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RESUMO:	Este	estudo	analisa	o	fenômeno	social	do	cangaço	em	Fogo	Morto	(1997),	de	José	Lins	do	
Rego,	 com	 enfoque	 em	 duas	 perspectivas	 apresentadas	 pelo	 romance,	 e	 constrói	 um	 paralelo	
comparativo	entre	elas.	Foi	escolhida	como	fundamentação	teórica	Bandidos	(1975),	do	historiador	
Eric	Hobsbawm,	e,	ainda,	o	conceito	de	“narrador	onisciente”	de	Norman	Friedman	(2003),	a	fim	de	
mostrar	que	o	romance	em	questão	aparece	permeado	por	esse	tipo	de	narração.	
Palavras-chave:	Fogo	Morto;	José	Lins	do	Rego;	cangaço.	
ABSTRACT:	This	study	will	analyze	the	social	phenomenon	of	cangaço	in	Fogo	Morto,	by	José	Lins	do	
Rego	(1997),	focusing	on	two	perspectives	presented	by	the	novel,	and	build	a	comparative	parallel	
between	 them.	 The	 theoretical	 foundation	 Bandits	 (1975),	 of	 the	 historian	 Eric	 Hobsbawm,	 and	
Norman	Friedman's	(2003)	concept	of	"omniscient	narrator"	were	chosen	in	order	to	show	that	the	
analyzed	analytic	category	is	permeated	by	this	type	of	narration.	
Keywords:	Fogo	Morto;	José	Lins	do	Rego;	cangaço.	
	

	

1.	CONSIDERAÇÕES	INICIAIS	

	

Publicada	 no	 ano	 de	 1943	 pela	 Editora	 J.	 Olympio,	 a	 obra	 Fogo	 Morto	 é	

considerada	 pela	 crítica	 literária	 a	 obra-prima	 de	 José	 Lins	 do	 Rego	 (1901-1957),	

responsável	 por	 retomar	 tardiamente	 a	 temática	 da	 decadência	 dos	 engenhos	

                                                             
1	Graduanda,	UFPB.	
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açucareiros	nordestinos,	por	meio	do	 intitulado	“Ciclo	da	cana-de-açúcar”,	 composto	

por	Menino	de	Engenho	(1932),	Doidinho	(1933),	Banguê	(1934)	e	Usina	(1936).	

Sendo	 o	 décimo	 romance	 de	 José	 Lins	 do	 Rego,	 Fogo	Morto	 evidencia	 em	 seu	

enredo	 o	 processo	 de	 mudanças	 sociais	 ocorrido	 no	 Nordeste	 do	 Brasil	 a	 partir	 do	

início	 do	 Segundo	 Reinado	 até	 o	 começo	 do	 século	 XX	 (1850	 a	 1911).	 De	 caráter	

neorrealista,	 a	 obra	 se	 insere	na	 fase	 regionalista	 do	Movimento	Modernista,	 que	 se	

preocupava	principalmente	em	denunciar	as	desigualdades	sociais	dentre	a	população	

brasileira.	

O	 título	 da	 narrativa	 faz	 referência	 à	 substituição	 dos	 engenhos	 de	 cana-de-

açúcar	 pelas	 usinas	 no	 processo	 de	 industrialização	 da	 época,	 e	 isso	 pode	 ser	

observado	 claramente	 por	 meio	 dos	 engenhos	 que	 se	 configuram	 como	 espaços	

protagonizados	na	obra:	o	Engenho	Santa	Rosa	e	o	Engenho	Santa	Fé.	

Dividido	em	três	seções	(Parte	I	—	O	Mestre	José	Amaro,	Parte	II	—	O	Engenho	

de	 Seu	 Lula	 e	 Parte	 III	—	O	 Capitão	 Vitorino),	Fogo	 Morto	 apresenta	 em	 cada	 uma	

delas	 um	 destaque	 voltado	 a	 um	 personagem	 específico.	 As	 seções	 I	 e	 III	 se	

complementam,	 devido	 ao	 fato	 de	 apresentarem	 a	 narrativa	 em	 tempo	 presente.	

Enquanto	a	primeira	centra-se	na	vida	do	seleiro	Mestre	José	Amaro,	residente	à	beira	

da	 estrada	 do	 Engenho	 Santa	 Fé,	 a	 terceira	 centra-se	 na	 predominância	 da	 ação,	 no	

que	 tange	 aos	 acontecimentos	 que	 finalizam	 a	 obra.	 Na	 segunda	 parte	 do	 romance,	

observa-se	uma	regressão	temporal	ao	ano	de	1850,	com	o	intuito	de	fazer	memória	à	

fundação	do	Engenho	Santa	Fé.	

Esse	 estudo	 pretende	 explorar	 uma	 temática	 recorrente	 em	 Fogo	 Morto,	 mas	

que	 não	 constitui	 o	 foco	 principal	 do	 enredo.	 Estudar	 como	 aparece	 o	 fenômeno	 do	

cangaço	 na	 narrativa	 faz-se	 relevante	 pelo	 fato	 de	 contribuir	 com	 a	 identificação	 de	

quais	perspectivas	e	visões	perpassam	esse	tema,	a	partir	dos	diferentes	personagens.	

Em	 relação	 ao	 lastro	 teórico	 sobre	 o	 fenômeno,	 é	 necessária	 uma	 escolha	 de	

fundamentação	 que	 subsidie	 esse	 objetivo.	 Nesse	 sentido,	 foi	 escolhida	 a	 definição	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

SOUZA,	L.	S.	de..	O	fenômeno	do...	 95	

atribuída	 pelo	 historiador	 Eric	Hobsbawm	 sobre	 o	 “banditismo	 social”,	 em	 sua	 obra	

Bandidos	(1975),	sendo	o	cangaço	citado	por	ele	como	pertencente	ao	fenômeno.	

As	 três	 partes	 de	 Fogo	 Morto	 caracterizam-se	 por	 narrações	 oniscientes,	 mas	

cada	 uma	 delas	 flexibiliza-se	 de	 modo	 a	 restringir-se	 ao	 olhar	 do	 personagem	

destacado	 nos	 títulos,	 conforme	 já	 explicitado	 anteriormente.	 Durante	 esta	 análise,	

propõe-se	 explicar	 como	 se	 manifestam	 essas	 narrações	 e	 de	 que	 forma	 elas	

contribuem	 para	 a	 exploração	 da	 temática	 do	 cangaço	 no	 Nordeste	 brasileiro.	 Para	

isso,	 recorre-se	 ao	 teórico	 Norman	 Friedman	 e	 às	 suas	 contribuições	 retiradas	 do	

texto	 “O	 ponto	 de	 vista	 na	 ficção:	 desenvolvimento	 de	 um	 conceito	 crítico”	 (2003),	

publicado	na	Revista	USP.	

