidinho, p. 178) e “Um senhor de engenho não recebia dinheiro de 
pés de roseiras” (Moleque Ricardo, p. 25). 
 
29 Procuramos representar esse aspecto nas seguintes passagens: “Com as lamparinas acesas, com as 
campainhas tocando, encheu a boca da noite de vida” (FM, p. 75); “E à boca da noite as suas ideias ruins 
apertavam-lhe mais” (FM, p. 93); “Agora um vento frio soprava do sul, vento que agitava as cajazeiras, 
que sussurrava nas folhas miúdas da pitombeira” (FM, p. 128); “A ventania da tarde mexia no pinhão-
roxo, na touceira de bogari” (FM, p. 162); “Abriu a janela do quarto e o céu estrelado pinicava na 
escuridão da noite” (FM, p. 197); “A casa-grande naquela tarde de concertos tinha outra alma” (FM, p. 
216); “[...] Só a chuva roncava com a ventania que batia nas portas” (FM, p. 279); “E se foram. A casa do 
mestre voltou ao silêncio’ (FM, p. 338) e “Os soldados andavam com uma velocidade incrível. Para 
acompanhá-los botava a alma pela boca” (FM, p. 375), dentre outras. 
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construção de frases, não havendo concordância entre o sujeito e o verbo. Vejamos essa 

caracterização pela fala de alguns personagens: 

 

— Botaste farinha, Sinhá? (FM, p. 131). 
 
— Zeca, tu não pregaste olhos, esta noite. Por que não vai tirar uma 
soneca? (FM, p. 134). 
— Cala a tua boca, moleque infeliz. Deixa os homens sérios 
conversar (FM, p. 140). 
 
— Zeca, tu não tem medo de estar de conversa com Alípio?  
[...] — Zeca, tu és homem e tu sabe o que está fazendo (FM, p. 144). 
 
— Zeca, tiveste um passamento, na beira do rio (FM, p. 150). 
 
— Zeca, tu não tem coração (FM, p. 168). 
 
Tu não cria juízo, Vitorino — gritou a mulher (FM, p. 337). 
 
—Mas, Vitorino, o teu filho está para chegar. Por que tu não te 
aquieta, homem? (FM, p. 337). 
 

 
Devemos destacar ainda na linguagem de Fogo morto o efeito estilístico 

alcançado pelo autor quando usa no texto, repetidamente, a conjunção “e”, expressando 

os mais variados sentidos de acordo com o contexto empregado, podendo dar ideia de 

adição, adversidade, conclusão, condição e outros. Sabemos, pois, que no âmbito da 

linguagem popular, é bastante comum o uso da conjunção “e” para apontar a 

continuidade da narrativa e com este objetivo o fez José Lins do Rego em seus 

romances, pois ele se apropria desse recurso como algo importante na sua prosa e traz 

para a literatura a vivência popular. No trecho a seguir, duas passagens de Fogo morto: 

 

A velha Mariquinha falou com o genro e com a filha. [...] Espalhava-
se que o capitão estava aloucado, tudo porque fora desfeiteado em 
Campina Grande, e não pudera fazer nada. E isto demorou meses. D. 
Amélia parou de tocar o seu piano, e o marido pusera-se à frente do 
Santa Fé. [...] E nem aquela vida, que era a sua própria vida, 
acordara-o de sua indiferença (FM, p. 237, grifos nossos). 
 
E contou o incidente com o velho Lula. O velho gritava para ele e 
mandara que se calasse. D. Amélia lhe pedira pelos santos do céu que 
não fizesse nada com o marido. Apareceram dois negros mal-
encarados e nem tiveram coragem de chegar perto (FM, p. 323, grifos 
nossos). 
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É de destacar que igualmente ao narrador, as personagens também registram a 

conjunção “e” em seus discursos, apontando-nos a linguagem do romancista a partir de 

um estilo próprio e bastante questionável por parte de alguns críticos, dentre eles, Mario 

de Andrade. Em O empalhador de passarinhos, o escritor paulista afirma que o 

romancista paraibano se excedeu ao repetir palavras, expressões ou ideias e nesse 

sentido comprova que “O defeito da repetição tem sido o mais acentuado do estilo de 

Lins do Rêgo; e na verdade nunca êle “musicou” com mais ganância” (ANDRADE, 

1955, p. 292).  

Além das repetições que Mário de Andrade acentuou como um “defeito” no 

estilo do autor de Fogo morto, há outro aspecto muito significativo na prosa: o 

frequente uso de verbos no gerúndio. Como sabemos, o povo também usa essa forma 

nominal do verbo que pode, muitas vezes, exprimir a linguagem coloquial, uma vez que 

o seu uso passa a ter significados diversos de acordo com a circunstância empregada, 

seja esta a continuidade da narrativa, a interação de algum fato narrado até o 

prolongamento de uma ação ou ideia30.  

Convém, ainda, em termos de linguagem, observar em Fogo morto como o 

autor registra a tradição popular principalmente nas quadrinhas cantadas pelo negro José 

Passarinho. Valendo-se da chamada literatura oral, o romancista revela os sentimentos 

simples dos que vivem à margem da sociedade a partir do cantar do negro Passarinho 

que, na análise do narrador “[...] cantava porque era feliz, porque o mundo para ele não 

tinha mágoa para lhe dar. Bebia e cantava”. Sempre que podia, “o negro largava a alma 

na beira do rio” e “[...] tocara o coração das mulheres” (FM, p. 122). As quadras 

expressam, talvez, aquilo que foi silenciado em determinadas situações, como nos 

momentos de opressão e tristeza vividos pelas personagens e, através das quadras, o 

homem simples encontra um meio de expor seus sentimentos. As primeiras quadras 

apresentadas na obra tratam dos sentimentos deste personagem em relação às perdas 

                                                 
30 Essa distinção pode ser percebida nos trechos: “O mestre José Amaro, seleiro dos velhos tempos, 
trabalhava na porta de cãs, com a fresca da manhã de maio agitando as folhas da pitombeira que 
sombreava a sua casa de taipa, de telheiro sujo (FM, p. 49, grifo nosso); A filha continuava chorando 
como se fosse uma menina (FM, p. 55); Vitorino levava dias sem aparecer, sem dar notícia, correndo o 
mundo, dando desgosto (FM, p. 91); A filha dentro de casa gritando num desespero terrível (FM, p. 205); 
E saíram. Lá da estrada, quando deram a volta, viram a fumaça do bueiro do Santa Rosa melando o céu 
azul” (FM, p. 403). 
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afetivas que acumulara na vida: a primeira quando tiraram a vida do seu animal de 

estimação e a segunda ao lembrar-se do momento quando saiu de sua terra natal:  

 
 
Quem matou meu passarinho 
É judeu, não é cristão, 
Meu passarinho tão manso 
Que comia em minha mão 
 
Quando eu vim da minha terra 
Muita gente me chorou 
E a danada de uma velha 
Muita praga me rogou (FM, p. 122). 
 
