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Resumo 

O artigo analisa a contribuição da obra ficcional Fogo Morto (1943), procurando 

delinear a representação do campo como espaço regional, discutindo as questões de 

região, regionalidade e regionalismo. Fogo Morto é uma obra regional do período 

denominado Romance de 30, caracterizados pela denúncia social, havendo grande 

interesse por temas nacionais, uma linguagem mais brasileira com enfoque direto dos 

fatos, aproximando-se do Realismo-Naturalismo. O enredo passa-se na segunda metade 

do século XIX, período que corresponde à mudanças da estrutura social e econômica 

deste de produção e presenciam a ascensão da usina e da industrialização, que se 

estende até o início do século XX. O ambiente rural analisado compreende o Engenho 

do Santa Fé e sua história de ascensão econômica e queda com a instalação das usinas 

na região Nordeste do Brasil. 

 

 

Palavra-chave: José Lins do Rego. Regionalidade. Região. Rural. Literatura. 

 

Abstract: The article analyses the contribution of the fictional work Fogo Morto (1943), 

aiming at outlining the countryside’s representation as regional space, discussing 

questions of region, regionality and regionalism.  Fogo Morto is a regional work 

included in the period called Romance de 30, with novels characterized by social 

denunciation, having a great interest for national topics, a more Brazilian language with 

a direct focus of the facts, approaching the  realism-naturalism procedures.  The Jose 

Lins’s work’s plot takes place in the second half of the nineteenth century, period that 

corresponds to social structures changes, in which the plantation owners suffer the 

downfall of their means of production and witness the raise of the mills and 

industrialization, which extends until the beginning of the twentieth century.  The rural 

environment analyzed comprehends the Plantation of Santa Fé and its history of 

economical rising and fall with the mills installation in the northeast of Brazil. 
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I José Lins do Rego 

 

"Não gosto de trabalhar, não fumo, durmo com muitos sonos e já 

escrevi 11 romances. Se chove, tenho saudades do sol; se faz calor, 

tenho saudades da chuva. Temo os poderes de Deus e fui devoto de 
Nossa Senhora da Conceição. Enfim, literato da cabeça aos pés, amigo 

dos meus amigos e capaz de tudo se me pisarem nos calos. Perco 

então a cabeça e fico ridículo. Afinal de contas, sou um homem como 
os outros e Deus permita que assim continue”. 

         José Lins do Rego 

 

 No dia 03 de junho de 1901, nasce José Lins do Rego Cavalcanti, no Engenho 

Corredor, em Pilar, a 56 Km de João Pessoa (PB). Sua vivência no mundo rural do 

nordeste, dos trabalhadores aos senhores de engenho, influencia os enredos de suas 

obras, que contêm um tom memorialista, com descrições minuciosas que, 

possivelmente, foram vivenciadas pelo autor, que parece recordar linha após linha da 

infância passada em um Engenho na Paraíba. A obra Menino de Engenho (1932), 

primeira de José Lins, exemplifica o tom memorialista de um autor que dá voz a um 

narrador conhecedor da realidade dos Engenhos – da sua prosperidade à decadência. 

 Em 1919, José Lins do Rego matricula-se na Faculdade de Direito do Recife, 

tornando-se amigo dos escritores José Américo de Almeida e Gilberto Freyre. Tais 

contatos inserem o escritor nas discussões regionalistas, especialmente com o Manifesto 

Regionalista (1926), de Freyre que defende a integração das regiões do Brasil: 

 

A maior injustiça que se poderia fazer a um regionalismo como o nosso seria 

confundí-lo com separatismo ou com bairrismo. Com anti-internacionalismo, 

anti-universalismo ou anti-nacionalismo. Ele é tão contrário a qualquer 

espécie de separatismo que, mais unionista que o atual e precário unionismo 
brasileiro, visa a superação do estadualismo, lamentavelmente desenvolvido 

aqui pela República - este sim, separatista - para substituí-lo por novo e 

flexível sistema em que as regiões, mais importantes que os Estados, se 
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completem e se integrem ativa e criadoramente numa verdadeira organização 
nacional. Pois são modos de ser - os caracterizados no brasileiro por suas 

formas regionais de expressão - que pedem estudos ou indagações dentro de 

um critério de interrelação que ao mesmo tempo que amplie, no nosso caso, o 

que é pernambucano, paraibano, norte-riograndense, piauiense e até 

maranhense, ou alagoano ou cearense em nordestino, articule o que é 

nordestino em conjunto com o que é geral e difusamente brasileiro ou 

vagamente americano (FREYRE, 1996, p.2). 