	

2.	CANGACEIROS:	BANDIDOS	OU	HERÓIS	EM	FOGO	MORTO?	

	

De	 acordo	 com	 o	 historiador	 Eric	 Hobsbawm,	 o	 banditismo	 social	 pode	 ser	

conceituado	 como	 uma	 espécie	 de	 recorrência	 de	 ordem	 comum	 que	 perpassa	

diferentes	tempos	e	 lugares:	“(...)	minha	tese	é	a	de	que	o	banditismo	social	constitui	

fenômeno	de	notável	uniformidade,	em	todas	as	épocas	e	continentes”	(HOBSBAWM,	

1975,	 p.	 07-08).	 Voltando-nos	 para	 o	 contexto	 brasileiro,	 o	 cangaço,	 surgido	 no	

Nordeste	brasileiro	por	volta	dos	séculos	XVIII	 e	 existente	 até	meados	do	século	XX,	

enquadra-se	 nessa	perspectiva	definida	por	Hobsbawm.	O	próprio	 autor	 aponta	que	

foi	durante	os	séculos	XIX	e	XX	que	o	banditismo	social	teve	seu	auge	em	muitas	partes	

do	mundo,	apesar	de	hoje	em	dia	ser	considerado	quase	extinto.	Dessa	maneira,	nota-

se	 que	 foi	 justamente	 nesse	mesmo	 período	 que	 o	 cangaço	 se	manifestou	 de	 forma	

notável	 no	 Brasil.	 Tal	 conceituação	 para	 o	 fenômeno	 do	 banditismo	 social	 é	 ainda	

melhor	 descrita	 na	 seguinte	 passagem:	 “Para	 a	 lei,	 quem	 quer	 que	 pertença	 a	 um	

grupo	de	homens	que	 atacam	 e	 roubam	com	violência	 é	um	bandido,	desde	aqueles	

que	se	 apoderam	de	dinheiro	destinado	a	pagamento	de	empregados,	numa	esquina	
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de	 cidade,	 até	 rebeldes	 ou	 guerrilheiros	 organizados	 que	 não	 sejam	 oficialmente	

reconhecidos	como	tal.”	(HOBSBAWM,	1975,	p.	10).	

Mediante	as	características	evidenciadas	pelo	cangaço	brasileiro,	o	estilo	de	vida	

levado	pelos	cangaceiros	assemelha-se	a	essa	definição	tanto	pelo	fato	de	que	viviam	

em	bando	quanto	pela	violência	que	propagavam	no	sertão	nordestino.	

Na	obra	Bandidos	(1975),	Hobsbawm	preocupa-se	em	caracterizar	bandidos	não	

considerados	 pela	opinião	pública	 como	criminosos	 comuns,	 apresentando	um	 fator	

resultante	 para	 o	 fenômeno	 universal	 do	 banditismo	 social:	 “Ocorre	 sempre	 que	 as	

sociedades	 se	 baseiam	 na	 agricultura	 (inclusive	 as	 economias	 pastoris),	 e	 mobiliza	

principalmente	 camponeses	 e	 trabalhadores	 sem	 terras,	 governados,	 oprimidos	 e	

explorados	 —	 por	 senhores,	 burgos,	 governos,	 advogados	 ou	 até	 mesmo	 bancos.”	

(HOBSBAWM,	1975,	p.	13).	

É	possível	relacionar	o	enunciado	acima	ao	cangaço,	que	na	região	do	Nordeste	

brasileiro	 atuou	 como	uma	 reação	às	 injustiças	 vistas	pelos	 rebeldes	 como	advindas	

de	 situações	 marcadas	 pela	 pobreza	 e	 violência.	 Os	 mais	 ricos	 eram	 tidos	 como	 os	

agentes	desses	tipos	de	situações,	porque	oprimiam	os	mais	pobres.	

Hobsbawm	 cita	 explicitamente	 o	 cangaço	 ao	 expor	 a	 sua	 fase	 epidêmica:	 após	

1870,	tendo	o	ápice	no	primeiro	terço	do	século	XX,	extinguindo-se	em	1940.	O	teórico	

explica	 essa	 extinção	 ao	 se	 referir	 de	 forma	 generalizada	 ao	 banditismo:	 “De	modo	

geral,	entretanto,	o	banditismo	social	é	um	fenômeno	do	passado,	embora,	às	vezes,	de	

um	 passado	 bastante	 recente.	 O	 mundo	moderno	 o	 matou,	 substituindo-o	 por	 suas	

próprias	formas	de	rebelião	primitiva	e	de	crime.”	(HOBSBAWM,	1975,	p.	18).	

Fogo	 Morto	 (1943)	 representa	 o	 cangaço	 explorando,	 especialmente,	 a	 visão	

idealizada	que	parte	da	população	tinha	do	personagem	Mestre	José	Amaro,	na	Parte	I,	

em	detrimento	da	perspectiva	evidenciada	nas	alusões	e	nos	aparecimentos	diretos	do	

fenômeno	na	Parte	III	do	romance.	
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A	 obra	 apresenta	 uma	 narração	 onisciente	 seletiva	 múltipla,	 categoria	

apresentada	 pelo	 teórico	 norte-americano	Norman	 Friedman	 (2003):	 “Aqui,	 o	 leitor	

fica	 limitado	 à	 mente	 de	 apenas	 um	 dos	 personagens.	 Logo,	 em	 vez	 de	 ser-lhe	

permitida	 uma	 composição	 de	 diversos	 ângulos	 de	 visão,	 ele	 encontra-se	 no	 centro	

fixo.”	(FRIEDMAN,	2003,	p.	178).	

Assim,	em	Fogo	Morto,	o	narrador	opta	por	se	limitar	à	visão	do	personagem	que	

protagoniza	os	acontecimentos	de	cada	parte.	 Isso	ocorre	em	todas	as	três	partes	do	

romance.	 Trata-se	 de	 uma	 narração	 onisciente,	 pois	 o	 narrador	 possui	 uma	 visão	

ampla,	 apesar	 de	 mergulhar	 de	 forma	 seletiva,	 voluntariamente,	 na	 visão	 daquele	

personagem	 principal.	 O	 caráter	 “múltiplo”	 dessa	 caracterização	 de	 narração	 dá-se	

pelo	fato	de	existirem	três	olhares	em	Fogo	Morto,	um	em	cada	parte	do	romance.	

A	partir	dessa	narração	onisciente	seletiva	múltipla,	o	leitor	pode	identificar,	no	

decorrer	 do	 romance,	 a	 congregação	 das	 várias	 visões	 dos	 personagens	 principais.	

Conforme	 a	 apresentação	 dos	 personagens,	 o	 narrador	 muda	 de	 posição.	 Por	 meio	

dessa	 flexibilidade	 ótica,	 em	 cada	 parte	 da	 obra	 os	 demais	 personagens	 principais	

tornam-se,	portanto,	secundários.	

Notamos,	por	meio	do	seleiro	 José	Amaro,	uma	constante	 idealização	da	 figura	

do	Capitão	Antônio	Silvino,	 inclusive	em	seu	discurso	de	resistência	ao	governo:	“(...)	

pode	dizer	por	aí,	por	toda	parte,	que	mestre	José	Amaro	só	vota	em	um	homem:	É	no	

capitão	Antônio	Silvino.	(...)	Por	que	não	voto	nele?	Porque	é	cangaceiro,	porque	anda	

por	aí	com	o	seu	grupo	atacando	os	ricos.”	(REGO,	1997,	p.	50).	Vê-se,	nessa	passagem,	

uma	 espécie	 de	 fundamentação	 que	 justifica	 esse	 apreço	 por	 parte	 do	 personagem:	

uma	 crença	 baseada	 numa	 possível	 oposição	 dos	 cangaceiros	 em	 relação	 aos	 ricos.	

Dessa	 maneira,	 para	 o	 Mestre	 José	 Amaro,	 os	 cangaceiros	 atuam	 como	 justiceiros	

mediante	 as	 injustiças	 realizadas	 pelos	 mais	 ricos,	 a	 exemplo	 dos	 coronéis	 que,	 no	

contexto	da	obra,	representam	uma	classe	social	de	poder.	
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O	 cangaceiro	Antônio	Silvino,	 representado	por	 José	Lins	do	Rego	 também	em	

outras	obras,	é	um	personagem	inspirado	na	vida	real,	tendo	em	vista	que	ele	de	fato	

existiu,	 antes	 mesmo	 do	 cangaceiro	 mais	 conhecido,	 Lampião.	 Hobsbawm	 inclusive	

cita	Antônio	Silvino	como	um	cangaceiro	dotado	de	boas	ações.	Vejamos:	

	
Entre	 os	 cangaceiros	 do	 nordeste	 do	 Brasil	 havia	 aqueles	 que,	 como	 o	 famoso	
Antônio	 Silvino	 (1875-1944,	 ativo	 como	 líder	 em	 1896-1914),	 são	 lembrados,	
principalmente,	por	suas	boas	ações,	e	outros,	como	Rio	Preto,	que	se	tornaram	
conhecidos	 pela	 crueldade.	 Contudo,	 num	 sentido	 amplo,	 a	 "imagem"	 do	
cangaceiro	combina	os	dois	tipos.	(HOBSBAWM,	1975,	p.	55).	