 

Um fato curioso nesta prosa de José Lins do Rego é que a personagem 

responsável pelas quadrinhas não é cego, fugindo um pouco do que tradicionalmente 

encontramos nos romances brasileiros31. No entanto, a personagem de Fogo morto diz 

que aprendeu as cantorias com um cego, isso fica claro na obra, ao mesmo tempo em 

que nos faz reportar às semelhanças com passagens de outros romances, como é o caso 

de O Quinze, de Rachel de Queiroz, mencionando na obra a história do “cego da viola 

que cantava para seu auditório esmolambado” (O Quinze, p. 107)32. A romancista não 

dá nome ao cego, o que na nossa concepção, tenha sido a forma encontrada por ela para 

ressaltar o anonimato das expressões estéticas mais próximas das manifestações do 

folclore, mas também a sua problemática presença na sociedade desigual. O Cego da 

viola, assim como José Passarinho, aponta sua individualidade e lamentações, pois 

carrega consigo muitos problemas. 
                                                 
31 É salutar lembrarmos que na história da literatura brasileira esta composição artística já foi bastante 
utilizada por muitos escritores, dentre eles, Machado de Assis e Euclides da Cunha. Em Os sertões, o 
componente artístico dos cantadores nordestinos é revelado com moderação por parte de seu autor. No 
fragmento, temos um exemplo de como ocorre a produção dos cantadores: “[...] os desgraciosos versos 
encontrados. Pobres papéis, em que a ortografia Barbara corria parelhas com os mais ingênuos absurdos e 
a escrita irregular e feia parecia fotografar o pensamento torturado, eles resumiam a psicologia da luta. 
Valiam tudo por que nada valiam. [...] os rudes poetas, rimando-lhes os desvarios em quadras incolores, 
sem a espontaneidade forte dos improvisos sertanejos, deixaram bem vivos documentos nos versos 
disparatados, que deletreamos pensando como Renan, que há rude e eloqüente, a segunda Bíblia do 
gênero humano, nesse guaguejar do povo” (CUNHA, 1982, p. 154). 
32 Pensamos que a experiência do convívio no meio rural-urbano fez Rachel de Queiroz ter contato com 
Aderaldo, um cego cearense, famoso pela qualidade de seus folhetos, simbolizando para ela “o último dos 
grandes cantadores do sertão” (apud ARÊAS, 1997, p. 87) e também tenha lhe inspirado a criar a 
personagem de O Quinze. No artigo “Rachel: o ouro e a prata da casa”, em que analisa a obra da 
romancista, Vilma Arêas utiliza como epígrafe de seu texto versos do cego Aderaldo, apontando-nos na 
cantoria o lado prático de seu ofício: “Minhas cantigas me dão/ Roupas, comida e transporte./Deixarei 
este dever/ Quando um dia receber/ O beijo fatal da morte (ARÊAS, 1997, p. 87). 
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A linguagem e a composição de algumas cantigas apresentadas pelo negro 

Passarinho eram, na maior parte das vezes, de autoria desconhecida, expressando um 

texto simples. Outras, porém, ele aprendeu com o cego que vivia deste ofício, como as 

cantigas que se reportam aos romances medievais, apresentando como essência as 

relações amorosas e os conflitos familiares entre pai e filho. No geral, percebemos que a 

importância de tudo isso reside na função que os cânticos de Passarinho representavam 

para as personagens, o que se revela nas ocasiões em que o rude seleiro que se 

emocionou muitas vezes com as cantigas que ouvia, chegando a lembrar dos tempos de 

infância, do convívio com o pai e, mais ainda quando parava para refletir sobre o tempo 

presente.   

No romance, as quadrinhas são também cantadas e lembradas por algumas 

personagens quando expressam a fé católica, creditando nos santos a resolução ou 

amenizando os problemas que enfrentam. Sinhá, a mulher do mestre seleiro, que tanto 

sofrera com o estado de saúde da filha, lembrava do bendito cantado na Igreja33: 

 

Bendita sejais 
Ó Maria amada! 
E a boa hora 
Em que fostes gerada. 
(FM, p. 171)  

 
 

Na análise que fizemos, procuramos mostrar como José Lins do Rego cantou 

as coisas de sua terra, expressando-o pelo discurso masculino registrado a partir de uma 

fala autoritária; pela ênfase dada à repetição de palavras, expressões e ideias voltadas 

para descrever perfis e ações das personagens; o uso de termos da língua coloquial; os 

modismos de expressões na forma de falar do nordestino; um discurso fortemente 

marcado por uma linguagem figurada, repetição de termos para obter um efeito 

                                                 
33 A fé católica também é abordada como uma forma de fuga da realidade nas ações que envolvem o 
coronel Lula de Holanda. Na rotina do engenho, a personagem não encontrava forças para resolver as 
dificuldades financeiras e o difícil relacionamento que mantinha com os escravos e o morador mais antigo 
de suas terras, o mestre José Amaro. Para o coronel Lula, a “libertação” de seus problemas acontecia 
principalmente quando ele se entregava de corpo e alma aos preceitos religiosos, muito embora na prática, 
vimos um senhor de engenho adotando em suas ações uma conduta bastante contraditória e com uma 
linguagem autoritária, pregou um discurso que não contou com a admiração da esposa e nem da sogra. A 
prosa de Fogo morto é bastante oportuna porque o autor nos aponta através das ações desta personagem a 
que ponto pode chegar um ser humano quando não sabe distinguir com consciência os limites de sua fé. 

 
 



 222

estilístico; a clara distinção entre a linguagem culta dos senhores de engenho e a 

linguagem simples das personagens que pouco ou nenhum contato tiveram com o 

mundo letrado; bem como a expressão da linguagem nas quadrinhas e a importância da 

fé cristã em espaços-tempos distintos na narrativa.  

Em termos de estilo, Fogo morto, mais uma vez, chama a atenção pelas 

divergentes interpretações que a crítica literária e alguns estudiosos da obra do 

romancista têm sobre este aspecto. Vejamos, a título de comparação, a análise de 

Antonio Candido, Mário de Andrade e Sônia Ramalho.  O primeiro vê no estilo 

dramático e intenso um aspecto definidor no romance, uma vez que estas características 

do estilo contribuem na formação de seus personagens. Já Mário de Andrade (1955) 

observa esta estilística sob outro viés, afirmando que o estilo do romancista paraibano 

define-se principalmente no “defeito da repetição”, pois, segundo ele, José Lins 

“musicou”, ou seja, se utilizou com mais ênfase do processo da repetição em Fogo 

morto do que nos outros romances. A referência à “repetição” também é o traço mais 

forte apresentado na crítica de Sônia Ramalho de Farias (2006), não mais em termos 

estilísticos, uma vez que sua análise tem como parâmetro a repetição de conteúdo. De 

acordo com a professora, José Lins do Rego é um romancista conservador porque não 

inova nem mesmo em sua obra-prima, continua apontando o mesmo conteúdo com 

repetidas histórias do mundo dos engenhos. Segundo Farias, a inovação da prosa deste 

escritor dá-se nas obras que não compõem o chamado “ciclo da cana-de-açúcar”. 

Nossa leitura, mesmo diante de todas estas posições críticas diversas, entende 

que em Fogo morto há aspectos sutis, mas suficientes que diferenciam a obra-prima do 

romancista das demais obras cuja temática central se envereda na vida dos engenhos. 