 

  

 O Manifesto Regionalista critica os costumes, as vestimentas, a literatura, a 

culinária, entre outros, importados do estrangeiro e citados no texto como “roupas feitas 

por modista estrangeira”, propondo uma nova organização do Brasil, ou seja, “uma 

túnica toda sob medida”: 

 

Nosso movimento não pretende senão inspirar uma nova organização do 

Brasil. Uma nova organização em que as vestes em que anda metida a 

República - roupas feitas, roupagens exóticas, veludos para frios, peles para 

gelos que não existem por aqui - sejam substituídas não por outras roupas 
feitas por modista estrangeira mas por vestido ou simplesmente túnica 

costurada pachorrentamente em casa: aos poucos e toda sob medida 

(FREYRE, 1996, p.2). 

 

 José Lins do Rego utiliza-se dessas discussões para retratar a região nordestina, 

especialmente a Paraíba e a realidade dos Engenhos, ampliando e acrescentando ao seu 

legado denúncia, exposição da miséria e decadência humana. 

 Após formar-se em advocacia aos 22 anos, em 1925 é nomeado promotor 

público em Minas Gerais, mas logo se transfere para Maceió (AL) para trabalhar como 

fiscal de bancos. Lá integra-se a um grupo de intelectuais que se tornariam seus amigos 

pelo resto da vida: Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Aurélio Buarque de Holanda, 

Jorge de Lima, Valdemar Cavalcanti, entre outros. 

 Ao longo de sua trajetória como escritor publicou romances como: Menino de 

Engenho (1932), Doidinho (1933), Banguê (1934), O Moleque Ricardo (1935), Usina 

(1936) e Fogo Morto (1943) – classificadas como obras do Ciclo da cana-de-açúcar; 

Pedra Bonita (1938) e Cangaceiros (1953) – classificadas como obras do Ciclo do 

misticismo e do cangaço; Pureza (1937), Riacho Doce (1939), Água-mãe (1941) e 
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Eurídice (1947), além de ter publicado crônicas, conferências, viagens, colaborações e 

traduções. Foi também traduzido para o alemão, o francês, o inglês, o espanhol, o 

italiano, entre outros, tendo suas obras adaptadas para o cinema, além de ser 

constantemente estudado pelos mais diversos pesquisadores. 

 Para Fogo Morto, o escritor paraibano escolhe Otto Maria Carpeaux, crítico e 

ensaísta, para escrever o prefácio da primeira edição de sua mais famosa obra. Carpeaux 

interpreta e resume a obra de José Lins do Rego de forma admirável, fazendo parte da 

primeira edição, publicada em 1943: 

 

A obra de José Lins do Rego é profundamente triste. É uma epopéia da 

tristeza, da tristeza da sua terra e da sua gente, da tristeza do Brasil (...) 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. É grande literatura (REGO, 2007, p. 17). 

 

 Gilberto Freyre, que com breves palavras, consegue resumir o estilo do escritor 

da Paraíba, que, por muitas vezes, parece escrever mais através de suas memórias do 

que da imaginação de romancista: 

 

Às vezes, José Lins do Rego – espécie de William Faulkner brasileiro – 

escreve como quem simplesmente copia a vida; e ele tem copiado a vida a tal 

ponto que algumas das suas páginas são como se fossem antes de memórias – 

escritas, é certo, com vivacidade e vigor – do que de puro romancista. Tem 

ele, porém, a tendência para exagerar ou deformar algumas das figuras que 

recorda – pois recorda mais do que inventa – como para dar-lhes valor 

simbólico (FREYRE, 2001, p. 295). 

 

 Sendo assim, rever o contexto cultural das décadas em que as obras ficcionais 

dispostas para a análise foram escritas e publicadas, trás as noções da importância que 

viriam a ter para o momento histórico vivido. O nacionalismo surge com força a partir 

da Independência (1822), atravessa a Primeira República e logo no século XX se 

acentua com os modernistas. Segundo Mariza Veloso e Angélica Madeira, na obra 

Leituras Brasileiras (1999): 
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O intelectual sempre nutriu um certo  - complexo de culpa – , por ser letrado, 
provindo da elite, num país de analfabetos. Sempre se deteve em 

preocupações com as chamadas questões sociais. Nas décadas de 1920 e 

1930 [...] o intelectual se imbui da vocação, da missão de organizar o Brasil, 

de organizar a cultura e, principalmente, de identificar e de construir uma 

identidade nacional que fosse autêntica, que fosse enraizada na própria 

história brasileira (VELOSO; MADEIRA, 1999, p. 139). 

