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JOSÉ LINS DO REGO nasceu a 3 de junho de 1901.
no Estado da Paraíba (Engenho Corredor). Sua infância decorreu neste ambiente, até ir para o Instituto
Nossa Senhora do Carmo, em Itabaiana, e em seguida
para o Diocesano Pio X, em João Pessoa, no qual tirou
os preparatórios. Na revista Arcádia, dos alunos desse
último colégio, publicou suas primeiras produções
literárias.
Bacharel em Direito pela Faculdade do Recife,
ligou-se nesta cidade aos movimentos literários de vanguarda, de que participavam, entre outros, Gilberto
Freire, Olívio Montenegro, Osório Borba. Com este
último, fundou em 1923 um semanário de crítica política e literária. Em 1925, foi nomeado promotor público em Minas Gerais, passando a exercer no ano
"eguinte as funções de fiscal de bancos em Alagoas,
onde conheceu Graciliano Ramos.
Sua estréia na ficção verificou-se com o romance
Menino de Engenho, em 1932 (Prêmio da Fundação
Graça Aranha) . Doidinho surge no ano seguinte, ssguindo-se Bangüê (1934), Moleque Ricardo (1935),
Usina (1936), Pureza (1937), Pedra Bonita (1938),
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Riacho Doce (1939), Água-Mãe (1941) (Prêmio da
Sociedade Felipe de Oliveira), Fogo Morto (1943) e
Eurídice (1947). (Prêmio Fábio Prado).
José Lins do Rego mudou-se para o Rio em 1935,
cnde exerce as funções de fiscal do imposto de consumo.
Escreve para revistas e jornais, entre esses O Globo,
o Jornal dos Sports e a cadeia dos Diários Associados.
Em 1944, visitou a Argentina e o Uruguai, em
missão cultural, onde pronunciou conferências sobre o
Brasil e sua literatura.
Publicou ainda: Histórias da velha Totônia (livro
para crianças), Gordos e Magros (ensaios, 1943),
Pedro Américo (1944). Conferências no Prata (1946),
Poesia e Vida (ensaios, 1946).
Toda a sua obra vem sendo reeditada em volumes
uniformes.

UM NOVO ROMANCE DOS ENGENHOS
ÁLVARO LlNS.

CL/ que obra-prima Fogo Morto, puxa ! " - disseme, em carta, o meu querido amigo Mário de Andrade
ruma das suas exclamações tão características. E esta
não é só a opinião dos letrados, mas dos leitores em
geral. Encontro em toda parte entusiasmos por este
novo romance do Sr. José Lins do Rego. Num
caso desta espécie, a crítica só terá que confirmar a
opinião dos leitores, o que não sucede sempre.
Do ponto de vista do assunto, Fogo Morto representa uma volta do escritor aos temas do Ciclo da
Cana-de-Açúcar. Não está, portanto, o seu êxito na
surpresa ou na novidade. Será este livro um produto
da maturidade, uma obra definitiva de cristalização?
Parece-me, ao contrário, que a inquietação do escritor,
a sua mobilidade, a sua juventude, a sua atitude febril,
a sua impaciência, tudo isso está agora mais vivo do
que nunca. O seu estüo, por exemplo, era mais tranqüilo e mais ordenado em Bangüê ou o Moleque Ricardo. Apresenta nestas páginas recentes um ritmo
ainda mais nervoso, apressado, inquieto. Temos a
impressão que o Sr. José Lins do Rego viveu com in— 5

tensidade o drama de Fogo Morto, e em dado momento
certas situações desse drama tornaram-se tão dolorosas
que ele as jogcu no papel de repente, com a sensação
de quem se liberta de um sofrimento pessoal.
Na verdade, um escritor de vida tão exuberante,
com uma tendência tão espontânea para as formas agradáveis da existência exterior, deve sofrer mais do que
os outros ao contato de seu mundo de ficção, todo marcado pela tristeza e pela desgraça. Sempre o Senhor
José Lins do Rego perturbará os críticos com essa dualidade: um homem alegre, exuberante, apaixonado da
vida até o sensualismo mais frenético; um escritor triste,
um romancista que faz viver personagens desgraçados,
que descreve situações comoventes. Na vida real, o
rumor das suas gargalhadas; na vida de ficção, urri sentimento de lágrimas sufocadas. Mas, nos grandes criadores de ficção, a vida cotidiana é uma aparência, e a
sua realidade não será encontrada senão nos seus romances.
A realidade que se encontra na natureza humana
do Sr. José Lins do Rego é a tristeza. A sua alegria
exterior é urna defesa contra os seus fantasmas, a visão
das criaturas tristes que se fixaram na sua imaginação.
Ele mesmo escreveu que "não há nada mais triste que
um menino triste". E há muito da sua própria infância,
sem dúvida, no "doidinho" de um dos seus romances.
A existência do adulto — a sua existência na grande
cidade cosmopolita - - não terá forças jamais para
extinguir a tristeza do menino: a tristeza da orfandade,
do internato, da sociedade particular dos engenhos em
vésperas de decadência.
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Uma das forças interiores do Sr. José Lins do
Rego está nessa fidelidade às raízes sentimentais da
sua infância. Ele é o tipo exatamente oposto ao deraciné. A sua realidade vital é a da sua ligação com o
mundo dos engenhos do Nordeste. Daí a sua capacidade de interpretar e representar toda uma região. A
grandeza de um romancista -- circunstância que ultrapassa o talento simplesmente literário -- está nos seus
dons de exprimir uma situação de ordem geral: uma
família, uma região, um povo. O Sr. José Lins do Rego
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 a 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
Mnrto.
Quando terminamos a leitura, a imagem que logo
nos vern é a daquela estrada, cheia de sol, com os pássaros cantando, as árvores fecundas, a estrada que é
um cenário do romance. Atravessa-a de vez em quando
o cabriolé que carrega o senhor de engenho doente dos
nervos e decadente; ao lado está a casa do seleiro José
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Amaro, sombrio, amargurado, revoltado; e pela estrada,
cruzando com o cabriolé do seu Lula, ou conversando
com o mestre José Amaro, passam o cego Torquato, o
negro José Passarinho, sempre bêbado, o pintor Laurentlno, soldados de polícia, cangaceiros, trabalhadores de
engenho, toda uma pequena população regional simbolicamente representada em algumas figuras típicas.
Várias vezes o romancista volta a falar da estrada,
deste pedaço da terra no qual se movimentam os personagens, como a fixar um contraste entre a natureza
física e a natureza humana. A natureza física num
esplendor de força e beleza que determina a alegria;
a natureza humana dominada pela miséria, pela doença
e pela tristeza. E a tristeza deste romance aumenta
quando vemos os moleques da estrada a gritar atrás de
Vitorino Carneiro da Cunha: • "Papa-Rabo! PapaRabo!"
E' que este Vitorino Carneiro da Cunha é um
pequeno D. Quixote, é o D. Quixote das populações
do interior nordestino. Talvez seja esta a mais feliz
criação do Sr. José Lins do Rego no seu mundo de
personagens. Pelo seu quixotismo exprime-se a revolta,
o inconformismo, a esperança de um povo; é também
o protesto do escritor, a certeza de sua identificação
com a sua gente. Nada mais grandioso, é certo, do que
um D. Quixote; e nada também é mais triste do que
a incompreensão, a malícia, a indiferença, o riso, com
que os bempensantes, os conservadores e a ingenuidade
infantil, a dos meninos ou dos adultos, abafam por toda
parte o espírito do quixotismo.
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Pode-se acompanhar o processo que levou o Senhor
José Lins do Rego, até a criação do seu pequeno
D. Quixote provinciano. Um processo semelhante ao
de Cervantes criando o seu grande D. Quixote. O tipo
simbólico, representando toda uma família do gênero
humano, tem o recurso da variedade, a capacidade de
se dividir em diversos tipos particulares, adaptados aos
espíritos de épocas diversas e de lugares diferentes. Fogo
Morto na primeira impressão, fica parecendo uma reunião de três novelas superpostas com a história de três
personagens: o "mestre José Amara, seu Lula e Vitorino Carneiro da Cunha". O que os reúne a todos, além
da vida dos engenhos, é a ação do D. Quixote provinciano. Esse personagem, ao que parece, foi crescendo
na imaginação do Sr. Lins do Rego sem que ele pudesse
controlar todo o seu desenvolvimento. Cresceu por
si mesmo, ultrapassou os próprios limites que lhe traçara o romancista. E esta operação criadora, como se
sabe, foi a mesma que gerou o D. Quixote de Cervantes.
A idéia inicial deste romance - - tanto quanto se
pode acompanhar uma concepção de romancista —
estava concentrada na história de seu Lula e do engenho
Santa Fé. Mas logo o mestre José Amaro absorveu a
primeira parte do livro. O senhor de engenho dominaria
apenas a segunda parte. Nestas páginas, aliás, encontramos alguma coisa mais do que o drama de um
personagem: a síntese da biografia de um engenho
nordestino. Para se ter uma idéia de que a obra do
Sr. José Lins do Rego não está feita ao acaso, mas
representa a expressão de um mundo de ficção estruturado, um universo de seres e paisagens, retido na me— 9