Dentre os aspectos, citamos a forte presença das mulheres com ações silenciosas num 

momento, e em outro com um discurso tímido, mas revelador, capaz de pequenas 

mudanças; a relativa autoconsciência de alguns personagens, como Amélia, sobre a 

situação do Santa Fé e o senso de ridículo do mestre seleiro que não aceita ser chamado 

de “lobisomem” e, sem dúvida, um discurso mais “amadurecido” nas relações sociais, 

pois o tempo histórico da narrativa está próximo ao da abolição da escravatura. Dessa 

forma, vimos que Fogo morto carrega muitas análises da crítica literária sobre o aspecto 

da repetição seja no estilo ou no conteúdo. A partir dessa perspectiva, entendemos que 

uma observação de Deleuze seja propícia para pensarmos sobre a dialógica relação entre 
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arte e repetição34. Para tanto, vale ressaltar que nosso estudo não recorre à toda teoria do 

filósofo francês, apenas consideramos oportuna a análise que ele faz sobre o processo 

da repetição em obra de arte quando afirma que “[...] mesmo a repetição mais mecânica, 

mais cotidiana, mais habitual, mais estereotipada encontra seu lugar na obra de arte, 

estando sempre deslocada em relação a outras repetições com a condição de que se 

saiba extrair dela uma diferença para estas outras repetições” (DELEUZE, 1988, p.460). 

Assim, acreditamos que a repetição se faz presente nos oito romances que comportam o 

“ciclo da cana-de-açúcar”. Contudo, o processo se dá de tal forma que a própria obra 

revela-nos alguns traços que diferenciam um romance do outro.  

O aspecto da repetição não é o ponto mais explorado pela crítica literária ao 

analisar os cinco romances de Francisco Dantas. Ao lermos o conjunto de obras deste 

romancista, vimos que não há repetição de conteúdos, pois os enredos contêm temas 

variados que vão da vivência do mundo dos engenhos em Coivara da memória à 

questão da seca e do cangaço no Nordeste brasileiro em Os desvalidos; patriarcalismo 

dos fazendeiros em momentos de ascensão e decadência em Cartilha do silêncio; 

discussões éticas, sociais e administrativas no espaço de uma instituição pública em Sob 

o peso das sombras e por último, o insistente desejo de ascensão social e profissional do 

ser humano em Cabo Josino Viloso. Neste capítulo, interessa-nos, sobretudo, analisar 

como se apresentam a língua e o estilo na prosa de Cartilha do silêncio.   

 O título do romance nos remete à ideia dos métodos de ensino de tempos 

passados, quando era dada a oportunidade a alguém de aprender o que constava numa 

“cartilha” e este podia se considerar uma pessoa recém iniciada ao mundo letrado. No 

caso do romance de Dantas, o leitor se depara com uma cartilha que lhe aponta os vários 

caminhos que homens e mulheres vivenciam em suas experiências de amor e morte; de 

                                                 
34 A esse respeito, cf. DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição (1988). O estudo aponta como as ações 
praticadas no cotidiano não podem ser compreendidas como ações que se repetem, pois mesmo quando 
há uma repetição expressiva de um determinado ato, há diferenças perceptíveis no próprio ato para repeti-
las. Neste sentido, o pensamento de Deleuze em relação à arte aponta que a repetição se faz presente 
nessa área. Na análise, afirma o filósofo: “A arte não imita, mas isso acontece, primeiramente, porque ela 
repete, e repete todas as repetições, conforme uma potência interior (a imitação é uma cópia, mas a arte é 
simulacro, ela reveste as cópias em simulacros) (p. 460). Nessa perspectiva, Deleuze desenvolve um 
longo estudo sobre a repetição ocorrida na arte e nas ações cotidianas do ser humano. A propósito, 
convém lembrar ainda em relação à arte, o pensamento preciso do filósofo quando diz “cada arte tem suas 
técnicas de repetições imbricadas, cujo poder crítico e revolucionário pode atingir o mais elevado ponto 
para nos conduzir das mornas repetições do hábito às profundas repetições da memória” (DELEUZE, 
1988, p. 460)  
 



 224

esperanças e desesperos; de alegrias e tristezas, todas pautadas sob a constante presença 

do silêncio e de uma linguagem bastante peculiar. Francisco Ferreira Lima assim 

identifica os narradores-personagens desta “cartilha”: 

 

As histórias destas personagens [...] são contadas por elas mesmas, 
com o auxílio precioso de um narrador diluído, que se esforça ao 
máximo para permanecer fora do movimento da memória de quem 
fala, como se também ele fosse um aplicado ex-aluno dos métodos de 
ensino da Cartilha. O resultado de tal mecanismo narrativo é a 
impressão causada no leitor de (quase) haver sido elminada a 
intromissão do narrador na relação com as personagens [...] (LIMA, 
1999, p. 391). 

 
   

 A terceira obra ficcional do romancista sergipano apresenta um narrador em 

terceira pessoa, com pouquíssimos diálogos diretos, uma vez que há predominância de 

ações contadas pelas memórias de algumas personagens. Neste aspecto, uma 

observação do professor Antonio Medina Rodrigues sobre o estado psicológico em que 

transitam homens e mulheres na prosa de Os desvalidos pode, a nosso ver, estender-se a 

Cartilha do silêncio, onde:  

 
[...] o indivíduo se fez pleno de recursos interiores, como a própria 
memória, o aumento da atenção, a capacidade de especificar 
situações e coisas, a palpitação interior minuciosa, enfim, aí brota 
uma verdadeira enciclopédia do miúdo e do minimal. 
Não só para sustentar a vida. Para realizá-la pela significação. 
Esvaziadas as mãos, não tendo as mãos mais nada para pegar, pegam 
a linguagem e a levam ao sumo da capacidade especificadora, na 
condição de um artesanato supletivo, de espera. Note-se: aí já palpita 
uma fina reação contra os universais caboclos, uma guerrilha que luta 
indiretamente pelo retorno do equilíbrio social, rompido pela 
generalidade, aliás não conspira apenas as práticas singulares da 
cultura (RODRIGUES, 1993, p. 1-2). 

 
 

Essa volta à memória e à atitude de reflexão estão presentes em todo o romance 

e tornam-se mais evidentes nos capítulos II, IV e V, intitulados de “Arcanja”, “Mané 

Piaba” e “Cassiano Barroso”, respectivamente. O vilarejo de Rio-das-Paridas é um dos 

espaços geográficos mais reverenciados para o desenvolvimento das ações das 

personagens e o lugar enfaticamente lembrado nas memórias de homens e mulheres que 

compõem a trama a partir de uma linguagem culta, regional e coloquial. A linguagem 

regional de Cartilha do silêncio é mais expressiva na fala das personagens que vivem à 
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margem da sociedade. No primeiro grupo, verificamos a existência de expressões 

formadas pelo uso do sufixo “-ão” que de pronto já nos remetem à fala e à 

aplicabilidade nos diálogos dos nordestinos de Rio-das-Paridas e da Varginha, como: 

“acuação, adivinhão, agoniação, alvação, atrapalhação, arrebentação, assoparação, 

cabrão, carregação, enfeitação, estabanação, faiscação, febrão, ingratalhão, instigação, 

inventação, machucação, mangação, machucação, marmanjão, misturação, 

mortificação, mundão, ofendidão, ralhação, rebentação, respondão, rumão de terras, 

sofreguidão, sequidão, sonsidão, suspiração, turnão, viajação, zoadão”, dentre outras.  