	

Logo,	 o	próprio	 teórico	expõe	a	 existência	de	uma	dupla	 representação	para	o	

fenômeno	do	cangaço:	as	facetas	de	herói	e	bandido.	A	faceta	de	herói	é	amplamente	

reforçada	 por	Mestre	 José	Amaro:	 “Admirava	 a	 vida	 errante	 daquele	 homem,	 dando	

tiroteios,	protegendo	os	pobres,	tomando	dos	ricos.	Este	era	o	homem	que	vivia	na	sua	

cabeça.	Este	era	o	seu	herói.”	(REGO,	1997,	p.	64).	E	nesta	outra	passagem:	“O	capitão	

não	 perseguia	 a	 pobreza,	 não	 ofendia	 as	 moças	 solteiras,	 não	 matava	 inocentes.”	

(REGO,	1997,	p.	99).	

Assim,	 vemos	 que	 a	 figura	 de	 Antônio	 Silvino	 aparece	 dotada	 de	 heroísmo.	

Todos	os	 sonhos	utópicos	do	 seleiro	 são	 realizados	pelo	 cangaceiro	Antônio	Silvino.	

Seu	ideal	representante	seria	capaz	de	sobrepor-se	à	força	dos	coronéis	e	aos	donos	de	

engenhos.	De	 forma	 recorrente,	 a	 narração	de	Fogo	Morto	 repete,	 inúmeras	vezes,	 o	

foco	 dos	 pensamentos	 do	 Mestre	 José	 Amaro	 em	 muitas	 situações:	 esse	 foco	 está	

pautado	em	Antônio	Silvino.	Dessa	maneira,	a	consciência	do	personagem	aparece	por	

meio	 de	 uma	 repetição	 que	 pode	 ser	 vista	 como	 um	 recurso	 retórico	 devido	 à	

onisciência	seletiva	múltipla.	

No	 seguinte	 enunciado,	 Hobsbawm	 expõe	 o	 banditismo	 como	 uma	 forma	 de	

autoajuda	 que	 auxilia	 no	 surgimento	 de	 uma	 equidade	 social,	 entre	 os	 ricos	 e	 os	
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pobres.	Desse	modo,	dadas	as	circunstâncias,	os	bandidos	buscam,	perante	seus	ideais,	

estimular	uma	sociedade	de	justiça	pretendida	de	forma	mítica	ou	saudosa:	

	
Se	os	bandidos	 têm	realmente	um	"programa",	 será	 tal	programa	a	defesa	ou	a	
restauração	da	ordem	de	coisas	tradicionais	"como	devem	ser".	[...]	Os	bandidos	
corrigem	 os	 erros,	 desagravam	 as	 injustiças,	 e	 ao	 assim	 proceder	 aplicam	 um	
critério	mais	geral	de	relações	justas	e	equitativas	entre	os	homens	em	geral,	em	
particular	entre	os	ricos	e	os	pobres,	os	 fortes	e	os	 fracos	[...].	Nesse	sentido,	os	
bandidos	sociais	são	reformadores,	e	não	revolucionários.	(HOBSBAWM,	1975,	p.	
20).	

	

A	 personalidade	 amargurada	 do	 seleiro	 José	 Amaro	 repudia	 o	 governo	 e	 o	

sistema	 policial,	 vistos	 por	 ele	 como	 repressivos	 e	 opressores	 dos	 pobres.	 Por	 esse	

motivo,	 prontamente	 o	Mestre	 se	 alia	 aos	 cangaceiros.	Mesmo	 sem	nenhum	 contato	

direto	 com	 eles,	 o	 seleiro	 contribui	 com	 os	 objetivos	 do	 bando	 em	 se	 opor	 à	 tropa	

policial	 local.	 Logo,	 outros	 personagens	 atuam	 como	 mediadores	 dessa	 relação,	 a	

exemplo	 de	 Alípio,	 que	 a	 mando	 do	 capitão	 procurou	 o	 Mestre	 para	 colher	

informações	sobre	a	tropa.	

Tornar-se	um	aliado	para	os	cangaceiros	foi	um	fator	que	auxiliou	no	despertar	

de	um	sentimento	de	utilidade	no	admirador	do	capitão:	“O	nome	de	Antônio	Silvino	

exercia	sobre	ele	um	poder	mágico.	Era	o	seu	vingador,	a	sua	força	indomável,	acima	

de	 todos,	 fazendo	medo	 aos	 grandes.”	 (REGO,	 1997,	 p.	 57).	Mais	 uma	 vez,	 nota-se	 a	

marca	de	uma	idealização.	

Hobsbawm	 afirma,	 em	 relação	 à	 economia	 dos	 bandidos,	 que	 seus	 aliados	 se	

mostram	grandes	contribuintes	para	fornece-lhes	aquilo	que	necessitam:	

	
Os	 ladrões	 têm	 de	 comer,	 e	 de	 se	 abastecerem	 de	 armas	 e	 munições.	 Têm	 de	
gastar	o	dinheiro	que	roubam,	ou	vender	os	resultados	de	seus	saques.	[...]	podem	
dar-se	por	satisfeitos	em	o	poder	obter	em	quantidades	amplas,	sem	a	labuta	do	
homem	comum.	"Ninguém	jamais	se	recusa	a	 lhes	dar	seja	o	que	 for",	disse	um	
latifundiário	brasileiro.	(HOBSBAWM,	1975,	p.	80).	
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Em	Fogo	Morto,	por	exemplo,	o	Mestre,	além	de	contribuir	com	seu	trabalho	de	

seleiro,	 ajuda	 o	 bando	 conseguindo	 alimentos	 ou	 qualquer	 outro	 tipo	 de	 provento.	

Afinal,	“[o]	que	o	capitão	Antônio	Silvino	queria,	fazia	como	era	de	seu	gosto.”	(REGO,	

1997,	 p.	 79).	Alípio,	 por	 exemplo,	 é	 responsável	 por	mediar	 a	 relação	do	 cangaceiro	

com	 o	 Mestre,	 é	 quem	 lhe	 repassa	 as	 ordens	 do	 capitão:	 “O	 capitão	 mandou	 este	

dinheiro	 para	 o	 senhor	 comprar	 uma	 manta	 de	 carne,	 e	 uma	 porção	 de	 cigarros	 e	

farinha.”	(REGO,	1997,	p.	78).	

Em	uma	situação	de	exceção,	o	seleiro	 sente-se	 alegre	e	plenamente	satisfeito,	

como	nunca	se	vira.	Tudo	isso	devido	à	contribuição	feita	aos	cangaceiros,	incluindo	o	

preparo	de	uma	galinha	para	alimentá-los.	Dessa	maneira,	percebemos	que	fazer	parte	

de	uma	teia	de	auxiliares	do	bando	exalta	um	sentimento	de	utilidade	e	valorização	em	

meio	às	amarguras	de	José	Amaro:	“[...]	nunca	se	vira	na	sua	cara	uma	satisfação	igual.”	

(REGO,	1997,	p.	68).	