mória e recriado pela imaginação, lembramos que já em
Bangüê apareciam, de forma acidental, a figura de seu
Lula e a decadência do engenho Santa Fé. Em Fogo
Morto, o romancista retomou o tema esboçado em
B&ngüê. Mas se o engenho Santa Fé constitui o centro
do romance, como ambiente, o caráter de personagem
central, que talvez o autor, no plano primitivo, destinasse a seu Lula, passou para a figura de Vitorino Carneiro da Cunha.
Era um destino natural na ordem psicológica: não
se lança o espírito do quixotismo sem que lhe seja
dado todo o espaço de idealismo no jogo dos fenômenos vitais. Vitorino aparece nas primeiras páginas
e o seu ridículo provoca somente o riso que se dirige
aos pequenos palhaços. Percebe-se que o romancista
ainda não está identificado com a sua incerta psicologia
humana. Ele é cômico, a princípio, e não provoca senão
o riso. Será, aliás, um personagem cômico até o lira.
Mas há um momento em que o cômico, ao esgotar
todos os seus elementos do riso, vem a se tornar comovente. Foi o que sucedeu a Vitorino Carneiro da Cunha,
foi o que sucedeu ao D. Quixote de Cervantes. As
arrogâncias de Vitorino não provocam de início senão
o riso. Mas vamos compreendendo, em cada nova
página, que o seu caráter cômico está apenas na sua
inconformidade com a miserável realidade do seu ambiente. Ele representa um ideal de justiça naquela
pequena sociedade -dominada pela injustiça. O seu
cômico decorre do caráter absoluto que ele imprimiu
ac seu sentimento de justiça. Vitorino está colocado
contra o senhor de engenho arrogante e a favor do
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senhor de engenho desgraçado, contra os cangaceiros
e contra os soldados de polícia, contra todos os excessos
t violências. O seu cômico é o seu delírio pela justiça
absoluta. Por isso podemos dizer de Vitorino o que se
disse de D. Quixote: "Quanto mais rimos dele, mais
o respeitamos". O Sr. José Lins do Rego teve a generosidade humana e artística de se identificar com
este personagem cômico na aparência e dramático
na realidade. Ele poderia concluir como Cervantes ao
encerrar as aventuras do seu herói: "Para mi sola nació
don Quijote, y yo para él; él supo obrar, y yo escribir;
solos los dos somos para en uno".
Mas não só Vitorino Carneiro da Cunha tem esta
independência dentro do romance. Também os outros
personagens. Estamos agora em face de um novo
aspecto da ficção do Sr. José Lins do Rego, a independência mais acentuada das suas criaturas. Quem
se lembra de Carlos de Melo lembra-se dele misturado
com as paisagens e as cenas do engenho. Doidinho
sugere, num desdobramento complexo, toda a visão
de um internato de colégio. Mas em Fogo Morto houve
um equilíbrio mais firme entre o ambiente social e a
natureza humana dos personagens. Isto não significa,
porém, que tenha havido qualquer alteração no caráter
da obra do Sr. José Lins do Rego. A sua qualidade
fundamental não é certamente a invenção no campo
da fantasia, mas a criação no campo da observação e
da poetização da realidade. Uma das cenas mais intensas deste romance, por exemplo, poderia ser, nas
suas linhas gerais, uma notícia de jornal : a invasão
do engenho Santa Fé pelos cangaceiros. Leia-se, porém,
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a realização do romancista: é uma página dramática
a que descreve aquela madrugada num engenho em
decadência: os cangaceiros brutalizados no ímpeto do
saque, o velho senhor de engenho caído como morto
num ataque epilético, a senhora de engenho obrigada
a tocar músicas no velho piano da casa-grande. Mais
adiante está a cena dos presos despertando na cadeia
imunda da vila. Tudo isso tem uma realidade tão profunda que não sabemos nunca se ela vem da vida
objetiva ou da imaginação do romancista. Os seus
tempos de verbo mais usados são o "era" e o "foi", mas
ambos transmitem uma estranha ação de presença e
atualidade. Este recurso está apoiado ainda mais na
sua capacidade de definir caracteres e sentimentos pelo
jogo das imagens.
Mas, afinal, um romance não está em seus detalhes
e sim na sua realização em conjunto, na construção do
seu pequeno mundo. Há em Fogo Morto este pequeno mundo, que nos transmite a certeza da verdadeira obra de ficção.
Aos quarenta anos, escrevendo o seu décimo romance, os poderes de criação do Sr. José Lins do Rego
estão no apogeu. Até mesmo no sentido técnico .há
neste livro um progresso: uma movimentação mais
segura dos personagens através da arte dos diálogos. Em
compensação, as suas fraquezas são as mesmas de
todos os seus romances. Elas não são, porém, substanciais. São todas da técnica de romance, da arte da
composição e da construção estilista. Não preciso,
agora, repetir o que já escrevi a respeito quando tive
ocasião de falar sobre Água-Mãe. Talvez seja mais
12