 

 

Para as autoras Veloso e Madeira, o modernismo, como movimento cultural, 

levou a modernidade para o pensamento social. Desde esse momento seria possível 

considerar a sociedade brasileira a partir das categorias de cultura e de história, baseadas 

em critérios universalistas, em oposição das ideias de raça, de natureza ou geografia e 

sua influência sobre a população. (1999, p. 139).  

Após a queda da bolsa de Nova York, em 1929 e também por conta da restrição 

na importação do café brasileiro, as disputas oligárquicas levam Getúlio Vargas ao 

poder, por meio da na denominada Revolução de 30, que buscou depor as estruturas 

políticas da Primeira República e abrir caminho para a modernização do Estado 

Brasileiro. A Revolução de 30 foi um movimento das classes médias urbanas contra o 

predomínio e a hegemonia das oligarquias rurais cafeeiras. Com a chegada de Getúlio 

Vargas ao poder, com o comprometimento de modernizar e industrializar o país, surgem 

problemas sociais que implicariam em um processo de nacionalização e a formação de 

uma classe operária constituída então por descendentes de negros libertos e também por 

imigrantes. Vargas necessitava de braços de todas as etnias.  

Era evidente que seria um processo que exigiria cuidados, já que ainda existia o 

problema social proveniente do conceito de povo brasileiro e de nacionalidade, e os 

responsáveis por constituir a sociedade brasileira viriam a ser a futura classe operária de 

Vargas. A literatura, em 1930, terá um papel importante na construção do significado de 

povo brasileiro, exatamente o mesmo período em que José Lins do Rego dá início a sua 

carreira literária, de modo com que muitos nordestinos, venham a se identificar com os 

personagens e com a paisagem retratada por este romancista. 
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Para Nelson Werneck Sodré, em Literatura e História no Brasil Contemporâneo 

(1987), as mudanças no Brasil nos anos 30 são acentuadas em toda a estrutura nacional 

inclusive no meio da cultura e como consequência no campo das Letras, é uma fase de 

intensa agitação política, mas também de ideias. (p. 29). O regionalismo, neste período, 

dá continuidade ao projeto político-literário dos modernistas dos anos 20, usando-se da 

Literatura regionalista, para mostrar os problemas e as desigualdades sociais do Brasil. 

Jorge Amado, Graciliano Ramos e José Lins do Rego, enfatizam o uso da linguagem 

coloquial e popular. Rego é influenciado pelo antropólogo Gilberto Freyre, entusiasta da 

sua obra ficcional, e ele mesmo relata que sua vida nunca mais foi a mesma após 

conhecer a obra de Freyre: “De lá pra cá foram outras as minhas preocupações, ...os 

meus planos, as minhas leituras, os meus entusiasmos” (REGO).  

A partir do ano 1926, Lins do Rego, passa um período de sua vida em Alagoas, 

na cidade de Maceió, e convive com Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Aurélio 

Buarque de Holanda e Jorge de Lima. O contado com estes e outros artistas faz com 

quem ele crie uma consciência regionalista em torno da vida nordestina, e esta 

consciência marcou a vida e a obra de todos, mas especialmente a do romancista aqui 

estudado, que, vivendo em Maceió, escreve os seus três primeiros romances: Menino de 

Engenho (1932), Doidinho (1933) e Bangüê (1934), considerados parte do ciclo de 

romances sobre a economia da cana-de-açúcar no nordeste do Brasil. 

 

A história desses livros é bem simples – comecei querendo apenas escrever 

umas memórias que fossem as de todos os meninos criados nas casas-grandes 

dos engenhos nordestinos. Seria apenas um pedaço de vida o que eu queria 

contar. Sucede, porém, que um romancista é muitas vezes o instrumento 

apenas de forças que se acham escondidas no seu interior. Veio após o 

Menino de Engenho, Doidinho, em seguida Bangüê. Carlos de Mello havia 

crescido, sofrido e fracassado. Mas o mundo do Santa Rosa não era só Carlos 

de Mello. Ao lado dos meninos de engenho havia os que nem o nome de 

menino podiam usar, os chamados moleques de bagaceira, os Ricardos. 

Ricardo foi viver fora do Santa Rosa a sua história que é tão triste quanto a 

do companheiro Carlinhos. Foi ele do Recife a Fernando de Noronha. Muita 
gente achou-o parecido com Carlos de Mello. Pode ser que se pareçam. 