A	 contribuição	 do	 Mestre	 ocorre	 de	 forma	 distante,	 pois	 não	 há	 um	 encontro	

presencial	 entre	 ele	 e	 seu	 herói.	 No	 romance,	 dos	 três	 personagens	 principais,	

justamente	 aquele	 que	 tanto	 admira	 Antônio	 Silvino	 não	 tem	 a	 oportunidade	 de	

conhecê-lo,	 o	que	 seria	para	 ele	motivo	de	maior	 alegria:	 “Se	um	dia	 visse	o	 capitão	

Antônio	Silvino	seria	um	homem	feliz.”	(REGO,	1997,	p.	77).	

Para	 Hobsbawm,	 os	 bandidos	 sociais	 são	 encarados	 como	 criminosos	 pelo	

Estado	e	 considerados	por	 sua	gente	 como	paladinos	da	 Justiça,	 conforme	vemos	na	

passagem	a	seguir:	

	
O	 ponto	 básico	 a	 respeito	 dos	 bandidos	 sociais	 é	 que	 são	 proscritos	 rurais,	
encarados	 como	 criminosos	 pelo	 senhor	 e	 pelo	 Estado,	 mas	 que	 continuam	 a	
fazer	 parte	 da	 sociedade	 camponesa,	 e	 são	 considerados	 por	 sua	 gente	 como	
heróis,	como	campeões,	vingadores,	paladinos	da	Justiça,	talvez	até	mesmo	como	
líderes	 da	 libertação	 e,	 sempre,	 como	 homens	 a	 serem	 admirados,	 ajudados	 e	
apoiados.	 É	 essa	 ligação	 entre	 o	 camponês	 comum	e	 o	 rebelde,	 o	 proscrito	 e	 o	
ladrão	 que	 torna	o	 banditismo	 social	 interessante	 e	 significativo.	 (HOBSBAWM,	
1975,	p.	11).	
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No	 romance	 Fogo	 Morto,	 esse	 ponto	 básico	 apontado	 por	 Hobsbawm	 é	 bem	

representado,	pois	nos	deparamos	com	o	apreço	que	o	povo	pobre	possui	pela	figura	

de	Antônio	Silvino,	pelo	fato	dessas	pessoas	sentirem-se	favorecidas	por	seus	atos:	“O	

povo	gostava	do	homem.	Soltava	os	presos,	dava	de	comer	aos	infelizes.”	(REGO,	1997,	

p.	 184).	 Por	 isso,	 muitos	 personagens	 da	 obra	 fazem	 parte	 da	 teia	 de	 espiões	 que	

presta	 apoio	 ao	 bando	 e	 deposita	 nele	 toda	 sua	 crença	 em	 uma	 melhor	 sociedade,	

atribuindo	 sentido,	 portanto,	 assim	 como	 apontou	 o	 teórico,	 a	 esse	 banditismo.	 A	

performance	dessa	teia	de	espiões	perpassa	toda	a	Parte	I,	que	frequentemente	expõe	

o	 compartilhamento	 de	 informações	 do	 trajeto	 da	 tropa	 policial	 perseguidora	 dos	

cangaceiros,	 em	 alusões	 realizadas	 pelos	 personagens	 secundários	 e	 em	 alusões	

cruzadas,	as	quais	incluem	também	as	feitas	pelo	seleiro.	A	questão	da	perseguição	das	

autoridades	 aos	 bandidos	 é	 também	 descrita	 por	 Hobsbawm:	 “As	 condições	 ideais	

para	 o	 banditismo	 são	 aquelas	 em	 que	 os	 homens	 que	 exercem	 a	 autoridade	 são	

cidadãos	naturais	do	lugarejo,	operando	em	complexas	situações	locais,	e	em	que	uma	

viagem	 de	 alguns	 poucos	 quilômetros	 pode	 colocar	 o	 bandido	 além	 da	 jurisdição.”	

(HOBSBAWN,	1975,	p.	15).	

A	 todo	momento,	uma	 possível	 falha	dessa	performance	é	 temida	 pelo	Mestre	

José	Amaro.	De	modo	mais	evidente,	notamos	ao	 término	da	Parte	 I	o	medo	sentido	

por	ele	ao	imaginar	uma	derrota	do	capitão	em	um	confronto	com	a	tropa:	“Ouvia-se	

um	falatório	na	estrada.	Era	uma	porção	de	gente	com	um	defunto	numa	rede	melada	

de	 sangue.	 [...]	 Estavam	 levando	 o	 corpo	 de	 um	 sujeito	 que	 a	 força	 matara.	 [...]	 O	

tenente	tiroteara	com	o	bando,	mesmo	na	bueira.	Pensara	que	fosse	Antônio	Silvino.”	

(REGO,	1997,	p.	120).	

Hobsbawm	defende	a	 ideia	de	que,	para	ser	considerado	herói,	o	bandido	deve	

possuir	valentia	no	cumprimento	de	seu	papel.	Para	 isso,	 situações	de	perigo	devem	

ser	 enfrentadas:	 “O	 herói	 necessita	 de	 valentia	 para	 desempenhar	 seu	 papel,	 e	 ele	

provara	possuí-la.	Necessita	de	astúcia	e	perspicácia.	Precisa	de	sorte,	ou,	em	termos	
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míticos,	 de	 invulnerabilidade.	 Evidentemente,	 o	 homem	 que	 pressentia	 e	 evitava	

emboscadas	havia	provado	possuí-los.	Mas	também	precisa	de	vitória.”	(HOBSBAWM,	

1975,	p.	118).	

A	 capacidade	 de	 ter	 pressentimentos	 que	 ajudavam	Antônio	 Silvino	 a	 se	 safar	

das	perseguições	policiais	é,	 inclusive,	aludida	por	Alípio	em	conversa	com	o	seleiro:	

“Ele	era	terrível	para	estes	pressentimentos.”	(REGO,	1997,	p.	67).	

Os	personagens	 secundários	 na	Parte	 I	 da	obra	 interagem	com	 José	Amaro	na	

medida	em	que	compartilham	as	informações	da	perseguição	do	bando	à	tropa.	Outro	

ponto	 interessante	 é	 o	 fato	 de	 que	 o	 caráter	 justiceiro	 e	 vingador	 do	 capitão	 é	

fortemente	defendido	pelos	membros	da	teia,	que	encorajam	o	Mestre	a	crer	em	uma	

defesa	 a	 ser	 realizada	 pelo	 seu	 herói,	 frente	 à	 expulsão	 de	 sua	 moradia,	 feita	 pelo	

Coronel	Lula:	“Pois	mestre	José,	eu	lhe	digo	uma	coisa:	não	saia.	Este	velho	vai	ver	a	

força	do	capitão.	Não	saia.	[...]	Mande	este	velho	à	merda.	[...]	Não	saia	da	terra	não.	O	

capitão	garante.”	 (REGO,	1997,	p.	111).	Essa	mesma	garantia	é	ressaltada	em	outros	

momentos	 para	 o	 Mestre	 por	 outros	 personagens,	 como	 Tiago	 e	 Torquato,	 por	

exemplo.	

Segundo	 Hobsbawm,	 “[o]	 banditismo	 social	 é	 um	 fenômeno	 que	 apresenta	

afinidades	com	a	revolução,	por	representar	um	protesto	social.”	(HOBSBAWM,	1975,	

p.	96).	Assim,	vemos	que	o	conceito	de	revolução	aparece	inerente	a	uma	conversão:	

de	 bandidos	 a	 símbolos,	 isto	 é,	 representantes	 que	 atuam	 contra	 forças	 que	

desagregam	e	destroem	o	povo.	Uma	 segunda	 justificativa	 seria	 a	 esperança	por	um	

mundo	totalmente	novo	por	parte	dos	explorados	e	submissos.	