No segundo grupo, temos os regionalismos que comportam as chamadas 

“palavras baús”, utilizando a expressão de Arnaldo Jabor35 quando se referiu ao 

vocabulário usado na obra Os desvalidos. A colocação de alguns desses termos pode 

causar certo estranhamento a um leitor urbano, mas sem dúvida, revela a riqueza da 

cultura vocabular de nosso país, como: “açodamento, alumiamento, andejo, biboca, 

cafundó, calundu, corregimento, escarafunchar, escorregoso, imaginoso, socado, golada, 

tontice, inventivas, bulir, cuia, mozumbudo, mode, achegar, mongo, lampeiro, 

lembrançosa, assuntar, pratada, peba, gorduragem, cotoco, matutar, pinima, alimpando, 

reclamativo, luarento, cuma, cobra-choca, doidento, bocó, cumbuca, malineza, quizila, 

rezinga, vagueza, dichotes”, dentre outros. Sobre o vocabulário de Cartilha do silêncio, 

adverte Francisco Ferreira de Lima:  

 
Dentre as muitas novidades surgidas no Brasil nestes globalizados 
anos 90, pode já contabilizar-se importante contribuição para a 
literatura brasileira. Trata-se de reencontro do país com a literatura 
rural nordestina, um dos veios marcantes de nossa tradição literária, 
um tanto fora de cena nos últimos tempos [...]. 
Elemento a chamar também a atenção no romance de Dantas é o 
tratamento — se assim pode dizer — laboratorial dado à linguagem, 
tal o esmero com que a frase é polida. Na escolha requintada do 
léxico ganha estatuto de norma culta, sem aspas ou sublinhados, o 
uso de termos [...] de uso corriqueiro em toda a área rural do 
Nordeste (LIMA, 1999, p. 391).  

 
 

                                                 
35 Cf. JABOR, Arnaldo. “Os desvalidos é a anti-saga dos miseráveis”. In: Folha de São Paulo: São Paulo, 
1993. No artigo, o crítico afirma que “[...] o livro é palavra por palavra trabalhado, como num filme plano 
a plano. As palavras escolhidas na tradição oral não narram a ação aparente, como apontam na direção de 
mil outros dramas, mil outras realidades, são palavras grávidas de uso, palavras-picuás, palavras-a-
canivete, palavras seculares, palavras baús, guardando miudezas, formando um grande mostruário, uma 
feira de artesanato de um espantoso mundo desconhecido, este imenso caruaru  que é o Brasil” 
(JABOR, 1993, p. 05). 
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Acreditamos que o léxico escolhido pelo romancista expressa a linguagem do 

homem rural e toda ela é respaldada pela convivência que o autor ainda hoje mantém 

neste espaço. Neste sentido, a linguagem se apresenta com um discurso oral e culto, 

como nas passagens: 

 

A gente tem de puxar muito pela cabeça, planear tudo direitinho, 
repassar os quefazeres, para que não falte nada. Ah, que dia agitado! 
De envolta com tudo isso, completando a desandança, ainda tem a 
mortificação que a espera pela frente [...] (CS, p. 14). 
 
Em compensação, num sufragante, mal recobrou os sentidos, sem 
saber ainda onde doía, viu-se colhida por Romeu, que agasalhou-a 
nos braços, chorosa e amarrotadinha, numa comoção de susto que só 
vendo. E quase acalentou-a ali diante de todos, a ela, de coração 
apertado e pequenininho, como se fosse a sua Julieta (CS, p. 45). 
 
Toda essa pendência começou porque Mané Piaba, em artigo de 
comestível, não atura comer puro. Sem nem uma graxinha de 
gordura, um taco de toucinho? (CS, p. 209). 
 
Quanta coisa que não presta acode com a idade pra machucar o 
vivente! Noitinha miserável! Piaba conta nos dedos — panariço, 
enxurrilho e puxá —, não é cafruncho, minha gente! Só padecendo de 
olho abotoado longe do sono, escutando o chorinho da chuva 
trincando em riba de telha... (CS, p. 221).  
 
A animaçãozinha que Cassiano trouxe do primeiro lanço da noite se 
dissipa nessa trincheira de vida avançada e penumbrosa. O mal-estar 
se arrasta e se adensa. Vidinha mixe. Uma pinóia. Nada do que fez 
valeu a pena. Bonito aniversário! Bulhufas. Remígio não deu as caras 
e, no futuro, vai é tacar fogo no letrume dessa papelada para acender 
a churrasqueira e assar os seus cabritos pra adubar os rega-bofes (CS, 
p. 344). 
 

 
No plano discursivo, Cartilha do silêncio também comporta um número 

considerável de figuras de linguagem. Estes “desvios” da norma culta foram utilizados 

propositalmente pelo romancista com o objetivo de reforçar a mensagem e o modo de 

falar de uma parcela dos nordestinos de Rio-das-Paridas, o que tornou a sua prosa 

original. A partir das figuras de palavras como metáforas, catacreses, personificações, 

antíteses e outras, o narrador nos revela como se encontram o espaço físico de Rio-das-

Paridas, de Aracaju e da Varginha e o estado psicológico em que transitam as 

personagens: 
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A noite já descamba para o dia. Ao relento aí fora, no descampado da 
praça do palácio, a friagem e o sereno se abraçam, no cochilo do 
ventinho que vem tangido do rio (CS, p. 13). 
Mais encostado ao pé da parede, encipoado num fio de arame, está o 
estefanote, alastrado de flores brancas, suspeitosas, com um quê de 
recato feminino que lembra certas mocinhas, elas só exalam 
protegidas pelas sombras, a partir de escurecerzinha (CS, p. 17). 
 
Ao pé da cama, estão as botinhas de camuça meia-perna, fechadas a 
ilhós (CS, p. 58). 
 
Voltara homem de castelos e miragens vagando na cabeça (CS, p. 
85). 
 
Os silêncios engrossam, os olhares se cruzam em secreta certeza 
impronunciada. Tem se revolvido num formigueiro assanhado da 
mais perversa tortura (CS, p. 112). 
 
Repensa todas as vias, desobstrui os canudos da memória, e não há 
mais com quem se pegue (CS, p. 140). 
 
[...] carreguei o meu amor para as mãos da morte! (CS, p. 143). 
 
Enquanto isso, a língua do Mané era uma navalha que não 
descansava (CS, p. 223). 
 
Foi numa boca de noite, uma sexta-feira, na Varginha. Remígio fazia 
o pagamento no alpendre do oitão, ante o qual os agregados se 
amontoavam na semitreva, separados pelo baldrame (CS, p. 322). 

 
 

A narrativa de Cartilha do silêncio carrega uma linguagem bastante figurada 

como vimos nos trechos acima e no curso de toda a prosa. Observamos que o narrador e 

as personagens-narradores nos apresentam as ações a partir da forte presença de verbos 

na forma nominal do gerúndio, consolidando em muitos momentos a linguagem 

coloquial usada por algumas personagens. Esta forma verbal expressa ainda a 

continuidade da narrativa e interliga algum fato narrado em períodos distintos na 

história de vida de cada um, bem como remete a alguma ideia ou ação deste ser ao 

espaço social onde está inserido.  