Viveram tão juntos um do outro, foram tão íntimos na infância, tão pegados 

(muitos Carlos beberam do mesmo leite materno dos Ricardos) que não seria 

de espantar que Ricardo e Carlinhos se assemelhassem. Pelo contrário 

(REGO, 1985). 
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Mas sua produção ficcional não parou por ai, já sendo um escritor mais maduro, 

em 1936, José Lins do Rego publica a obra Usina, a qual considerou o termino da 

trama, denominada por ele enfaticamente de Ciclo da Cana de Açúcar, e no ano de 1943 

publica Fogo Morto. 

 

II Região, Regionalidade e Regionalismo – O rural como regional 

 

 Conceitos muito utilizados e, atualmente, rediscutidos pelos estudiosos e 

pesquisadores, Região, Regionalidade e Regionalismo, adquiriram novos significados e 

ultrapassaram o sentido geográfico, relacionando-se aos aspectos culturais de uma 

região. 

 

Propomos manter o termo região, em sentido mais estrito, para esses espaços-

momento que resultam efetivamente em uma articulação espacial consistente 

(ainda que mutável e “porosa”), complexa, seja por coesões de dominância 
sócio-econômica, política e/ou simbólico-cultural. Nesse caso cabe sempre 

discutir a força espacial/regional, ao mesmo tempo articuladora e 

desarticuladora, a partir dos sujeitos (sócio-econômicos e/ou culturais) e 

interesses políticos envolvidos (HAESBAERT, 2010, p. 21). 

 

  

 Região relaciona-se ao espacial, porém, ao contrário do significado estritamente 

geográfico que possuía, passou a designar uma articulação entre espaço/território e 

aspectos culturais, políticos, econômicos e sociais. 

 
Uma região engloba, desse modo, o espaço e os significados que se lhe 

atribuem, de modo que é autorizado incluir nela até mesmo as cidades – que 

não são, como se costumo afirmar, centros em torno dos quais as regiões 

meramente gravitam (ARENDT, 2012, p. 91). 

 

  

 Muito mais ligada aos significados dados por seus indivíduos, Região depende 

das escolhas, das relações existentes entre seus povos, aspectos sociais e culturais 
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representantes de uma determinada população, distanciando-se da ideia de fronteiras 

definidas, imutáveis, traçadas pela Geografia. 

 

 
A região é uma divisão do mundo social estabelecida por um ato de vontade. 

Em suma, a região, sem deixar de ser em algum grau um espaço natural, com 

fronteiras naturais, é antes de tudo um espaço construído por decisão, seja 

política, seja da ordem das representações, entre as quais as de diferentes 

ciências (POZENATO, 2003). 

O conceito de Região não deixa de considerar as fronteiras naturais, mas está 

intimamente ligado ao que Pozenato chama de “ato de vontade”, relacionado aos 

aspectos culturais, políticos, econômicos e sociais estabelecidos por uma determinada 

população em um determinado espaço.   

 

A região não seria apenas um lugar fisicamente localizável no mapa de um 

país, não só porque a própria geografia já superou, há muito, o conceito 

positivista de região, analisando-a como uma realidade histórica e, portanto, 

mutável, mas porque a regionalidade não supõe necessariamente que o 

mundo narrado se localize numa determinada região geograficamente 

reconhecível, mas ficticiamente constituída. O que a categoria da 

regionalidade supõe é muito mais um compromisso entre referência 

geográfica e geografia fictícia. Embora fictício, o espaço regional criado 

literariamente remete, como portador de símbolos, a um mundo histórico-
social e a uma região geográfica existente. A regionalidade seria, portanto, 

resultante da determinação como região ou província, de um espaço, ao 

mesmo tempo vivido e subjetivo (CHIAPPINI, 2013, p.26). 

 

 

 

 Região não precisa ser geograficamente reconhecível, podendo ser ficticiamente 

constituída, ambas estando relacionadas, pois mesmo os símbolos referem-se a alguma 

realidade existente. A Regionalidade é o resultado da Região, de um espaço coletivo e, 

ao mesmo tempo, individual, com especificidades suficientes para ser caracterizado 

como um espaço regional. 

 

A regionalidade envolveria a criação concomitante da ‘realidade’ e das 

representações regionais, sem que elas possam ser dissociadas ou que uma se 

coloque, a priori, sob o comando da outra – o imaginário e a construção 
simbólica moldando o vivido regional e a vivência e produção concretas da 

região, por sua vez, alimentando suas configurações simbólicas 

(HAESBAERT, 2010, p.8). 
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 As Regionalidades compõem-se das especificidades de uma paisagem cultural, 

podendo ser representadas por elementos linguísticos, sociais, políticos, econômicos, 

gastronômicos, geográficos, entre outros. 