justo, no entanto, não fazer a este romancista exigências
que iriam talvez deformar ou disfigurar a sua personalidade tão original. Aplica-se, sem dúvida, ao Senhor
José Lins do Rego esta frase de Peter Quennell
sobre Lawrence, em The English Novelist: "Uma
disciplina teria tornado mais nítida a sua obra, mas
teria talvez limitado a expansão do seu talento extraordinário". A respeito da personalidade do senhor
José Lins do Rego o leitor encontrará, aliás, em Fogo
Morto um estudo admirável de compreensão, de agudeza e de valorização no prefácio de Otto Maria Carpeaux, um testemunho ao mesmo tempo dos sentimentos com que o grande crítico europeu está colocado em face das letras brasileiras.
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JOSÉ LINS DO REGO
OTTO MARIA CARPEAUX
T~^

JP ogo Morto é o décimo romance de José Lins do
Rego. Pois bem, esses dez romances de José Lins do
Rego, conjunto da obra feliz dum grande escritor, são,
desde já, um fato da história literária.
Confesso, porém, que os meros fatos pouco me
interessam; o que me interessa são os problemas. Acredito mesmo que, para nós outros, os meros fatos não
existem, e sim apenas os problemas. Os fatos não se
percebem; só pelo lado problemático se tornam visíveis.
Do mesmo modo, a plenitude de vida orgânica dentro
do nosso corpo, trabalho complicadíssimo e incessante
dos seus órgãos, passa-nos, felizmente, despercebido,
continua espontaneamente sem tomarmos conhecimento
disso, e só quando aquelas complicações se tornam irregulares, quando um órgão ou todo o organismo adoece,
só então ficamos conscientes do nosso estado corporal,
como os filhos mais complicados, mais expostos e mais
perdidos da Criação: o fato transformou-se em problema. Agora, o que são as doenças para o médico, são
os problemas para o crítico literário: sugerem-lhe dúvidas e admirações, arrancam-lhe golpes e aplausos, provocam-lhe a suprema alegria da interpretação. Pois,
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"do encontro da dor e do instinto de criação, nascem as
obras de arte" (Thomas Mann) . Os fatos, contam-se;
os problemas, interpretam-se. José Lins do Rego,
porém, é um conteur nato; contar histórias é a sua
profissão. Os seus dez romances em conjunto são,
desde já, um fato da história literária; cada um daqueles romances é um fato, todos eles são cheios de
fatos, numa riqueza que é a da própria vida orgânica,
espontânea e como que sem problema. José Lins do
Rego não é um escritor problemático.
Verificação que me deixa perplexo. José Lins do
Rego não é um escritor problemático como não é problemática a própria vida. Então, como é? A vida não
seria problemática? A riqueza poética de José Lins do
Rego é a vida orgânica antes de tornar-se problemática ; é orgânica, espontânea, inconsciente. Todas as
saudades do escritor José Lins do Rego que é um
homem lido, culto, cheio de problemas, todas as suas
saudades, que são saudades dos seus instintos, do seu
sangue, da sua herança no sangue, giram ern torno da
vida orgânica espontânea, inconsciente; e a sua força
literária consiste em saber transformar essas saudades
em palavras escritas, nas mil e mil e mil palavras dos
seus dez romances. Menino de Engenho, Doidinho,
Bangüê, O Moleque Ricardo, Usina, Pureza, Pedra Bonita', Riacho Doce, Água-Mãe e agora Fogo Morto, — os
títulos bastam para lembrar-nos inúmeros homens e mulheres que acreditamos ter conhecido, como conhecemos o seu próprio criador; seres de carne e sangue,
vivos alegres e tristes até a morte como é a própria
— 15

vida. Não têm o mesmo valor todos esses romances,
há altos e baixos, como a vida tem as suas marés, como
a vida do ser mais instintivo, da mulher, à qual José
Lins do Rego dedicou as suas páginas mais sentidas,
é regida pela influência misteriosa da lua: Todas as
virtudes e todos os defeitos do escritor José Lins do
Rego residem na sua espontaneidade fabulosa, na sua
riqueza vital, na sua força instintiva. Então seria difícil,
seria impossível transformar a obra de José Lins do
Rego em problema? Então, é o próprio escritor José
Lins do Rego quem nos propõe o problema.
José Lins do Rego é um homem estranho. Entra
na livraria José Olympio, sem saudar a ninguém, roupa
elegante, atitude desleixada, bem nutrido, com olhos
muito móveis atrás dos óculos; um grandes sinais no
rosto, voz alta, barulhenta. Traz uns livros <— "Impressionaram-me muito!" - que não vai ler, recebe os
recados que a caixa D. Marieta tem sempre para ele,
vai para o telefone: coisas de futebol, a literatura não
interessa. Fala com os amigos, com Graciliano Ramos,
Otávio Tarquínio, Aurélio Buarque de Holanda, João
Conde Filho, uns outros - - Otto Maria Carpeaux está
entre eles —, fala sem ouvir as respostas, conta histórias
as mais engraçadas, de humor rabelaisiano, ri-se gostosamente, com barulho, é todo menino, eterno menino de
engenho. A literatura não lhe importa. Diz sobre todos
a quem admira o que poderia dizer de si próprio: "Ele
é mais um homem da terra do que dos livros". E' um
homem da comida boa e farta, do futebol, e do povo. E,