Além do número considerável de verbos na forma nominal do gerúndio, o 

leitor também se depara com uma linguagem fortemente marcada pela adjetivação em 

todo o romance. No entanto, tomamos como amostra em nossa análise apenas o 

primeiro capítulo para não nos prendermos muito neste aspecto. No plano discurso da 

narrativa, vimos um narrador que se dedica a descrever personagens, sentimentos e 
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lugares de forma a nos dar pistas sobre o percurso de vida de cada personagem. Para 

este caráter descritivo dos seres que compõem a trama de Cartilha do silêncio, 

Francisco Dantas utilizou uma expressiva combinação entre substantivo + adjetivo e 

vice-versa, além do vasto emprego de regionalismos, resultando assim numa linguagem 

elaborada, relatando os anseios e as angústias das personagens que comportam a 

sociedade patriarcal de Rio-das-Paridas. Referindo-se à colocação dos adjetivos, 

vejamos como se dão as descrições de pessoas, sentimentos, objetos e ações: 

 

a) SUBSTANTIVO + ADJETIVO:  

• Pessoas: cara devastada (p. 13); pessoa desdormida (p. 13); criatura carecida (p. 

13); criatura apaziguada (p. 16); sararazinho tinturado (p. 18); olho amarelo (p. 18); 

sujeito imprestável (p. 19); cabelos desatados (p. 24); peito cabeludo (p. 24); rocha 

calcária (p. 26); rosto tapado (p. 28); Romeu carrancudão (p. 29); sobrolho derrubado 

(p. 29); olho furioso (p. 29).  

• Sentimentos: suplício interminável (p. 14); destinos erradios (p. 14); cabeça 

amedrontada (p. 14); planos alheios (p.16); coração alegre (p. 31); sinais amorosos (p. 

24); conselho certeiro (p. 29); desculpa esfarrapada (p. 69); ideia atrasada (p. 336). 

•Objetos: candeeiro belga (p. 15); velinha acesa (p. 15); mobília debruada (p. 15); 

camiseiros vazios (p. 15); enlatados estrangeiros (p. 15); casa fechada ( p. 16); cômodos 

arrumadinhos (p. 17); flores brancas (p. 15); coisa simples (p. 20); troco largo (p. 21). 

•Ações/tempo: amanhã desabitada (p.14); hábito antigo (p. 19); noites soturnas (p. 

31); tardes langorosas (p. 31); atitudes agressivas (p. 336); 

 

b) ADJETIVO + SUBSTANTIVO 

• Sentimentos: miúdas besteirinhas (p. 14); boa descompostura (p. 18); secreta 

estimação (p. 18); favoráveis respostas (p. 19); venturosas condições (p. 19); pura 

perversidade (p. 21); triste enjôo (p. 21); rugosa paciência (p. 26); dura opinião (p. 27); 

legítima vergonha (p. 28); singela leviandade (p. 29); coração amolecido (p. 78). 

• Ações/objetos: pequenos hábitos (p. 16); derradeiras chuvaradas (p. 17); cansativa 

jornada (p. 18); largas franjas (p. 18); natural obrigação (p. 24); novos turnos (p. 26); 

miúdos cuidadinhos (p. 31); frugal cochilinho (p. 43) 
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 Dentro deste campo da linguagem, é bastante curiosa a forma como o narrador 

se refere à personagem Romeu, principalmente sobre o insistente silêncio em que este 

mantém na relação conjugal com d. Senhora. Toda a problemática sentida e vivenciada 

por Rosário surge na narrativa através da voz do narrador com um discurso 

substantivado, uma vez que o adjetivo passa a ter conotação de substantivo. Mais uma 

vez, a título de ilustração, tomamos apenas as passagens do primeiro capítulo: 

 
Há mais de uma semana que o abusado anda assim: caladão, 
revidando em resmungos pelos cantos, numa tal esquivança que mal 
a enxerga (CS, p. 20, grifos nossos). 
 
Num golpe de sobressalto, o ofendido se rechaçou. (CS, p. 27, grifos 
nossos). 
 
E o malvado, reempacotado nos seus brios, na mudez impertubável 
(CS, p. 46, grifos nossos). 
 
E o desgraçado ali envenenado e exigente, lhe cobrando atividade, 
um desempenho afinado [...] (CS, p. 63, grifos nossos). 
 
O desgraçado estava em dias de chegar, e ela ainda não tomara 
posição (CS, p. 74, grifos nossos). 
 
Por isso ímpeto de marchar contra o infiel foi se desvanecendo (CS, 
p. 74, grifos nossos). 
 
Que o relexado quebrasse as ventas na porta fechada... (CS, p. 75, 
grifos nossos). 
Era partir pra segunda rodada — decerto planeara o safado (CS, p. 
76, grifos nossos). 
 
O depravado! Ai como ela pegava fogo (CS, p. 77, grifos nossos). 

 
 

Nos trechos citados, o narrador nos demonstra um personagem em constante 

estado de insatisfação com a vida conjugal a partir de uma linguagem artisticamente 

elaborada pelo romancista. Toda a adjetivação representada no romance integra as 

ideias, ações e sentimentos das personagens e reflete a “paixão e necessidade” que vão 

sentindo na vida. Para Léo Schlafman, Francisco Dantas criou uma “escrita mais 

sofisticada”. Em “Matéria e memória no cangaço de Lampião”, o ensaísta menciona a 

riqueza vocabular no segundo romance de Dantas, podendo na nossa leitura, se estender 

ao rico vocabulário de Cartilha do silêncio:  
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“Paixão e necessidade” são o mote da literatura deste romancista 
sergipano que reata a literatura regionalista dos anos 30, a que se liga 
a memória, pela nostalgia de valores do patriarcado rural, pela 
rememoração das iniqüidades contra as quais se insurge. [...] 
Como nos livros de José Lins do Rego, embora com escrita mais 
sofisticada, o destino é o grande personagem do romance de 
Francisco Dantas. Todos os seres estão marcados pela fatalidade, por 
um desajustamento entre sonho e realidade. Paira sobre tudo uma 
atmosfera de irreparável desgraça — sem dó nem piedade. Como 
disse José Américo de Almeida no pórtico de A bagaceira, há muitas 
formas de dizer a verdade, e talvez a mais persuasiva seja a que tem 
aparência de mentira [...] (SCHLAFMAN, 1993, p. 01, grifos do 
autor).  

 
 

Dentro da linguagem de Cartilha do silêncio, há um aspecto ainda não 

observado pelos críticos que analisam esta obra: é a repetição em “excesso” da 

expressão “de forma que” para explicar algumas ideias e ações das personagens, 

expressão que se repete também em outros romances de Dantas. A recorrência de 

repetição de termos foi analisada por Mário de Andrade que denominou de o “defeito da 

repetição” ao se referir à obra de José Lins do Rego e segundo o crítico, o romancista 

paraibano usou com mais abundância em Fogo morto, onde há muitas expressões e 

ideias repetidas na obra. Nessa perspectiva, vimos que o “defeito da repetição” também 

se faz presente na romance de Francisco Dantas e mais enfaticamente na linguagem de 

Cartilha do silêncio. A repetição chega a ser flagrada em quase todo plano discursivo da 

obra, sem, no entanto, comprometer a qualidade da linguagem. Vejamos, pois, alguns 

trechos: 

 

De forma que essa alteração mistura o seu normal e lhe tumultua as 
ideias, acudindo-lhe os destinos erradios, o saibro das desterradas 
(CS, p. 14, grifos nossos). 
 