 
Regionalidades são, assim, especificidades que integram e constituem uma 

paisagem cultural – e aqui entendemos a região não como espaço limitado do 

ponto de vista dos seus significados, mas, ao contrário, como paisagem 

ampla, como potência cujo valor final é de precisão difícil (ARENDT, 2012, 

p. 90). 

 

 

 Em Fogo Morto, a Região considerada é a região Nordeste e as regionalidades 

configuram-se na descrição da paisagem, na utilização de determinadas expressões, no 

vocabulário escolhido durante a narrativa, nas relações profissionais, na culinária típica, 

no folclore, nas cantigas e manifestações orais, etc. O Regionalismo não é considerado 

no sentido laudatório, deixando de ser utilizado como a exaltação de aspectos de uma 

determinada região para relacionar-se com o conceito de Regional, que visa apresentar 

aspectos de uma região sem tomá-los como melhores. 

Dando continuidade a esta reflexão, é importante referir o ambiente em que a 

narrativa ocorre, a Zona da Mata nordestina que abrigava os engenhos nas obras que 

compõe o corpus do Ciclo da Cana-de-açúcar e também a forma que Rego demonstra os 

tipos sociais, descrevendo a desumanização do homem nordestino. 

Segundo Ligia Chiappini, temos o Regionalismo como: 

 

[...] Manifestação de grupos de escritores que programaticamente defendem 

sobretudo uma literatura que tenha por ambiente, tema e tipos de uma certa 

região rural, em oposição aos costumes, valores e gosto dos citadinos, 

sobretudo grandes capitais (CHIAPPINI, 1995, p. 153). 

 

Mas autora ainda justifica seu pensamento através de dizeres de Mário de 

Andrade, ao comentar que o regionalismo causaria no próprio autor uma forma de 

divisão: 
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[divisão] entre o desagrado ante a maior parte das obras dessa tendência, 

porque estreitas, esquemáticas, pitorescas, superficiais e condenadas ― ao 

beco que não sai do beco e se contenta com o beco – no dizer de Mário de 

Andrade, e a atração que exercem sobre ele principalmente aquelas que 
conseguem superar as dificuldades do próprio projeto regionalista e que, 

como tal, ganham estatuto de obras-primas tão ou mais significativas 

esteticamente do que qualquer romance ou conto urbano com pretensão 

cosmopolita (CHIAPPINI, 1995, 154). 

 

Ainda no artigo de Ligia Chiappini (1995), encontramos a ideia de que o 

romance regional e rural busca aproximar o leitor da cidade do homem do campo, 

auxiliando-nos a vencer preconceitos, respeitar a diferença e alargar a nossa 

sensibilidade ao descobrir a humanidade do outro de classe e cultura. O leitor do 

homem do campo deve perceber que existe a intenção de criar uma ponte amorosa que 

lhe permita sair dos seus guetos civilizados, comunicando-se e aprendendo sobre outros 

tantos becos desse mundo (p. 155 e 157). 

Se para Chiappini, as características do programa regionalista pensadas em sua 

amplitude o permitem ser classificado como rural ou como urbano, sem dúvidas, na 

obra Fogo Morto é apresentado o regional como rural, aproximando o leitor da Zona da 

Mata nordestina, e Mário de Andrade, Regionalismo, em Diário Nacional. Ao se 

deparar com a ascensão e a queda dos engenhos com a chegada da industrialização e o 

sentimento que o homem nordestino transmite com essas mudanças econômicas e 

sociais, é gerada uma destas ― pontes amorosas que encaminham o espectador citadino 

a um espaço do mundo ainda desconhecido. Segundo Chiappini: “somente por meio da 

arte, poderá entender o diferente como eminentemente outro e, ao mesmo tempo, 

respeitá-lo como um mesmo: homem humano” (1995, p. 157). 

 

III Fogo morto 

 

“E o Santa Fé quando bota, Passarinho? 

Capitão, não bota mais, está de fogo morto”. 

    Fogo Morto, José Lins do Rego 
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 O décimo romance de José Lins do Rego, Fogo Morto, publicado em 1943, 

quando o autor contava com 42 anos, é considerado pela crítica como a obra-prima de 

sua trajetória literária, sendo o livro mais intenso. Com três personagens empolgantes, 

os mais fortes personagens da sua produção ficcional – o mestre José Amaro, o major 

Lula César de Holanda Chacon e o Capitão Vitorino Carneiro da Cunha, José Lins cria 

três novelas superpostas, com a história de três personagens trágicas, condenadas pela 

decadência do meio em que vivem. 