de repente, sente dores em todas as partes do corpo: no
estômago, no fígado, no coração. Fica sentado, calado,
cabisbaixo. Não fala nem ouve falar. Os óculos escondem uma profunda tristeza. Levanta-se, sai, sem
saudar a ninguém. E' ele mesmo.
A obra de José Lins do Rego é ele mesmo. É
profundamente triste. E' uma epopéia da tristeza, da
tristeza da sua terra e da sua gente, da tristeza do
Brasil. Na tremenda saúde física de José Lins do
Rego há a consciência desesperada de todas as doenças
possíveis e da morte certa. Há na sua obra a consciência de que tudo está condenado a adoecer, a morrer,
a apodrecer. Há a certeza da decadência dos seus
engenhos e dos seus avós, de toda essa gente que produziu, como último produto, o homem engraçado e
triste que lhe erigiu o monumento. E' grande literatura,
Eis o problema, José Lins do Rego é, antes de
tudo, uma natureza. Tem algo duma força elementar,
cria; como a natureza cria, pròdigamente, sem cuidar das
vidas, que há sempre em excesso: morrem, ressuscitam,
sobrevivem. "E' mais um homem da terra do que dos
livros". Mas este mesmo José Lins do Rego é uma
das maiores vocações literárias que conheci. Não
pode viver sem escrever. Tudo se lhe transforma em
palavras, linhas, artigos, ensaios, livros. Para ele, "tout
existe pour aboutir à un livre" (Mallarmé). Tem o
clom imenso de transformar tudo em literatura. Transformou-se a si próprio em personagem sua, em eterno
rnenino de engenho. E - - considerando só essa qua-
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lidade de viver em escrever, e tirando-se do superlativo
todo sentido de crítica, de julgamento literário — esse
menino de engenho é o maior escritor do Brasil.
Deste modo, acredito ter conseguido decompor o
fato literário -- "dez romances de José Lins do Rego"
— em dois fatos de psicologia literária, que aparentemente se contradizem. O fato transformou-se em problema. Exige a interpretação.
José Lins do Rego, é brasileiríssimo. Outro dia,
o meu amigo Álvaro Lins conversou comigo sobre as
pretendidas influências estrangeiras na obra do paraibano : falamos em Thomas Hardy, em David Herbert
Lawrence. Não estava certo. José Lins do Rego é ele
mesmo. E' paraibano. E' brasileiro, brasileiríssimo,
E' brasileiro com o amor à terra, às mulheres, à conversa, aos gracejos, com a memória do avô que era
governador da província, do primo que morreu de
tuberculose, do tio que vendeu o engenho, com a me
mória vivíssima de todas as tristezas da sua gente
brasileira, e que se encarnaram na sua própria tristeza
brasileira. Risos e lágrimas: eis o seu mundo. "Mundo
épico-lírico", ccmo disse De Sanctis para caracterizar
o romancista nato de sua terra. Os seus homens e mulheres são seres primitivos, agem e reagem instintivamente, sem motivos superiores — na criação de
homens superiores o romancista não é bem sucedido —
mas não por materialismo e sim por identificação completa com aquele mundo primitivo que hoje se perde,
dolorosamente. E' um homem do povo.

Com isto, a sua literatura parece destinar-se à
literatura popular. Mas não é assim. José Lins do
Rego é autor dos homens cultos, até dos literatos, que
o amam, todos, -como a um irmão. Há um mal-entendido em torno do conceito "literatura popular". Os
romances que tratam dos pobres, dos míseros, dos
humildes, do povo, são a literatura dos ricos, dos cultos,
dos literatos. O próprio povo não gosta da "literatura
popular"; prefere a outra que lhe parece "literatura
culta" e que lhe conta histórias de banqueiros-ladrões
e datilógrafas-princesas; prefere o Carlos Magno e os
heróis do cinema. A verdadeira "literatura popular" é
grande literatura; é diferente, é "popular" apenas pelo
estilo diferente, estilo de tempos passados, arcaico, não
escrito mas oral. Parece mal escrito, porque não é
escrito, mas ouvido e falado. Os contadores profissionais de histórias falam, contam assim. E' uma espécie
arcaica de literatura à qual o verdadeiro "conto" pertence, isto é, a recitação duma história que se passou ou
que se teria passado. O romance histórico fracassou
quase sempre - - tornou-se, depois, falsa "literatura popular" - porque não se conta com atitudes literárias
o que se foi para sempre. Conta-se aquilo sem atitudes.
sem artifícios histórico-literários, conta-se como sempre
contarem os contadores profissionais de histórias, dos
quais o último representante no Brasil é José Lins do
Rego.
O grande valor literário da obra de José Lins do
Rego reside nisto: o seu assunto e o seu estilo corres— 19