De forma que ela se sentia bloqueada. E como romper essa barreira, 
Senhora minha? (CS, p. 26, grifos nossos). 
 
De forma que ela, a bela Rosário, tomava aquela frieza como 
desamor, chorava à toa, fragilizada; se revolvia na cama de solteira, 
amiudava as promessas [...] (CS, p. 34, grifos nossos). 
 
De forma que essa triste medida que adotou lhe pareceu a menos má, 
e tem dado pra quebrar o galho, apesar — ai dela! — das formigas 
vadiando pelo corpo, do prazo doloroso das esperas (CS, p. 40-41, 
grifos nossos). 
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De forma que Cassiano se mostrou senhor de muita dignidade (CS, p. 
179, grifos nossos). 
De forma que ela só teve o trabalho de se meter porta adentro e fazer 
a competente arrumação (CS, p. 302, grifos nossos). 
 
De forma que atravessou a vida sem comer doce até hoje. Isso não 
servirá de metáfora? (CS, p. 341, grifos nossos). 

 
 

Em Os desvalidos, o autor reúne linguagem oral e culta a partir de discursos 

estilísticos variados. Segundo José Paulo Paes, a obra apresenta-se como um “[...] 

corretivo a certo abastardamento vernacular da nossa prosa de ficção mais recente, com 

a prova insofismável da sua qualidade literária, que o filão da ficção nordestina de 1930 

tem ainda o que oferecer a quem saiba lavrá-lo com engenho e arte” (PAES, 1993, p.05-

06). No entanto, há no segundo romance de Dantas o chamado “defeito da repetição”, 

uma vez que a expressão “de forma que” também se faz presente na obra. A título de 

ilustração, vejamos algumas passagens: 

 

De forma que quando começou a dar fé do tombo, já tinha 
entropicado e metido a cara num buraco. Ah! Coriolano sem a sua 
biboca! Como é que podia!(Os desvalidos, p. 28, grifos nossos). 
 
De forma que a coisa já nasceu de vento em polpa! (Os desvalidos, p. 
29, grifos nossos). 
 
De forma que, quem puxava no cabresto um bicho desses, subia de 
posição! (Os desvalidos, p. 48, grifos nossos). 
 
De forma que os três cangaceiros retomam a seu destino, e Zerramo, 
este compadre leal e destemido, fica aqui apodrecendo, sem um toque 
de sino, sem uma incelença de velório e sentinela, sem o cordão de 
são Francisco, até ser comido pelo tapuru, reavivando a tocha de João 
Coculo (Os desvalidos, p. 207, grifos nossos). 

 
 

Em termos de repetição, é de se destacar, igualmente, em Cartilha do silêncio a 

expressão “Grossa afronta” em momentos que ora as personagens ficam surpresas ou 

criticam alguma ação praticada por um membro da mesma família ou de alguém que faz 

parte do convívio social, como nas passagens: 

 
E, de sobra, ainda o acoimava de ser um sujeito desregrado e cheio de 
excessos na vestimenta que ela chamava pinturesca, na folga que se 
dava, nas transações malfeitas, nos caprichos luxentos. Grossa 
afronta! (CS, p. 300, grifos nossos). 
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Pois bem, depois dessa labuta de eficiente construtor, quando passa a 
cultivar o seu descanso, chega Arcanja e o acusa de desligado da 
vida, marmanjão parasita. Grossa afronta! (CS, p. 303, grifos 
nossos). 
 
Já pensaram o que vem a ser um sujeito passar a vida inteira crivado 
por olhos suspeitos, e tudo em que põe a mão ir sendo desaprovado? 
Grossa afronta! (CS, p. 306, grifos nossos). 
Remígio desviava os olhos, silencioso, mas tão contrariado, que seria 
mais decente retrucar a feios termos. Grossa afronta! (CS, p. 315, 
grifos nossos). 
 
Digam se é. Por meses e meses, enquanto me descabelava 
apreensivo, o moleque se aliviava na risada. Grossa afronta! (CS, p. 
329, grifos nossos). 
 
É deveras! Já um ancião, com tanto cabedal de experiência, e o filho 
a lhe passar nas fuças que ele, Cassiano Barroso, sempre errara na 
Varginha, nunca soubera manejar o seu dinheiro! Grossa afronta! 
(CS, p. 336, grifos nossos). 
 
 

Vimos, portanto, que nos romances Cartilha do silêncio e Os desvalidos, o 

“defeito da repetição” não é fator determinante para desqualificar a linguagem 

rebuscada e original que nutre o discurso oral e culto cuidadosamente construído pelo 

romancista.  A respeito da linguagem é muito elucidativo o pensamento de Massaud 

Moisés ao analisar as três primeiras obras de Dantas: 

 

[...] é com Francisco J. C. Dantas que o regionalismo ganha novo e 
inesperado alento, fruto de um talento amadurecido no silêncio, 
expresso em narrativas ambientadas em Sergipe (Coivara da 
memória, 1991; Os desvalidos, 1993; Cartilha do silêncio 1997); 
aquela, na infância no engenho do avô, esta, no tempo de Lampião, 
onde não se sabe o que mais admirar, se a linguagem, arejada e 
saborosa, ou se a capacidade fabuladora, de inflexão oralizante 
(MOISÉS, 2001, p. 411). 
 
 

Os narradores desses romances de Francisco Dantas nos revelam uma legião de 

personagens incultos que vivem à margem da sociedade e cada um, com seu estilo 

próprio, exprime uma parcela da língua portuguesa falada nos mais desconhecidos 

espaços do Nordeste brasileiro. Especificamente em Cartilha do silêncio, vimos que a 

linguagem se apresenta em pouquíssimos diálogos diretos, ficando a maior parte da 

narrativa sob o “avôo da memória” (CS, p. 119) dos narradores-personagens que ora nos 

informam sobre as experiências passadas, ora nos falam do tempo presente. No mais, 
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podemos afirmar que os diálogos e a linguagem dessa prosa comportam a tradição do 

discurso oral e se mantêm a partir da criatividade linguística do romancista e, 

curiosamente, resistem à grande padronização que os meios de comunicação tanto 

propagam, como bem observou Bosi (2006), ao analisar as “Tendências 

contemporâneas” do romance brasileiro. Seguindo a mesma linha de raciocínio no 

artigo “Saga nordestina”, Ivan Angelo (1997, p. 129) enfatiza a questão da linguagem 

apontando que “entre os ficcionistas brasileiros surgidos nos anos 90, o sergipano 

Francisco Dantas avulta como o de texto mais pessoal, mais rico de invenções, de maior 

repertório, metáforas mais poderosas, mais fortes lembranças”. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
Nossa leitura procurou compreender a poética do silêncio no espaço social de 

Fogo morto, de José Lins do Rego e Cartilha do silêncio, de Francisco Dantas a partir 

das mudanças ocorridas no processo de transição da vida tradicional para a vida 

moderna.  Para tanto, buscamos, inicialmente, apreender a problemática questão que 

envolve o tema do silêncio a partir de conhecimentos teóricos que possibilitassem uma 

análise mais precisa sobre o assunto em evidência. No trajeto de nossa pesquisa, 

tomamos como ponto de partida o silêncio estudado na área da Linguística. Mas, 

observamos também que esta área da ciência tem dado muito suporte à Literatura 

quando esta se interessa a analisar textos envolvendo a temática do silêncio. 