Vale	a	pena	salientar	uma	distinção	entre	revolucionários	e	reformadores,	pois	

apenas	 com	 essas	 duas	 justificativas	 um	 bandido	 social	 passaria	 de	 reformador	 a	

revolucionário,	 de	 acordo	 com	 a	 ideia	 do	 teórico:	 “Os	 bandidos,	 por	 outro	 lado,	

partilham	 os	 valores	 e	 aspirações	 do	mundo	 rural,	 e	 com	marginais	 e	 rebeldes	 são	

geralmente	receptivos	a	seus	surtos	revolucionários.”	(HOBSBAWM,	1975,	p.	97).	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

SOUZA,	L.	S.	de..	O	fenômeno	do...	 103	

Perseguidos	pela	tropa	policial,	muitos	dos	personagens	pertencentes	à	teia	de	

espiões	são	presos,	incluindo	o	cego	Torquato	e	o	Mestre	José	Amaro.	Na	Parte	III	do	

romance	é	possível	se	deparar	explicitamente	com	as	atitudes	policiais	violentas,	antes	

apenas	aludidas	na	Parte	I.	Desse	modo,	percebe-se	que	a	prática	institucionalizada	da	

guarda	 nacional	 se	 assemelha	 às	 atitudes	 do	 cangaço	 condenadas	 por	 eles	 e	 que	

motivam	suas	perseguições.	Assim,	vemos	um	abuso	do	poder	da	tropa	policial,	a	qual	

violenta	também	a	população.	

Sobre	isso,	vejamos	a	seguinte	passagem	descrita	por	Hobsbawm:	

	
Em	primeiro	lugar,	um	bando	representa	algo	com	o	qual	o	sistema	local	precisa	
estabelecer	 um	modus	 vivendi.	 Onde	 não	 existe	 nenhum	 mecanismo	 regular	 e	
eficiente	 para	manutenção	 da	 ordem	pública.	 [...]	 não	 há	muita	 utilidade	 em	se	
invocar	 a	 proteção	 das	 autoridades,	 tanto	 mais	 porque	 tal	 apelo	 quase	
certamente	provocará	o	envio	de	uma	força	expedicionária	armada,	que	arrasará	
a	economia	da	aldeia	ainda	mais	que	os	bandidos.	(HOBSBAWM,	1975,	p.	87).	

	

Esse	modus	vivendi	refere-se	a	um	acordo	entre	partes	em	discordância.	No	caso	

dos	cangaceiros	e	da	tropa	policial,	nem	mesmo	um	apelo	de	proteção	à	polícia	seria	

útil	 ao	 povo	 local,	 pois	 a	 força	 policial	 traria	 ainda	 mais	 transtornos	 do	 que	 os	

causados	pelos	bandidos:	“Bandos	volantes	de	homens	armados	eram	uma	coisa	com	a	

qual	 se	 sabia	 lidar,	 mas	 o	 Governo	 era	 ao	 mesmo	 tempo	 mais	 imprevisível	 e	 mais	

perigoso.”	(HOBSBAWM,	1975,	p.	92).	

Uma	 cena	 que	 apresenta	 bem	o	 abuso	 dessa	 autoridade	 policial	 é	 a	 prisão	 do	

Mestre,	 que	 foi	 levado	 para	 a	 cadeia	 sem	 nem	 mesmo	 lhe	 ter	 sido	 permitido	 que	

trocasse	de	roupa:	

	
A	 força	 entrou	 de	 casa	 adentro.	 [...]	 O	 mestre	 José	 Amaro	 quis	 vestir	 roupa	
melhor.	
—	Não	precisa	não,	velho,	para	cipó-de-boi	está	boa	demais.	
(...)	
—	Sargento,	eu	queria	fechar	a	casa,	tem	muita	coisa	aí	que	são	dos	outros.	
—	Deixa	assim	mesmo.	(REGO,	1997,	p.	236).	
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Sentindo-se	 injustiçado	em	meio	 à	prisão,	 o	 seleiro	deposita	 sua	 esperança	no	

cangaceiro,	seu	herói:	“só	ele	era	homem	para	ajudar	um	pobre	em	sua	situação.	Onde	

estava	àquela	hora?”	(REGO,	1997,	p.	237).	O	cego	Torquato,	também	preso,	anseia	por	

se	vingar	do	tenente,	por	isso	espera	que	essa	vingança	seja	feita	por	Antônio	Silvino:	

“Este	tenente	vai	ter	um	fim	que	ele	merece.	O	capitão	dá	conta	dele.	[...]	homem	para	

endireitar	este	mundo	só	mesmo	um,	capitão	Antônio	Silvino.”	(REGO,	1997,	p.	185).	

Hobsbawm	cita	o	depoimento	de	um	fazendeiro	brasileiro	em	1930,	que	expõe	

uma	defesa	das	atitudes	dos	cangaceiros	em	comparação	com	as	atitudes	dos	policias.	

Vejamos:	 “‘Quero	mais	antes	me	ver	neste	oco	de	mundo,	 às	voltas	com	bandido,	do	

que	 com	 soldado	 de	 Polícia.’”	 (HOBSBAWM,	 1975,	 p.	 88).	 Esse	 amparo	 é	 feito	 como	

uma	forma	de	identificação	com	os	cangaceiros,	que	resulta	em	uma	repulsa	maior	às	

autoridades,	 que	 deveriam	 ser	 eficazes	 protetores,	 por	 isso	 defende	 o	 que	 quer	 que	

seja	 feito	 pelo	 bando.	 Essa	 questão	 também	 é	 comentada	 na	 citação	 seguinte:	 “O	

ladrão	 passa	 agora	 a	 pertencer	 apenas	 a	 uma	 parte	 da	 sociedade,	 a	 dos	 pobres	 e	

oprimidos.	Pode	 integrar-se	à	rebelião	do	camponês	contra	o	senhor.”	 (HOBSBAWM,	

1975,	p.	93).	

O	personagem	Vitorino	de	Fogo	Morto	reconhece	que	os	abusos	cometidos	pelas	

autoridades	policiais	contribuem	para	que	o	povo	sinta	empatia	pelo	bando:	 “Polícia	

de	bandidos.	É	por	isto	que	o	povo	está	com	o	capitão	Antônio	Silvino.”	(REGO,	1997,	

p.	 63).	 Até	 mesmo	 fisicamente,	 os	 representantes	 da	 polícia	 se	 assemelham	 aos	

cangaceiros,	 como	 é	 descrito:	 “Os	 soldados	 passavam	 de	 lenço	 no	 pescoço,	 de	

alpercatas,	 de	 punhal	 atravessado,	 como	 os	 cangaceiros.”	 (REGO,	 1997,	 p.	 239).	 Os	

cangaceiros	 utilizavam	 um	 chapéu	 de	 couro,	 elemento	 de	 ostentação	 e	 misticismo,	

levando	afivelados	a	seus	troncos	instrumentos	necessários	para	o	bando,	como	rifles,	

facas	 e	 punhais.	 Suas	 vestimentas	 eram	 de	 couro,	 grossas	 e	 pesadas.	 Possuíam	

também	cartucheiras,	mochilas,	lenço	e	parabélum,	como	cita	Hobsbawm	ao	descrever	
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o	inventário	dos	cangaceiros	feito	pela	polícia	da	Bahia	em	1938.	(HOBSBAWM,	1975,	

p.	82).	