pcndem-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 í:o homem da terra" nem sempre
saiba disso; mas "Q 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. Concebendo a "cultura" no sentido de Gilberto
Freyre -- como expressão global da vida política e do
espírito, social e individual, vital e humana, pode-se
dizer que José Lins do Rego é a expressão literária da
cultura da sua terra; é mais da terra do que dos livros.
E' a consciência literária da casa-grande e da senzala,
dos senhores de engenho e dos pretos, dos bacharéis
e dos moleques, de todo um mundo agonizante. Foi
cntem, isso? Ou é ainda hoje assim, ou vive isso apenas
na sua memória incomparável? O que está certo é que
aquilo não existirá mais amanhã. Só viverá nos romances de José Lins do Rego.
São, esses dez romances, um grande monumento.
Os historiadores do futuro — esperamos que sejam mais
inteligentes do que certos críticos de hoje - - aproveitar-se-ão desse documento para reconstruir todo um
mundo. Mas aos construtores sobrevivem os criadores,
e à reconstrução sobrevive a vida. A obra de José Lins
de Rego é mais, muito mais do que um documento sociológico; é qualquer coisa de vivo, porque o seu criador
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lhe deu o próprio sangue, encheu-a dos seus gracejes
c tristezas, risos e lágrimas, conversa, doenças, barulhos, disparates, e da sua grande sabedoria literária.
Deu-lhe o hálito da vida. Essa obra não morre tão
cedo. E' eternamente jovem, como o povo; é eternamente triste, como o povo. "Sunt lacrimse rerum", diz
o poeta latino, e Gontcharov, o grande russo, falou do
"lamento invisível das coisas". Há esse lamento na obra
de José Lins do Rego. Por isso, é mais do que o
dccumento dum mundo que se foi; é o seu monumento,
Parecem palavras grandes, estas. Palavras dum
amigo -- dirão -- que elogia o amigo. Pois bem, vou
responder como aquele crítico francês Jean Tolent
ao qual disseram: "E' estranho como Você elogia sempre
os romances dos seus amigos!" E ele a responder:
''Entende-se, pois sujeitos que escrevem romances ruins
não se encontram entre os meus amigos".
Do homem e do escritor José Lins do Rego
irradia uma grande força de simpatia. E' a mesma simpatia humana que dá vida irresistível a cada linha qua
escreve, a simpatia humana que enche os seus livros,
ressuscita os mortos até restituir a vida àquele seu
mundo morto, vivendo entre nós outros. Como José
Lins do Rego vive entre nós outros, na Avenida, no
campo de futebol, na leitaria, na livraria José Olympio,
Lembremo-nos bem da sua figura estranha, da roupa,
da atitude, dos olhos e dos óculos, dos sinais no rosto,
dos recados, telefonemas, gracejos, histórias, doenças e
tristezas. Lembremo-nos bem! "I shall not look upcn
nis hke again". Nunca mais veremos um homem assim,
.
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Jcsé Lins do Rego é o último dos contadores profissionais de histórias. Com ele, a espécie extinguir-se-á.
E' como um narrador de contos de fadas. Como menino, como menino de engenho, deve ter ouvido muitas
histórias dessas -- batendo o coração, acs pés da mãepreta - - para poder inventar, depois, tantas histórias
assim, que não nos fatigamos de ouvir. Agora, somos
nós, assentados aos seus pés, pedindo: - - Conta-nos
mais ! E ele contará, com o fogo vivo da sua força dum
grande narrador de histórias. Escutemos! Escutai! Virai
a folha! Lereis a primeira página de Fogo Morto.

JOSÉ LINS DO REGO
FRANKLIN M. THOMPSON
UANDO publicou F.ogo Morto, José Lins do Rego
fechou o seu Ciclo da Cana-de-Açúcar, começado corn
Menino de Engenho, em 1932. O Ciclo é uma trama de
novelas sobre a grandeza e decadência de uma dinastia do açúcar no Nordeste brasileiro. Essas novelas,
se não estritamente autobiográficas, poderiam passar
como tal, pois foram sem dúvida escritas sob conhecimentos de primeira mão e formam uma admirável e
autêntica série. Em nossa opinião, elas, só por si, colocariam o autor entre os maiores romancistas do Brasil
em todos os tempos e o mostram, ainda, como alguém
oue não precisa sentir-se acanhado na companhia dos
mais destacados escritores contemporâneos do mundo.
Nascido a 3 de julho de 1901, no engenho Corredor,
perto de Pilar, Estado da Paraíba, José Lins é gorducho
e bem-nutrido; um bon-vivant. Na aparência pessoal,
ele é a antítese do que comumente se chama um "litetato", parecendo antes um próspero homem de negócios. Narrador nato, para ele nada melhor que regalar
"s amigos com um inesgotável cabedal de histórias;
e ele está mesmo em seu elemento quando joga com
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os contos populares do Brasil, aprendidos com a tradicional mãe preta. Seus livros estão impregnados do
sabor dessas histórias que recordam fortemente as do
Tio Remus.
Órfão em tenra idade, José Lins foi educado por
lím avô senhor de engenho e assim recolheu do próprio
rneio tudo o que agora escreve com tão consumado
encanto e habilidade. Ali embebeu-se de tradições, de
preconceitos e defeitos, tão bem como das virtudes de
sua classe. Desde cerca da metade do século XVI, o
engenho tem sido a pedra angular da sociedade em
larga parte do Nordeste; e até há pouco era ele, praticamente, sua única fonte de riqueza, como o café tem
sido para São Paulo e o algodão para os nossos Estados
do Sul.
A cana precisa de grandes áreas de terra que devem
ser bem regadas, seja por meio natural, ou pela irrigação. Os primitivos engenhos eram um trabalho duro,
moendo-se a cana à força de animais ou de eventual
moinho-d'água. O caldo era cozido em caldeirões e
passado de uns para outros em grandes colheres de pau
manejadas por homens, tudo isso com deficiências e
desperdícios. A cana era transportada dos campos para
a moenda em carros de boi e em lombo de burro, motivo
por que uma safra de bangüê não podia medir-se pela
dos modernos padrões, variando de algumas centenas a
poucos milhares de pães de açúcar, ainda que os mais
progressistas sempre produziam açúcar refinado. Milhares de engenhos se espalhavam por toda a área de
plantação de cana e com base neles ergueu-se uma quase
feudal aristocracia, sustentada pelo trabalho escravo
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com assento sobre vastas posses de tqrra: os latifúndios.
Só no Estado de Pernambuco havia mil e vinte engenhos
registrados em 1624, ao tempo da invasão holandesa.
O dono do engenho era o senhor, - - o lorde da
plantação Senhor de Engenho! Quantas memórias,
quantas saudades esse título evoca! Ecos de um passado histórico; de alegres e elegantes cavalheiros curvados galantemente sobre as mãos de recatadas senhorinhas de cintilantes olhos velados por vastas pestanas,
enquanto uma orquestra próxima fazia música dolente
na moleza das noites tropicais; uma doce brisa agitava
as frondes de românticas palmeiras e uma lua de prata
iluminava mornamente o espaço. Sim: ecos também de
escravos surrados a chicotes, de cobiças, de sangria e
mortes repentinas, de ignorância, de superstições, doenças e miséria; ecos de ações heróicas e nojentas patifarias; de severos e duros trabalhadores e pioneiros, conquistando regiões incultas, com os seus filhos jogados
na licenciosidade.
O senhor de engenho era mais do que um possuidor
de terras e rico plantador; era a pedra angular da
ordem social; era o legítimo representante de um mundo
que se foi, de um mundo de existência amena e elevada
empríse, um homem que, embora pudesse gozar grandes e quase únicas oportunidades, tinha igualmente
grandes responsabilidades a que não fugia, embora
muitas vezes nelas afundasse para não mais emergir.
O seu próprio nome era para temer-se e bastava, na
l'nguagem vulgar da região, para denotar um tipo.
Como classe, os senhores eram arrogantes, reacionários;
intolerantes com as opiniões diferentes das suas, descon— 25