Consideramos em nossas análises a definição e a classificação do termo dada pela 

linguista Eni Puccinelli Orlandi, bem como alguns aspectos abordados nos estudos de 

Lourival Barros de Holanda, Luiz Costa Lima e Marisa Simons nas análises que fizeram 

especificamente em textos literários. 

Em nossa investigação, percebemos o quanto é pertinente a afirmação de 

Orlandi ao dizer que “o silêncio não fala, ele significa” (2002, p. 44), pois vimos em 

muitas passagens dos romances analisados a expressividade do silêncio nos vários 

contextos das narrativas. A partir da teoria estudada, podemos também afirmar que o 

silêncio se faz presente na vida do homem, independentemente da idade, classe social 

ou religião. Todavia, pudemos observar que diante destes três fatores, há um que se 

sobressai e acaba interferindo de forma mais direta no ser humano: o social. Em Fogo 

morto e Cartilha do silêncio, o social é marcado por mudanças significativas que 

contribuem para o homem se enveredar nos vários caminhos que o silêncio pode 

“oferecer”.  

A prosa de José Lins do Rego apresenta o mundo tradicional dos engenhos 

cujas tradições, paulatinamente, são modificadas e, sobretudo, observamos o drama de 

patriarcas perdendo o poder, simbolizando assim a decadência de uma classe social que 

já foi tão celebrada no cenário do Nordeste brasileiro. O desmoronamento dessa classe 

desencadeia uma série de mudanças tanto no espaço social como no familiar. Fogo 

morto revela a problemática vivida por um senhor de engenho, o S. Lula de Holanda, 

com uma incapacidade de gerenciar as terras herdadas do sogro. É notória a inaptidão 
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do coronel à vida rural e todas as dificuldades que passa tornam-se mais difíceis ainda 

quando indícios da modernidade começam a surgir na Várzea e ele se mostra 

indiferente, mas nem por isso deixa de sofrer as consequências do processo da 

modernização e acaba mesmo carregando a sensação de impotência diante da vida e 

entra num mundo sem volta: afasta-se dos amigos, entrega-se à religião e vê no silêncio 

a “solução” para os seus problemas. O silêncio na vida dessa personagem é muito 

expressivo dentro da trama e, a nosso ver, possibilita à sociedade fazer uma leitura 

sobre o comportamento do homem, pois o que leva um ser a se manter em duradouros 

silêncios e sentir-se impotente físico e moralmente no seio social ou familiar? Vimos 

ainda que no mundo dos patriarcas um dos poucos que demonstrou ter consciência 

sobre a nova ordem social que se instalava foi o senhor de engenho José Paulino, pois 

chega a acompanhar o progresso e se utiliza das facilidades que a modernidade oferece. 

O proprietário do engenho Santa Rosa investiu na terra com maquinário moderno e 

passou a ganhar muito em termos de produtividade.  Comparando a realidade deste 

engenho com o Santa Fé, do S. Lula de Holanda, vimos os contrastes em termos de 

funcionalidade e a situação econômica deste último se agravando cada vez mais.  

Investigamos a questão do silêncio na vida do mestre José Amaro e 

constatamos uma perspectiva diferente na vida dessa personagem. O seleiro “silencia” 

em muitas de suas ações de forma consciente, como nos momentos em que presta ajuda 

a Antonio Silvino e o bando de cangaceiros. Porém, o mestre não silencia diante da 

conturbada relação que trava com o senhor de engenho. Mesmo com um tímido 

discurso, enfrenta o coronel e o faz saber sobre a posição que tinha acerca das terras que 

ocupava. Vivendo numa sociedade que começava a se modernizar, José Amaro sofre ao 

perceber a diminuição na procura de clientes pelas selas que confeccionava e passa a ter 

o silêncio como uma companhia presente no cotidiano de suas ações.  Todavia, o velho 

seleiro não silencia quando se encontra com os amigos que, assim como ele, vivem à 

margem da sociedade. No espaço familiar, convive com alguns silêncios que o 

incomodam, como a falta de “coragem” para dialogar com a esposa e a filha doente. 

Esse silêncio e a forte pressão recebida do senhor de engenho para desocupar as terras 

que tinha como sua propriedade fazem o mestre silenciar sua própria vida. Na nossa 

concepção, o gesto do suicídio significa a certeza que a personagem tinha de não existir 

justiça entre os homens e que não há “direitos” reservados à população pobre. A atitude 
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de José Amaro simboliza como disse Coutinho (1991, p. 436), a “concretização de seu 

fracasso” e, por extensão, a injusta distribuição de renda numa região e país que davam 

os primeiros passos rumo à modernização social. 

Observamos que o silêncio não encontra muito espaço na vida do capitão 

Vitorino Carneiro da Cunha. Ser com espírito quixotesco, procurou dentro do possível, 

fazer justiças com as próprias mãos em defesa dos mais necessitados e sua fala, em 

muitos momentos da trama, não foi considerada pelos conterrâneos do Pilar. 

Transitando entre membros que se perpetuavam no poder público do município e 

opositores do governo, Vitorino fala e age precipitadamente, daí o seu discurso não ser 

bem visto pela população de toda a Várzea.   

Refletimos sobre o silêncio que se contrapõe à fala e às ações das personagens 

femininas de José Lins. Vivendo também as mesmas tensões que o momento social 

proporcionava, as mulheres de Fogo morto encontraram forças para amenizar os 

problemas de ordem familiar, revelando ou omitindo, fosse ao marido ou ao pai, a 

“forma” encontrada na tentativa de resolver as dificuldades surgidas. Conforme 

pudemos notar, o silêncio quando se fez presente na vida de Amélia, Sinhá e Sinhá 

Adriana proporcionou a cada uma delas fazer uma reflexão e, a partir desta, vimos 

mulheres mais maduras para encarar os momentos trágicos e poéticos no cotidiano da 

vida rural. 

O silêncio identificado em Cartilha do silêncio aproxima-se da mesma 

categoria de análise que aplicamos ao perfil e às ações das personagens de Fogo morto. 

A obra de Francisco Dantas comporta a trajetória da família Barroso em experiências de 

vida que se passa em três gerações. Podemos dizer que é muito expressiva a presença do 

silêncio nos três núcleos familiares do romance. Na sociedade patriarcal de Rio-das-

Paridas, o major Romeu Caetano Barroso é por si uma pessoa ensimesmada, semimuda, 

fechado no seu universo de negócios e afastando qualquer possibilidade de diálogo com 

a esposa d. Senhora, a Rosário. Esta, por sua vez, não aceita a “privação do falar” que o 

marido insiste em manter na relação conjugal e assim o silêncio passa a ter uma 

conotação diferente em relação às gerações seguintes, que estariam mais envolvidas 

com o processo da decadência.    