Em	relação	às	atitudes	reais	do	bando	de	cangaceiros,	vemos	um	protagonismo	e	

uma	 ação	 direta	 apenas	 em	 dois	 momentos	 da	 narrativa,	 em	 cenas	 de	 assaltos	

cometidos	por	eles.	A	partir	desse	aparecimento	direto,	é	possível	traçar	um	paralelo	

com	 a	 idealização	 tão	 representada	 pelo	 romance,	 até	 então,	 por	 meio	 de	 uma	

“sumarização”.	

O	teórico	Norman	Friedman	(2003)	apresenta	as	seguintes	definições:	“a	cena”	é	

dotada	de	especificações	contínuas	de	 tempo,	 lugar,	 ação,	personagem	e	diálogo,	e	o	

“sumário	 narrativo”	 aparece	 como	 uma	 exposição	 de	 uma	 série	 de	 eventos	 que	

abrangem	um	determinado	período	de	 tempo	e	de	 locais,	 assemelhando-se	ao	modo	

simples	 de	 narrar	 e	 com	 o	 objetivo	 de	 trazer	 uma	 contextualização:	 “A	 consciência	

mental	 é,	 portanto,	 dramatizada	 de	 maneira	 direta,	 em	 lugar	 de	 ser	 relatada	 e	

explicada	indiretamente	pela	voz	do	narrador,	muito	da	mesma	forma	que	palavras	e	

gestos	podem	ser	dramatizados	diretamente	(cena),	em	vez	de	serem	resumidos	pelo	

narrador	(sumário).”	(FRIEDMAN,	2003,	p.	170).	

É	por	meio	dos	personagens	principais	de	cada	parte	do	romance	que	podemos	

nos	deparar	com	caracterizações	dos	demais	personagens,	 incluindo	a	representação	

do	cangaceiro	Antônio	Silvino,	por	exemplo.	

A	Parte	III	de	Fogo	Morto	prontamente	se	inicia	mostrando	as	ações	realizadas	

pelos	cangaceiros	na	cidade	de	Pilar.	No	primeiro	ataque,	o	bando	amedronta	inclusive	

a	 sentinela	 da	 cadeia	 com	os	 seus	 tiros	de	 rifle:	 “Não	 houve	 resistência	 nenhuma.	 A	

guarda	da	cadeia	correra	aos	primeiros	 tiros,	e	os	poucos	soldados	do	destacamento	

ganharam	o	mato	às	primeiras	notícias	do	assalto.	Os	cangaceiros	soltaram	os	presos,	

cortaram	os	fios	do	telégrafo	da	estrada	de	ferro	e	foram	à	casa	do	prefeito	Napoleão	

para	arrasá-lo.”	(REGO,	1997,	p.	180).	
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Na	 casa	 do	 comércio,	 o	 cangaceiro	 distribuiu	 aos	 pobres	 aquilo	 que	 havia	

roubado	 de	 Inês,	 esposa	 do	 prefeito:	 “Foi	 uma	 festa.	 Peças	 de	 fazenda,	 carretéis	 de	

linha,	 chapéus,	 mantas	 de	 carne,	 sacos	 de	 farinha,	 latas	 de	 querosene,	 fogos	 do	 ar,	

candeeiros,	tudo	distribuído	como	por	encanto.”	(REGO,	1997,	p.	180).	

O	ataque	à	casa	do	prefeito	ocorreu	como	uma	espécie	de	represália	por	parte	

de	 uma	 denúncia	 realizada	 ao	 governo.	 Como	 podemos	 ver	 na	 primeira	 fala	 em	

discurso	 direto	 do	 cangaceiro:	 “Podem	 encher	 a	 barriga.	 Este	 ladrão	 que	 fugiu,	 me	

mandou	denunciar	ao	governo.	Agora	estou	dando	um	ensino	neste	cachorro”.	(REGO,	

1997,	p.	180).	Se,	por	um	lado,	suas	ações	provocavam	horror	por	conta	da	violência,	o	

povo	 pobre	 se	 beneficiava	 de	 sua	 atitude:	 “O	 capitão	 Antônio	 Silvino	 sabia	 agradar.	

Todos	o	tinham	na	conta	de	pai	dos	pobres	[...].	Havia	gente	de	barriga	cheia	no	Pilar.	O	

povo	tirara	o	pé	da	lama.”	(REGO,	1997,	p.	181).	

Hobsbawm	 classifica	 o	 heroísmo	 do	 banditismo	 social	 como	 resultante	 do	

horror	provocado,	como	vemos	na	passagem	a	seguir:	 “São	heróis,	não	a	despeito	do	

medo	 e	 horror	 que	 inspiram	 suas	 ações,	 mas,	 de	 certa	 forma,	 por	 causa	 delas.	 São	

menos	 desagravadores	 de	 ofensas	 do	 que	 vingadores	 e	 aplicadores	 da	 força.	

(HOBSBAWN,	1975,	p.	54,	grifos	do	autor).	

Esse	ponto	é	também	ressaltado	no	enunciado	a	seguir,	o	qual	nos	mostra	que	

apesar	das	barbaridades	executadas	pelos	bandidos,	a	idealização	do	povo	se	mantém:	

	
No	 entanto,	 alguns	 homens	 que	 perpetuam	 tais	 monstruosidades	 são	 e	
continuam	 a	 ser	 "heróis"	 para	 a	 população	 local.	 A	 violência	 excessiva	 e	 a	
crueldade	 são,	 portanto,	 fenômenos	 que	 só	 coincidem	 com	 o	 banditismo	 em	
certos	 pontos.	 Não	 obstante,	 são	 suficientemente	 significativos	 para	 exigirem	
alguma	 explicação	 como	 fenômeno	 social.	 (HOBSBAWM,	 1975,	 p.	 58-59,	 grifos	
originais).	

	

No	segundo	ataque	de	Antônio	Silvino,	 observamos	de	modo	mais	 aparente	 as	

atrocidades	 cometidas	 por	 seu	 bando.	 Em	 invasão	 feita	 à	 casa	 do	 Coronel	 Lula,	 o	

cangaceiro	 afirma	 estar	 ali	 de	 “boa	 paz”:	 “Tenho	 nome,	 coronel,	 tenho	 nome.	 Estou	
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aqui	para	fazer	boa	paz.	[...]	Não	ando	matando	e	esfolando	como	os	mata-cachorros.”	

(REGO,	1997,	p.	223).	

Entretanto,	 amarram	 o	 negro	 Floripes	 e	 buscam	 moedas	 de	 ouro	 na	 casa.	 A	

esposa	 do	 Coronel	 Lula,	 Amélia,	 tenta	 apaziguar	 a	 arrogância	 do	 cangaceiro	 com	 a	

insistência	de	negar	possuir	aquilo	de	que	o	bando	estava	em	busca.	Ainda	assim,	os	

cangaceiros	 reviram	 toda	 a	 casa,	 retirando	 até	 mesmo	 os	 quadros	 da	 parede	 e	

destruindo	 o	 tão	 querido	 piano	 de	 Amélia.	 Em	 meio	 à	 destruição	 do	 Santa	 Fé,	 o	

Coronel	Lula	convulsiona	ali	mesmo	no	chão.	

Um	 dos	motivos	 para	 o	 ataque	 foi	 a	 defesa	 ao	Mestre	 José	 Amaro,	 antes	 feita	

através	 de	 um	 bilhete.	 Inclusive,	 isso	 é	 citado	 na	 cena	 por	 Antônio	 Silvino:	 “—	 Eu	

mandei	uma	carta	ao	senhor	para	lhe	pedir	proteção	para	um	morador	seu.	Vejo	que	o	

senhor	deixou	o	homem	onde	estava!	Nele	não	se	bole.	Homem	que	merece	a	minha	

proteção	 eu	 protejo	 mesmo.	 Protejo	 na	 ponta	 do	 punhal,	 na	 boca	 do	 rifle.	 Isto,	

felizmente,	o	coronel	sabe.”	(REGO,	1997,	p.	223).	