fiados de todas as inovações, porém tratáveis e hospitaleiros em grande estilo. Suas faltas eram as de sua
classe e do meio, e se demais eles pecaram, demais
foram punidos. Que a terra lhes seja leve !
A vida num engenho era geralmente agradável, no
mínimo para a família, para os parentes próximos e
para a eterna fila dos hóspedes. Os senhores eram quass
sempre homens de alta capacidade, hábeis e muitas
vezes de alguma educação e refinamento. Comumente
mandavam os filhos para o colégio e faziam culminar
esse ensino com viagens ou estudos na Europa; as filham
iam para os colégios de freiras nas cidades vizinhas ou
na metrópole do Nordeste — Recife — onde aprendiam
as boas maneiras, pois a educação de mulheres era considerada supérflua. Os pianos não eram raros nas
casas-grandes; e muitos usavam no engenho uma sólida
baixela de ouro para as mesas de cerimônia. Usavamse carruagens nas propriedades rurais mais pretensiosas,
porém o cavalo era o meio de transporte comum, Dos
dias festivos do ano, o maior era sem dúvida o da
botada, quando se acendia o fogo nos grandes caldeirões em começo de safra, o qual não se extinguia enquanto a colheita não se esgotasse. Nas ocasiões da
botada a casa-grande se enchia de hóspedes das redondezas e de fora, e a alegria dominava, com caçadas,
danças, etc., no programa.
A casa-grande, que tem o seu paralelo na "BigHouse" das plantações do sul dos Estados Unidos, era
ocupada pelo senhor, sua família e os inevitáveis dependentes. Antes da Abolição, os escravos ocupavam a
senzala, o "Quarters", que depois passou a ser ocupada
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pelos empregados. A senzala era quase sempre uma
parte integra! da casa-grande, ou construída perto dela.
especialmente para cs criados. Depois da Abolição,
muitos escravos continuaram a viver com os antigos
sr-nhores, e para os seus engenhos ela não trouxe dificuldades imediatas; porém nas propriedades onde os
negros não eram bem tratados, e por eles abandonadas
de vez logo após o advento da liberdade, a situação
fez-se precária em extremo e muitos engenhos malograram quando o trabalho escravo desapareceu.
Sobre áreas extensas de plantações espalhavam-se
as casinhas dos moradores, que eram agricultores e
muitas vezes hábeis artesões vivendo no lugar, pagos
por salários e tendo o privilégio de cultivo de pequenos
roçados. Contudo, esses locatários estavam sujeitos à
vontade, e mesmo aos caprichos do senhor, e muitas
injustiças eram cometidas por despóticos donos de
terra. Acontecia às vezes que um morador nascido em
certo engenho, e tendo nele passado a vida, era sumariamente despejado, perdendo toda a colheita e todas
as melhorias ou beneficiamentos que fizera na roça.
Desde que, para todos os fins práticos, o senhor era o
dono absoluto da plantação, de tudo e de todos com
eia, a maioria deles era culpada, de vez em quando ;
do abuso de poder e autoridade; e não obstante ser isto
extralegal, eles efetivamente exerciam o poder de vida
e morte sobre os criados e moradores, não somente nos
tempos coloniais e de escravidão, mas quase até aos
nossos dias.
Em época de eleições os senhores reuniam o seu
pessoal para votar em bloco, nascendo daí o epítetc
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de eleitores de cabresto; e como o voto não era secreto,
eles se danavam com quem ousasse escolher livremente
G candidato, sendo imediato e certo o castigo, que
variava entre uma surra e a expulsão ou mesmo a
morte.
Pode-se dizer aqui, de passagem, que era c irrefreado uso do poder sobre muitos agricultores e vaqueiros que contribuía, não em pequena escala, para a
formação dos grupos de cangaceiros que infestaram o
Nordeste por tantos anos. As injustificáveis expulsões
e seqüestres, as acometidas contra as filhas e mesmo
contra as mulheres de moradores e outras arbitrariedades, levaram as vítimas que não tinham esperanças de
justiça ou reparação pelas mãos da lei a juntar-se em
bandos para remediarem os seus próprios males.
O senhor de engenho era ordinariamente o chefe
político do seu distrito, representando na zona os governos estadual e federa!, e toda proteção fluía de suas
mãos, de modo que, para todos os fins, não estava
apenas acima da lei; ele era a lei!
Nem sempre, para a plantação de cana, havia
terra bastante, sendo os métodos de agricultura o que
são no Nordeste. Terra plantada de cana ano após
ano, cedo se gasta; e sem embargo das condições novas
de plantio, a adubagem ainda não está em uso geral.
De modo que se fez prática entre os engenhos, desde
tempos imemoriais, a ampliação gradativa de suas
terras, que eram queimadas e plantadas de novo até a
exaustão; e assim por diante. Neste passo, extensas
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propriedades se formaram, dando origem aos latifúndios,
que têm sido uma dor de cabeça, nos dias atuais, para
os governos brasileiros. Essas quase ilimitadas posses
de terras impediriam a formação de uma classe de
pequenos proprietários agrícolas, como a de França,
cujo sentido é a fixação do povo no solo, tirando-lhe
a:guma possível tendência nômade, aliás notável entre
as mais desprotegidas famílias dos setores rurais.
Não obstante, o engenho com toda a sua crônica,
com o seu indiscutível encanto e sabor, com a sua significação histórica e social, era deficitário e dissipador
de recursos naturais. Teria ele, sem dúvida, desaparecido no devido tempo em face da progressiva industrialização dos meios de fabricar açúcar, mas a abolição
dos escravos no Brasil, a 13 de maio de 1888, apressou
a sua decadência e morte. Com a necessidade de pagar
sclárics aos trabalhadores, os engenhos que não estavam
aptos para aumentar compensadoramente a sua eficiência
e produtividade, foram abaixo, enquanto os que resistiram à tempestade entraram num período não sonhado
de riqueza e prosperidade. Quando as mais fracas propriedades faliam, eram adquiridas pelos rivais mais
afortunados ou, o que às vezes acontecia, pelos antigos
feitores; e por esse processo de absorção, o senhor de
uma tornou-se o dono de muitas. Em conseqüência,
a fábnca de açúcar tomava o lugar de uma dessas
propriedades, enquanto as outras eram dedicadas inteiramente ao plantio. Desses núcleos surgiu a central ou
a usina, como é mais comumente chamada, a qual
chegou por vezes a absorver mais de quarenta velhos
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engenhos, com as suas inevitáveis mudanças e deslocamentos sociais.
Que foi feito, então, do engenho? Morreu como o
cisne? Não de todo; alguns podem ser ainda encontrados, dispersos na reg:ão açucareira, mas em locais demasiado inacessíveis ao aproveitamento comercial em
larga esca'a. Esses engenhos, de ordinário, não fabricam
senão açúcar bruto, aguardente, etc. Mas nas zonas de
real produção, o bangüê desapareceu. Quem viaja, vê
o velho engenho abandonado, salpicando os vales e
encostas com as suas paredes ruídas; o melão de São
Caetano (trepadeira que cresce sobre as construções
abandonadas) símbolo rastejante da ruína e da decadência, estendendo-se aos poucos sobre todo o esplendor
dos velhos tempos; os movimentados currais de ontem
cobertos de mato; as portas e janelas arriadas de seus
gonzcs; a cana da triunfante usina plantada até a soleira da outrora orgulhosa casa-grande, e os velhos
boerros enegrecidos de fumo apontando tristemente para
o céu. Vez por outra, para aumentar o efeito deprimente de toda essa ruína, u'a maltrapilha e suja
família de retirantes olha descuidadamente das varandas. Este fogo que nunca era permitido apagar-se, que
era o símbolo vivo de toda a existência e produtividade
do engenho, está morto; e as cinzas ainda quentes, que
entopem os fogões, restam apenas para marcar o lugar
cnde um estilo de vida nasceu e onde jaz enterrado; e a
fumaça que escapava das chaminés foi levada pelos
ventos do tempo, deixando o antigo engenho às ricas
memórias de um grande passado, como um monumento
a um estilo de vida que se foi.
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Contudo, um monumento mais duradouro do que
muros de pedra foi erigido ao engenho e ao seu estilo
de vida. José Lins do Rego típico "menino de engenho" em seus dias de criança, escreveu a biografia
dos "engenhos" e seus costumes no Cíc7o da Cana-deAçúcar; e em Fogo Morto fez-lhes o epitáfio. E embora tenha realizado bom trabalho com outros tipos e
cenas, por exemplo, Água-Mãe e Eurídice, os seus melhores e mais significativos romances foram escritos
sobre as plantações de açúcar e sua vida, constituindo
valiosos estudos sociais do período e do meio ambiente.
Fogo Morto é um livro triste e trágico para os que
olham abaixo da superfície, a exemplo do que sucede
cem todas as páginas de José Lins. Ele possui essa
tristeza que tudo invade, oprime e nos aperta a garganta; essa melancolia sufocante que se oculta sob a
alegria superficial dos brasileiros. Parece existir entre
os americanos a crença generalizada de que os brasiíeiros são um povo feliz e descuidado, impressão produzida em parte pelo cinema, sem dúvida, e pela bacanal
solta dos "cordões" de carnaval, tempo em que prevalece a licenciosidade mais desenfreada. Mas a opinião
formada pelo escritor, ao longo dos anos, é precisamente a oposta: os brasileiros são tristes, com essa .resignada tristeza que tem origem na falta de esperança
cuanto a este mundo e ao mundo por vir. Sua alegria é
i-ctícia, uma manifestação exterior de escapismo, um
esforço consciente de conjurar um fado inexorável.
Essa inerente tristeza pode ser descoberta em todas as
formas de literatura popular do Brasil, baladas e poesia.
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pois nada mais cheio de lamentos desesperados do que
as canções do Nordeste, quaisquer que sejam os seus
assuntos ou desenvolvimentos temáticos. O leit-motiv
é a eterna futilidade de tudo quanto o homem empreenda, o refrão do vanitas vanitatum. Naturalmente, o
Rinor e suas formas carnais desempenham seu papel
nessas canções, mas ainda aqui o tratamento é pessimista e se refere a infidelidades, traições, amores não
correspondidos.