 A história se passa na segunda metade do século XIX, período transitório que 

corresponde à mudança da estrutura social patriarcalista para a capitalista, em que os 

senhores de engenho sofrem a derrocada do seu meio de produção e presenciam a 

ascensão da usina, que se estende até o início do século XX. 

 

Fogo Morto também traz outros elementos. Além do momento da função e 

dos relatos dos anos mais rentáveis – economicamente – dos engenhos de 

cana de açúcar, estão presentes ao longo da narrativa os episódios de sua 
decadência, tanto da propriedade e bens materiais, quanto o empobrecimento 

dos homens. Esses eventos, que configuram o desaparecimento gradativo dos 

engenhos de açúcar, são descritos juntamente com a depressão de seus 

senhores ao não se perceberem mais aptos para administrar suas propriedades 

(DUARTE, 2012, p. 34). 

A narrativa é dividida em três partes – “O mestre José Amaro”, “O engenho de 

Seu Lula” e “O Capitão Vitorino”. Na primeira parte, o mestre José Amaro é 

apresentado ao leitor - como um homem simples, vivendo com Sinhá, sua esposa, e a 

filha Marta, em uma casinha de beira de estrada. Trabalhando com couro, fazendo selas, 

adquirira a pele amarelada pelo contato com o material e a perna torta por causa do 

ofício. Era ranzinza, reclamava das coisas e não se deixava mandar por nenhum 

Coronel, apesar de morar nas terras do Coronel Lula, no engenho do Santa Fé. 

 O mestre xingava a mulher e principalmente a filha, mulher de já 30 anos, que 

não casara e vivia chorando pelos cantos. Tinha raiva dos mais ricos, apesar de negar, 

preferia ter tido um filho homem e culpava a mulher por tudo. Adquiriu um hábito: 

caminhar pelas estradas à noite. O povo começou a inventar histórias, o chamavam de 

Lobisomem, criatura do demônio. Um dia a filha rompeu num ataque de loucura, 
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começou a xingar o pai, a rir e a chorar. José Amaro deu-lhe umas boas surras, mas a 

menina não melhorou. Teve que ser mandada para o Tamarineira, “casa de loucos”.  

 O Mestre ia se envolvendo com o Capitão Antônio Silvino, cangaceiro, por 

intermédio de Alípio e do cego Torquato. Comprava mantimentos para o bando. A 

mulher, que tinha ódio do marido, viaja para São Paulo na casa de uma irmã. 

 O Coronel Lula, por influência do negro Floripes, manda o Mestre sair de suas 

terras e abandonar a casa. O Mestre não sabia o que fazer, mas por ser protegido pelo 

Capitão Antônio Silvino permaneceu nas terras. Foi pego pelo Tenente Maurício para 

ser interrogado, apanhou, mas foi liberado por Vitorino, seu compadre. Não conseguia 

nem caminhar, mas foi com Passarinho até sua casa e passou a noite. No outro dia 

Passarinho desesperado anunciava à D. Adriana e ao Capitão Vitorino: “O Mestre 

estava caído, perto da tenda, com a faca de cortar sola enterrada no peito” (REGO, 

2007, p. 402). 

 José Amaro ou Mestre Zé, pode ter seu sobrenome comparado à palavra 

“amargo”, pois sua vida parece ser regida por uma dor existencial, por uma sombra, 

uma infelicidade, uma completa tragédia. Para completar essa comparação, Mestre Zé é 

um velho de aparência doentia, de olhos amarelos, de barba crescida. Seleiro dos velhos 

tempos que também vê a sua profissão de artesão se esvair, já que nem herdeiro homem 

teve para levar o seu ofício adiante: 

  

 

Sentado no seu tamborete, o velho José Amaro parou de falar. Ali estavam os 

seus instrumentos de trabalho. Pegou no pedaço da sola e foi alisando, 
dobrando-a, com os dedos grossos. A cantoria dos pássaros aumentara com o 

silêncio. Os olhos do velho, amarelos, como que se enevoavam de lágrima 

que não chegara a rolar. Havia uma mágoa profunda nele. Pegou do martelo, 

e com uma força de raiva malhou a sola molhada (REGO, 2007, p. 54). 