Para	 Hobsbawm,	 o	 medo	 provocado	 pelos	 bandidos	 sociais	 em	 seus	 ataques	

auxilia	 em	 sua	 imagem	 pública,	 tornando-os	 “nobres”:	 “[...]	 o	 terror	 se	mistura	 com	

certas	características	do	ladrão	"nobre".	Igualmente,	o	terror	e	a	crueldade	combinam-

se	com	a	"nobreza"	no	caráter	de	um	personagem	inteiramente	fictício.”	(HOBSBAWM,	

1975,	p.	58).	

Ao	 ficar	 sabendo	 do	 assalto,	 Vitorino	 tenta	 confrontar	 o	 cangaceiro,	 mas	 sem	

sucesso	acaba	sofrendo	com	a	violência	dos	bandidos.	O	Capitão	Vitorino,	em	toda	a	

obra,	é	quem	contesta	a	ordem	coronelista	e	apresenta	oposição	tanto	às	autoridades	

quanto	aos	cangaceiros.	Com	isso,	acaba	sofrendo	com	a	violência	de	ambas	as	partes.	

Se,	 nesse	 momento	 do	 assalto	 ao	 Coronel	 Lula,	 Vitorino	 tentou	 intermediar	 a	

situação,	 em	 outras	 passagens	 anteriores	 a	 essa	 também	 vemos	 uma	 reação	 à	

violência	dos	cangaceiros,	por	exemplo,	quando	reprova	o	que	foi	 feito	com	a	esposa	
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do	prefeito	no	assalto.	E,	observamos	também,	quando	Capitão	Vitorino	sem	nenhum	

receio	afronta	o	Tenente	Maurício:	

	
—	 [...]	 O	 capitão	 sabe	 de	 algum	 vigia	 do	 bandido	 Antônio	 Silvino,	 aqui	 pela	
Várzea?	
—	Tenente,	eu	só	sei	de	um.	
—	Quem	é,	capitão?	
—	Quem	é?	Ora	quem	é...	O	governo,	tente,	se	eu	fosse	governo	não	havia	cangaço.	
(REGO,	1997,	p.	232).	

	

Esse	 posicionamento	 de	 Vitorino	 aparece	 também	 após	 o	 acontecimento	 no	

Santa	Fé,	quando	afirma	que	“todos	valiam	a	mesma	coisa”	(REGO,	1997,	p.	256),	ao	se	

referir	a	Antônio	Silvino,	tenente	Maurício,	 José	Paulino	e	Quincas	do	Engenho	Novo,	

representantes	do	 cangaço,	da	polícia,	 do	 coronelismo	e	dos	proprietários	de	 terras,	

respectivamente.	

Vitorino,	 revoltado	 com	 o	 ocorrido,	 confronta	 mais	 uma	 vez	 o	 cangaceiro,	

mostrando	que	sua	atitude	não	seria	positiva	para	sua	 imagem:	 “—	Capitão	Antônio	

Silvino,	o	senhor	sempre	foi	da	estima	do	povo.	Mas	deste	jeito	se	desgraça.	Atacar	um	

engenho	como	este	do	coronel	Lula	é	mesmo	que	dar	surra	num	cego.”	(REGO,	1997,	p.	

229).	 Mediante	 tudo	 aquilo,	 Vitorino	 deseja	 comunicar	 o	 fato	 às	 autoridades.	 Além	

disso,	 o	personagem	se	 revolta	 contra	o	 fato	de	o	 coronel	 José	Paulino	 ter	 “tolerado	

bandido”,	 já	 que	 ele	 também	 foi	 tentar	 impedir	 as	 atrocidades	 do	 cangaceiro	 ao	

engenho	 de	 Lula.	 A	 diferença	 é	 que,	 se	 a	 tentativa	 de	 Vitorino	 foi	 falha,	 a	 de	 José	

Paulino	 foi	abruptamente	bem-sucedida.	Bastou	sua	presença	para	que	a	postura	de	

Antônio	Silvino	se	convertesse	em	tranquilidade.	Observemos	como	isso	se	deu:	

	
Mas	quando	ia	mais	adiantada	a	destruição	das	grandezas	do	Santa	Fé,	parou	um	
cavaleio	na	porta.	Os	cangaceiros	pegaram	os	rifles.	Era	o	coronel	José	Paulino.	O	
chefe	chegou	na	porta.	
—	Boa	noite,	coronel.	
—	Boa	noite,	capitão.	Soube	que	estava	aqui	no	engenho	do	meu	amigo	Lula	e	vim	
até	cá.	[...]	Quer	dinheiro,	capitão?	
A	figura	do	coronel	José	Paulino	encheu	a	sala	de	respeito.	(REGO,	1997,	p.	228).	
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Dado	o	diálogo	 com	o	 coronel	 José	Paulino	e	o	oferecimento	de	dinheiro	 para	

resolver	a	situação,	o	cangaceiro	de	modo	suave	 resolveu	pôr	 fim	às	suas	 ações:	 “—	

Coronel,	eu	me	retiro.	Aqui	eu	não	vim	com	o	intento	de	roubar	a	ninguém.	Vim	pedir.”	

(REGO,	 1997,	 p.	 229).	 Dessa	 forma,	 podemos	 perceber	 que	 não	 foi	 necessária	 uma	

insistência	 por	 parte	 de	 José	 Paulino,	muito	menos	 houve	 uma	 reação	 por	 parte	 do	

bando,	 pois	 é	 notório,	 por	 meio	 dessa	 importante	 passagem,	 que	 não	 são	 os	

cangaceiros	 que	 hierarquicamente	 exercem	 poder	 sobre	 os	 coronéis,	 mas	 sim	 o	

inverso,	e	tudo	isso	está	 ligado	a	questões	econômicas	que	perpassam	as	relações	de	

poder	daquele	tempo.	

Inclusive,	fazendo	uma	comparação	com	a	primeira	parte	da	obra,	podemos	ver	

que	era	já	existente	uma	aproximação	entre	os	personagens	do	coronel	José	Paulino	e	

Antônio	Silvino,	como	no	caso	em	que	o	coronel	preparou	um	almoço	para	o	bando	em	

sua	casa,	tendo	até	mesmo	colocado	sua	filha	para	servi-los.	

Não	 foi	apenas	na	resolução	do	ataque	do	bando	à	casa	do	Coronel	Lula	que	a	

figura	do	coronel	José	Paulino	se	mostrou	repleta	de	poder.	A	narração	evidencia	que	

os	membros	da	 teia	de	 espiões,	presos,	depositaram	profunda	 crença	de	que	 seriam	

salvos	 e	 soltos	 pelo	 bando	 de	 cangaceiros.	 Para	 os	 presos,	 eles	 seriam	 vingados	 e	

defendidos	 apenas	 por	 seu	 herói.	 Entretanto,	 não	 houve	 essa	 defesa	 por	 parte	 de	

Antônio	Silvino,	mas	sim	por	parte	do	próprio	Coronel	José	Paulino,	foi	ele	o	deus	ex-

machina	responsável	por,	inesperadamente,	soltar	os	presos.	

Em	 suma,	 foi	 possível	 perceber	 que	 o	 poder	 exercido	 por	 José	 Paulino,	

evidenciado	 explicitamente	 no	 término	 da	 narrativa,	 desmistifica	 a	 idealização	 tida	

pelos	adeptos	do	bando.	Se	eles	acreditavam	que	o	cangaço	era	uma	 força	oposta	ao	

coronelismo,	estavam	errados,	já	que	a	obra	mostra	uma	estreita	relação	entre	ambos	

e,	hierarquicamente,	os	coronéis	exerciam	poder	em	relação	aos	cangaceiros,	mas	ao	

mesmo	 tempo	 os	 tornam	 aliados.	 Além	 disso,	 as	 atrocidades	 cometidas	 pelo	 bando	
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mostram	que	 suas	 atitudes	 os	 tornam	 verdadeiros	 bandidos,	 conforme	 a	 concepção	

apontada	por	Hobsbawm.	