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 Rego
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 familirces 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. Os personagens chegam vivos ao
leitor, que partilha de sua tristeza e desencanto, simpatizando com eles em suas desgraças e abandonos. Em

Fogo Morto, pela primeira vez, José Lins considera
a situação evocada quer do ponto de vista humano, quer
do sócia!, mostrando o "background" da ação, os sentimentos pessoais e as reações dos seus personagens.
Suas obras sobre a vida do Nordeste constituem
penetrante análise sociológica das condições sob as quais
vivem e morrem milhões de brasileiros; e embora seja,
íalvez, ainda muito cedo para avaliar objetivamente a
sua posição na literatura, é quase certo que a José
Lins do Rego está reservado no futuro um lugar de
primeiríssimo plano nas letras brasileiras, bastando para
isso a exposição que soube fazer de um dos elementos
que mais fortemente contribuíram para a civilização do
país — o Senhor de Engenho; e os sociólogos e historiadores futuros encontrarão no Ciclo da C ana-ds- Açúcar
uma rica jazida de informações autênticas sobre o papel
de cultivo da cana-de-açúcar no desbravamento do selvagem interior do 'Brasil. E embora o engenho tenha
passado como instituição, juntamente com o seu senhor,
este último viverá sempre como símbolo de uma classe
que foi provavelmente essencial à civilização brasileira.
Há uma estrada-tronco que atravessa Fogo Morto
como um fio condutor, ligando as três partes do livro
num todo harmonioso. Ao Jongo dessa estrada passam
todos os personagens da história. Ã sua margem vive
José Amaro, o estribeiro, amargo, altivo e independente
- homem de dignidade pouco atraente. Sempre passando ao longo da estrada, vemos o cego Torquato,
indo e vindo das feiras onde mendiga. E' ele um hós33

32

pede freqüente de José Amaro. O negro José Passarinho, sempre embriagado, faz constantes irrupções na
história, cantando pequenos fragmentos de baladas sentimentais e "fados'' portugueses. O "coronel" Lula, decadente rebento de uma ilustre estirpe, último de uma
fsmíHa de senhores de engenho, dirige com arrogância
o seu cabriolé, numa frágil e vã tentativa de conservar
aparências de mando. Trata-se de um homem duro
para com os sem trabalhadores e inferiores, mas é, a
despeito disso, uma figura patética que não deixa de
suscitar compaixão pela sua vontade indomável e recusa em dobrar-se à adversidade. Bebendo até ao fel
o seu cálice de amargura, o coronel Lula é, por acréscimo, uma pessoa que não se faz amar.
De ambos os lados da estrada, nunca porém no
-meio dela, vaga a sinistra figura de Antônio Silvino com
o seu bando de homens sem lei, os cangaceiros, sempre
pairando no segundo plano como ameaça pendente, mas
na realidade, aparecendo em cena apenas duas vezes:
no saque dá cidade de Pilar e no ataque ao engenho
Santa Fé do coronel Lula. Entre os sertanejos, Silvino
goza de uma reputação algo semelhante à de Robim
Hood, correndo a lenda de que ele tirava apenas do»
ricos para distribuir com os pobres, mas tal versão deve
ser aceita com alguma reserva. E' óbvio que raramente
ele roubou dos pobres, pois estes tinham muito pouco
para tentá-lo. E' igualmente verdade que após o saque
de casas comerciais situadas em qualquer cidade ou
aldeia sem defesa e sob a sanha de seu bando, ele
costumava distribuir moedas entre os pobres. Contudo,
é íáci) a explicação dessa atitude, tendo em vista o