 

 Em outros trechos da obra é possível sentir a insatisfação da personagem, a raiva 

perante a vida: “Tinha aquela filha triste, aquela Sinhá de língua solta. Ele queria 

mandar em tudo como mandava no couro que trabalhava, queria bater em tudo como 

batia naquela sola” (REGO, 2007, p.55); “Calara-se a sua filha. Uma moça feita, na 
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idade de parir filho, chorando como uma menina desconsolada. Era para o que dava 

filha única. Sinhá tinha a culpa de tudo” (REGO, 2007, p.57). 

 Na segunda parte, “O engenho de Seu Lula”, apresenta-se ao leitor o Capitão 

Tomás Cabral de Melo, fundador e dono do Engenho Santa Fé, homem corajoso, 

perspicaz, sem medo do trabalho pesado da lida na terra. É uma personagem que pode 

ser comparada aos desbravadores de terras, que, na história do Brasil, transformaram 

terras até então inabitáveis em grandes lavouras, cidades, engenhos, vindo a prosperar 

economicamente, adquirindo status e, muitas vezes, a titulação de Coronel, que seria 

uma nomeação oficialmente utilizada no serviço militar, mas que passou a ser utilizada 

para os grandes donos de terras. 

 

Na conquista inicial do espaço, o desbravador era uma espécie de pioneiro 

que vivia em equilíbrio com esse espaço ainda tomado por vastas áreas de 

matas inexploradas. Mas já era um portador da dinâmica histórica, que foi 

assumida de vez pelo coronel. Esse coronel superava a condição de simples 

conquistador de terras e assumia a condição de proprietário de terras, 

definindo como seu o espaço conquistado preestabelecendo o tipo de relações 

econômicas e sociais que ali iria acontecer (SOUSA, 2001, p. 87). 

 

  

 Ao conhecer o Coronel Lula de Holanda ou Luís César de Holanda Chacon, 

percebe-se que o descaso, o desinteresse nas terras e no trabalho braçal, fazem de Lula 

um homem oposto a seu sogro, vindo a representar a decadência de tudo o que havia 

sido conquistado e construído pela família Cabral de Melo. O Coronel Lula representa a 

nova geração – filhos de coronéis que puderam bancar os estudos no exterior ou em 

capitais, não tendo contato direto com as terras, passam a não valorizar ou a não saber 

administrar os bens deixados por seus pais, nesse caso, os bens herdados pelo 

casamento com Amélia, filha do Capitão Tomás. 

 
Foi assim que, no curso dos anos 1920, o coronelismo daria sinais claros de 

esgotamento político. Ligado a uma sociedade pouco complexa, cujo 

funcionamento era relativamente simples, ele era pouco viável numa 
sociedade urbana que se modernizava. Os coronéis geriram a sociedade 

brasileira sem que houvesse normas, através do arbítrio, da violência e dos 

favores. Foram estas as formas de mediação dos conflitos sociais e de 
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satisfação das demandas pessoais. No momento em que essa degradação 
tornava-se mais flagrante, novos personagens ganhavam destaque na cena 

política (GUALBERTO, 1995, p.94). 

 

 Nessa segunda parte, é possível verificar que mesmo a família rica, os 

proprietários do engenho, também têm seus infortúnios, também sofrem e são 

envolvidos pela sombra da decadência, que tanto acompanha o mestre José Amaro. 

Amélia que nascera no próspero Santa Fé, via morrer sua amada fazenda, por falta de 

punho do marido que ela tanto queria. Nem desejava casamento à filha, se era para viver 

na infelicidade. Iam definhando, mas não perdiam a pose, principalmente porque Lula 

não queria. Enquanto Lula vivia num mundo à parte, D. Amélia enxergava tudo com os 

olhos da realidade. E assim acabava-se Santa Fé: o marido fora da realidade, a mulher 

triste, a irmã louca e a filha embebida de solidão. 

 

 D. Amélia fechou a porta da cozinha. Dentro de sua casa havia uma coisa 

pior do que a morte. Não havia vozes que amansassem as dores que andavam 

no coração do seu povo. Viu a réstia que vinha do quarto dos santos, da luz 

mortiça da lâmpada de azeite. Caiu nos pés de Deus, com o corpo mais doído 

que o de Lula, com a alma mais pesada que a de Neném. Acabara-se o Santa 

Fé (REGO, 2007, p. 296). 

 

 Na terceira parte, “O Capitão Vitorino”, Vitorino mostra-se um homem corajoso 

e não vagabundo como pensava a mulher. Trazia orgulho ao filho. A família também 

sofre, mas de modos diferentes: Vitorino luta contra o sistema de poder presente no 

sertão, passando por um velho caduco, debochado pelas crianças e agredido por tomar 

atitudes de valentia contra gente poderosa. 