O	 desfecho	 do	 personagem	Mestre	 José	 Amaro,	 dada	 a	 profunda	 desilusão	 da	

esperada	“salvação”	que	não	ocorreu,	somada	às	amarguras	de	sua	vida	pessoal,	vem	

em	 forma	 de	 suicídio,	 já	 que	 o	 seleiro	 se	 mata	 com	 uma	 faca,	 instrumento	 de	 seu	

trabalho.	Mais	do	que	uma	idealização,	pode-se	notar	que,	para	ele,	aliar-se	ao	cangaço	

contribuiu	 para	 sua	 “sobrevivência”,	 frente	 à	 sua	 turbulência	 mental	 constante,	

advinda	de	suas	decepções	pessoais.	

Hobsbawm	até	mesmo	atribui	ao	fenômeno	do	cangaço	uma	faceta	de	“monstros	

públicos”	por	conta	das	violências	cometidas:	“Não	é	fácil	dizer	se	devemos	considerar	

esses	 monstros	 públicos	 como	 uma	 variedade	 especial	 do	 banditismo	 social.	 O	

universo	 ético	 a	 que	 pertencem	 (isto	 é,	 que	 é	 expresso	 nas	 canções,	 poemas	 e	 nos	

folhetos	de	feiras)	contém	os	valores	do	"ladrão	nobre",	tanto	quanto	os	do	monstro.”	

(HOBSBAWM,	1975,	p.	55).	

Apesar	dessa	faceta	de	verdadeiros	bandidos,	os	cangaceiros	foram	e	continuam	

sendo	representados	ao	lado	da	 imagem	de	“heróis”,	sendo	inclusive	a	 literatura,	em	

parte	 a	 literatura	 de	 cordel,	 um	 meio	 que	 positivamente	 perpetua	 o	 mito	 do	 bom	

cangaceiro,	 pois	 se	 apropria	 tanto	 da	 “valentia”	 e	 das	 “altas	 façanhas”	 quanto	 do	

caráter	de	“justiceiros”.	“Na	verdade,	quase	nenhum	dos	grandes	bandidos	da	História	

sobrevive	ao	traslado	da	sociedade	agrária	para	a	sociedade	industrial,	exceto	quando	

são	 praticamente	 contemporâneos	 dela,	 ou	 quando	 já	 foram	 previamente	

embalsamados	 naquele	 meio	 resistente	 para	 a	 viagem	 no	 tempo	 —	 a	 literatura.”	

(HOBSBAWM,	1975,	p.	134).	

Mesmo	com	a	 extinção	do	 cangaço,	na	 década	de	1940,	 até	os	dias	de	hoje	no	

Brasil,	 principalmente	 na	 região	 Nordeste,	 há	 uma	 forte	 divulgação	 do	 que	 foi	

fenômeno.	 Conforme	 afirma	 Hobsbawm,	 a	 literatura	 atua	 como	 um	 “bálsamo”	 que	

funciona	como	agente	da	divulgação	dos	grandes	bandidos,	apesar	do	tempo.	
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3.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	

No	 decorrer	 deste	 trabalho,	 analisamos	 o	 fenômeno	 do	 cangaço	 a	 fim	 de	

evidenciar	suas	múltiplas	representações	presentes	em	Fogo	Morto.	Preocupamo-nos,	

inicialmente,	 em	 tecer	 considerações	 acerca	 do	 autor	 José	 Lins	 do	 Rego	 e	 de	 seu	

trabalho	 literário.	 Além	disso,	 caracterizamos	 de	modo	 breve	 o	 nosso	 corpus	 e,	 com	

isso,	 fundamentamos	nossas	justificativas	de	análise.	Em	nossa	análise,	detalhamos	a	

ocorrência	do	banditismo	na	primeira	e	na	 terceira	parte	de	Fogo	Morto,	 as	quais	se	

situam	 no	 tempo	 presente	 da	 narrativa	 e	 que	 abordam	 a	 temática.	 Em	 cada	 uma	

dessas	 seções,	 foi	 possível	 evidenciar	 uma	 dupla	 representação	 do	 fenômeno:	 uma	

advinda	dos	mais	pobres	 e	dotada	de	 idealização	e	 de	misticismo	 ligado	 a	 valores	 e	

necessidades	 da	 época,	 e	 outra	 que	 se	 atém	 às	 ações	 realizadas	 pelos	 cangaceiros.	

Dessa	 forma,	 notou-se	 um	 contraste	 entre	 a	 utópica	 imagem	 dos	 cangaceiros	 como	

favoráveis	 aos	 mais	 pobres	 e	 opositores	 aos	 ricos	 e	 a	 imagem	 de	 bandidos	 e	

cometedores	de	atrocidades	em	desfavor	à	população.	

Essa	 dupla	 perspectiva	 atribuída	 ao	 cangaço	 mostrou-se	 como	 um	 fator	 que	

pressupôs	 a	 relação	 da	 ficção	 com	o	 contexto	 histórico	 real	 do	 enredo,	 já	 que	 Rego	

implicitamente	tratou	de	um	tema	sem	tomar	uma	visão	única,	ao	oscilar	a	exposição	

de	perspectivas	nas	diferentes	partes	do	romance.	Ele	conseguiu	tanto	promover	uma	

representação	heroica	para	os	cangaceiros,	na	parte	I,	assim	como	construiu	também	

uma	representação	marginal,	ao	término	da	obra,	que	caracterizou	os	rebeldes	como	

malfeitores,	 enquadrando-os	 na	 perspectiva	 de	 classificação	 de	 banditismo	 social,	

conforme	 conceitua	 Hobsbawm	 (1975),	 autor	 que	 compõe	 nossa	 fundamentação	

teórica	 e	 que	 nos	 forneceu	 relevantes	 caracterizações	 ao	 fenômeno,	 as	 quais	

associamos	a	Fogo	Morto	e	comprovamos	por	meio	dos	fragmentos	analisados.	
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Recorremos	 também	 às	 contribuições	 de	 Friedman	 (2003),	 no	 que	 se	 refere	 à	

conceituação	 de	 “narração	 onisciente	 seletiva	 múltipla”.	 Portanto,	 verificamos	 a	

contribuição	 desse	 tipo	 de	 narração	 para	 a	 manifestação	 da	 flexibilização	 das	 duas	

facetas	 relacionadas	 ao	 cangaço.	 Enquadramos	 ainda	 a	 representação	 do	 fenômeno	

existente	na	primeira	seção	de	Fogo	Morto	no	viés	do	sumário	narrativo,	enquanto	a	

segunda	representação,	desta	vez	comprovada	na	terceira	seção,	por	sua	vez,	no	viés	

da	cena.	

Sendo	 assim,	 destacamos	 o	 paralelo	 existente	 entre	 as	 duas	 representações	

atribuídas	 ao	 cangaço:	 herói	 versus	 bandido.	 As	 análises	 realizadas	 se	 mostraram	

relevantes,	pois	trouxeram	um	olhar	para	uma	questão	que	não	é	o	foco	principal	do	

enredo,	mas	que	se	fez	presente	em	toda	a	obra	e,	por	isso,	são	de	suma	importância	

para	uma	melhor	compreensão	e	leitura	dos	fatos	e	personagens	em	Fogo	Morto.	
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