terreno prático das conveniências. Ao tempo em qiw
Antônio Silvino operava, a moeda divisionária brasileira era muito pesada e possuía dimensões pouco
usuais, de modo que a quantia equivalente a algumas
centenas de dólares deveria constituir pesada carga
para uma caravana de mulas, dificultando o próprio
deslocamento rápido do bando. Não precisando, embora, do dinheiro dos pobres, Silvino exigia-ihes que
servissem de espias, vigiando os movimentos das patrulhas volantes da polícia e fornecendo-lhe todos os
informes a respeito. De um modo geral, todos os habitantes do interior lhe serviam como agentes de compra?,
adquirindo abastecimentos para o bando. Seja dito.
entretanto, que em comparação com outros grupos de
bandoleiros que infestaram o sertão do Nordeste, como
por exemplo o de Lampeão, Silvino poderia ser tido
corno um cidadão amável e generoso, capaz de íeitcs
humanos e caridosos.
Em Fogo Morto, Antônio Silvino possui o título de
"Capitão1'. O autor destas linhas lembra-se dele como
sendo o "Major" Antônio Silvino, mais ou menos ent
1914, quando apareceu em Canhotinho, pequena cidadf»
do interior de Pernambuco, a fim de extrair uma bala da
barriga da perna, o que foi feito pelo Dr. George
Butler, médico e missionário presbiteriano então residente naquela região. Quando o destacamento local
da polícia militarizada do Estado ouviu falar que o
temido Antônio Silvino estava na cidade, pretextou
uma urgente diligência policial in partibus infidelium,
partindo a toda pressa em missão secretíssima, considerando-a apenas cumprida quando o "Major" já havia
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saído áa cidade, deixando-a como entrara, em uniforme
de oficial do Exército.
Várias lendas surgiram acerca do bandido e seus
homens, pois estiveram em atividade durante muitos
anos e saquearam numerosas cidades e fazendas em
quase todos os Estados nordestinos. O nome de Antônio Silvino é celebrado em verso e prosa até hoje.
Ele foi, por fim, apanhado traiçoeiramente, mais ou
menos em 1917, e sentenciado à pena máxima segundo
as leis brasileiras, isto é, 30 anos de prisão celular. Em
1940, aproximadamente, sua sentença foi comutada e
Antônio Silvino morreu há pouco tempo, com a idad~
dt setenta anos.
A maior criação do livro é indiscutivelmente Vitorino Carneiro da Cunha. Pobre, intrépido, fútil. quixotesco, de coração generoso, o arrogante Vitorino está
sempre arremetendo contra os moinhos de vento da
injustiça e do preconceito, como autêntico e permanente campeão dos párias e desprotegidos. Ele constitui patética e valente figura de bondade militante.
Nas causas que adota vemos algumas das tragédias
quotidianas da vida do povo nas zonas rurais do Nordeste; e vemos também quão distantes da civilização
acham-se as populações que vivem apenas a algumas
dezenas de quilômetros do litoral. Nele se achara
personificadas as esperanças e aspirações de um povo
- de um povo que tem sido iludido, decepcionado e
explorado pelas próprias pessoas que juraram defendê-lo, e aos seus interesses. A tristeza intrínseca do
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livro é acentuada pela absoluta incompreensão que cerca
Vitorino por todos os lados, inclusive por parte dos que
estão mais próximos ao povo, bem como dos seus próprios parentes. Cai sobre os seus ombros o ridículo,
atirado até mesmo pelos moleques das ruas. Duas das
cenas mais épicas do livro têm como centro a personalidade de Vitorino: o assalto à Fazenda Santa Fé, por
Antônio Silvino e a sua captura pela polícia.
Aos que não estão familiarizados com o Brasil
e seus costumes, não será supérfluo explicar brevemente a sua organização policial. Em cada Estado, o
que tem o nome de Polícia é a milícia estadual, sem
exata correspondência nos Estados Unidos. A Polícia
é um corpo militarizado, equipado de fuzis, constituindo parte essencial da reserva organizada do Exército brasileiro. Cabe-lhe o dever de manter a ordem
em todo o território do Estado e nas pequenas comunidades que não possuem força policial própria, chamada usualmente guarda-civil. Embora de uns tempos
para cá, todos os Estados brasileiros tenham melhorado
consideravelmente o nível de suas milícias policiais,
estas não se compõem ainda dos tipos humanos mais
desejáveis, e o soldo é pouco animador. Ao tempo
da história aqui narrada, a polícia do Nordeste inspirava
tanta confiança quanto os grupos de cangaceiros, cometendo, como cometia, toda sorte de violências nos distritos rurais. O autor destas linhas ouviu declarações
de fazendeiros, segundo as quais a única diferença entre
os bandidos e a polícia consistia no uso do uniforme.
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Fogo Morto finaliza com uma nota simples, intumescida de tragédia; e nas suas palavras despretensiosas
podemos ler o epitáfio de um estilo de vida :
— "E saíram. Lá da estrada, quando deram a
volta, viram a fumaça do boeiro do Santa Rosa melando
o céu azul.
— O Santa Rosa botou hoje?
- E', Capitão.
Foram andando.
— Me esqueci de di;;er à Adriana para ela trazer
umas botinas novas que o Augusto do Oiteiro me deu,
para calçar o compadre.
— E', Capitão.
Agora viam o boeiro do Santa Fé. Um galho
de jitirana subia por ele.
Flores azuis cobriam-lhe a boca suja.
— E o Santa Fé quando bota, Passarinho?
— Capitão, não bota mais, está de fogo morto".
(Separata do The Modem
N.° 6, Outubro de 1950).

38 —

Language

Journal

Departamento de Imprensa Nacional
Rio d© Janeiro

-

Era.su

-

1952