A prosa de Dantas revela a decadência do sistema patriarcal, a partir da morte 

de Romeu Barroso e com esta a narrativa dá visibilidades às condições de vida dos 



 237

Barroso da segunda e terceira gerações que começam a sofrer as consequências das 

mudanças no meio social.   Assim como fora o S. Lula de Holanda, em Fogo morto, 

Cassiano Barroso também é sujeito completamente averso às atividades do espaço rural. 

Vimos, portanto, que as ações praticadas por esta personagem simbolizam as mazelas 

sociais no mundo contemporâneo e, neste sentido, os silêncios que rondam a vida do 

personagem-narrador foram, a nosso ver, intencionalmente, pensados e registrados pelo 

romancista, objetivando de certa forma, revelar um mundo paradoxalmente dividido 

entre silêncio e palavra, aprofundando a representação de uma situação problemática na 

sociedade brasileira desde o início da sua modernização.  

Verificamos no romance de Dantas a atenção que o romancista deu às 

personagens femininas, atribuindo a cada uma delas uma força bastante peculiar para 

encarar os problemas no espaço familiar e social. D. Senhora, Arcanja e Avelina 

representam o trio de mulheres fortes, com sonhos e desejos realizados ou reprimidos, 

acreditaram, dentro de suas possibilidades, na força da vida e só se deram por 

“vencidas”, quando todas as alternativas não estavam ao alcance de cada uma delas. O 

silêncio presente na vida dessas personagens apresenta uma conotação que se relaciona 

com o trágico, fosse na iminência de deixar um filho sozinho neste mundo sem o 

carinho materno ou na espera de um filho que nunca viera ao mundo. 

Bastante revelador no texto de Dantas foi a maneira como ele explorou as 

relações sociais na narrativa. Vimos os dois lados da relação entre patrão e empregado a 

partir de um discurso forte e que revela a permanente tensão do meio rural brasileiro: a 

velha e irresolvida questão do agregado que tem terra e comida, mas vive de favor nas 

terras alheias dos grandes proprietários. É o caso da personagem Mané Piaba que passa 

a vida inteira se lamentando por não ter sua própria terra. Observamos, nas reflexões 

que Piaba fez sobre a luta nas atividades cotidianas da fazenda Varginha, um tom crítico 

diante da injusta distribuição de renda, o péssimo salário que recebe e quando a 

personagem chega a cogitar numa possível revolução. Em relação ao patrão, vimos um 

discurso “descompromissado”, pois em momento algum Cassiano e Remígio Barroso 

tratam a questão do agregado com seriedade, o que indica a crítica do romancista para 

uma problemática secular sem aceno de perspectivas vindouras neste campo.  

No que diz respeito à leitura das relações familiares, percebemos uma 

convivência entre marido e mulher, bem como pais e filhos, fortemente marcada pelo 
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silêncio. Nos dois tipos de relações, encontramos os “silêncios múltiplos” que Orlandi 

se referiu em sua teoria. No universo masculino, o silêncio encontra espaço na fase 

adulta de Remígio ao distanciar-se do pai após a morte da mãe Arcanja. Mas, o silêncio 

ganha uma dimensão maior quando Cassiano se encontra na velhice e não conta com o 

carinho e a atenção do único filho. A nosso ver, esta também é uma das mazelas sociais 

que o romancista expõe em sua obra: o abandono do idoso, a solidão e o silêncio numa 

fase tão delicada da vida. Há, portanto, sutilmente, uma denúncia em relação ao 

descaso, à falta de respeito na relação entre pai e filho. Acreditamos que o silêncio 

presente nas relações conjugais encontrou um suporte maior vindo da parte masculina, 

pois os maridos sofreram as consequências das mudanças sociais de forma mais direta 

e, para tal, tornaram-se seres mais sensíveis e vulneráveis a ter o silêncio como algo 

imprescindível em sua vida. Percebemos que a desestruturação socioeconômica foi um 

dos aspectos que mais contribuiu para alguns dos homens não se interessarem em 

dialogar com as esposas. Todas essas questões convergem para uma conclusão sobre o 

aspecto humanizador da literatura.  

Reafirmamos que o drama das personagens de José Lins do Rego e Francisco 

Dantas está diretamente relacionado às mudanças socioeconômicas que todos passam 

no meio rural. Observamos que o fracasso na vida de cada um deles tem sua origem na 

questão financeira. Já o trágico, independe aparentemente da ordem econômica, pois 

vimos homens e mulheres de classes sociais distintas serem vítimas do destino. O 

patriarcalismo apontado nas obras estudadas adquire uma atenção especial pelo fato de 

ambos os romancistas revelarem os dois momentos distintos desta classe, o da ascensão 

e o da decadência. No momento de glória e fartura nos engenhos e fazendas, os 

personagens vivem felizes e realizados na vida e o tempo compreende o momento da 

tradição, com costumes e comemorações típicas de um passado distante, mas muito 

respeitado e cultivado na lembrança e nas ações do homem atual. Mas, com o passar do 

tempo, o cenário social sofre modificações e a decadência vai tomando conta dos 

engenhos e da fazenda Varginha. Esta afirmação é igualmente colocada em prática nas 

ações humanas desenvolvidas pelos protagonistas de José Lins do Rego e Francisco 

Dantas. É no ambiente social e familiar em crise que percebemos as marcas mais 

expressivas do silêncio que vai ganhando conotação diferente de acordo com cada 

contexto.   
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Ao longo desta tese, procuramos compreender como o silêncio se faz presente 

e qual o principal sentido que ele tem na vida das personagens de Fogo morto e 

Cartilha do silêncio a partir de análises de trechos significativos de cada obra. 

Estabelecidas as análises das falas, as ausências de falas, reflexões e ações das 

personagens, investigamos a particularidade de cada expressão do silêncio, bem como a 

forma peculiar com que os romancistas construíram o perfil de seus personagens. A 

linguagem, elaborada por José Lins e Francisco Dantas, revelou  a intrínseca relação dos 

escritores com a sua terra natal, sua região, mencionando os dramas, as angústias e as 

mazelas que acometem o homem no meio rural. Ambos os romancistas trataram de 

assuntos que certamente fazem parte de toda uma sociedade, daí a importância dos 

temas abordados ganharem dimensão nacional.   

Enfim, nossa pesquisa não teve a pretensão de esgotar a análise do elemento 

silêncio presente nas prosas de Fogo morto e Cartilha do silêncio, mas evidenciar sua 

importância para uma leitura crítica das obras. Acreditamos que a relevância deste 

estudo está não apenas no trajeto que percorremos sobre a tradição e a modernidade 

presente no contexto social das obras, mas em igual proporção, está na análise das 

reflexões críticas feitas pelas personagens na angustiante luta que enfrentaram no 

mundo dos engenhos e fazendas e, sobretudo, na percepção do expressivo silêncio 

presente na vida dessas personagens no cotidiano rural. Pensamos, ainda, que a leitura 

desses romances pode propiciar aos leitores uma leitura da sociedade brasileira a partir 

do que Antonio Candido já propôs, ao afirmar que a literatura desempenha no Brasil 

uma clara função social, pois enquanto a sociedade continua demonstrando um quadro 

de modernização desigual, a literatura consegue avançar e demonstra ser moderna no 

momento que faz a leitura crítica dessa modernização, revelando-nos em seus textos 

uma crítica ora sutil e ora contundente sobre o atraso e as desigualdades sociais. 
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