 

O Capitão Vitorino Carneiro da Cunha tinha cinco mil-réis no bolso. Daria 

para o seu telegrama de protesto. O que mandaria dizer ao presidente? O que 

mandaria dizer ao coronel Rego Barros? E as palavras se formavam na sua 

cabeça. Em nome do povo do Pilar, em nome dos cidadãos honestos do 

município, pediria garantia aos poderes públicos. O coronel lhe mandaria 

uma resposta que seria um brado de coragem. Vitorino Carneiro da Cunha 

não faria como o primo José Paulino que tolerava o bandido. Podia o seu 

sangue correr, podiam arrancar-lhe a vida. Era homem para sustentar as suas 
opiniões, para enfrentar os perigos (REGO, 2007, p. 367). 
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 Pobre, homem impossível, que não media as palavras e não concordava com os 

coronéis e o sistema de proteção aos mais ricos, Vitorino é comparado à célebre 

personagem Dom Quixote – herói valente, convicto de seus ideais, corajoso, que saía 

em busca de aventuras montado em um cavalo velho que mal aguentava seu peso, sendo 

ridicularizado e considerado louco pelas pessoas a sua volta. 

 Em analise as regionalidades presentes no romance Fogo Morto, toma-se como 

região o Nordeste, já que a narrativa é desenvolvida no Estado da Paraíba, na cidade do 

Pilar e, mais especificamente, no Engenho Santa Fé.  

 Na obra, pode-se destacar como regionalidade marcante a paisagem física e 

social do nordeste, constantemente descrita na narrativa de José Lins, constituindo o 

ambiente e dando o caráter regional pretendido pelo autor: “Com a fresca da manhã de 

maio agitando as folhas da pitombeira que sombreava a sua casa de taipa, de telheiro 

sujo” (p.49); “Havia um pé de bogari cheirando na biqueira. A sombra da pitombeira 

crescia mais ainda sobre a casa” (p.52); “Bem em cima de sua biqueira começou a 

cantar um canário cor de gema de ovo” (p.60); “E correu com tanto ímpeto que tropeçou 

nas raízes da pitombeira e foi ao chão como um jenipapo maduro” (p.72); “O sol 

estava quente, mas por debaixo das cajazeiras a sombra era um refrigério” (p.88); “Não 

lhe deu resposta e foi direto para a sua rede” (p.117); “Vinha do Pilar a boiada da feira 

de Itabaiana. Na frente o guia Cabrinha tocava uma gaita de taboca, numa tristeza de 

cortar o coração. Atrás vinham as reses que desciam para a matança da Paraíba” (p. 

157); “A mulher do seleiro viu a comadre sumir-se na estrada. O canário da biqueira 

cantava forte, e as rolinhas cobriam o terreiro, pinicando o chão duro. Ela ouvia bem a 

rede de Zeca cantando nos armadores” (p.163); A tabica vibrava na mão de Vitorino 

como um florete” (p.184); “Por debaixo das cajazeiras os vaga-lumes corriam 

faiscando, como estrelas andantes” (p. 199); “O pé da pitombeira, as touceiras de 

bogaris, aqueles cardeiros de flores encarnadas, o chiqueiro dos porcos, a estrada 

coberta de cajazeiras, tudo teria que deixar, tudo estaria perdido para ele” (p.301); “E 

tudo parecia ali na melhor paz. Os porcos do chiqueiro, as galinhas, os pés de bogari, o 

cardeiro da estrada, as cajazeiras, o bode manso, tudo na casa de seu compadre 
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parecia mais seguro do que dantes” (p.330); “A rua direita vazia de gente, só com a 

intensidade do sol da manhã que fazia mais verde o pé do tamarindo” (p.390). 

 Através dos exemplos, pode-se observar como a ambientação da região nordeste 

vai sendo construída no romance Fogo Morto, com peculiaridades e especificidades 

presentes no espaço do engenho Santa Fé, na cidade de Pilar. Pitombeira - é uma 

árvore que pode alcançar mais de 10 metros de altura, também conhecida como “Olho 

de boi”; Taipa – é uma técnica construtiva à base de argila (barro) e cascalho, empregue 

com o objetivo de erguer uma parede; Telheiro – sinônimo de telhado; Bogari – é um 

arbusto de folhas brancas muito perfumadas e bagas pretas; Biqueira – tubo de metal 

ou telha que se destaca da fachada do edifício e por onde escorrem as águas pluviais; 

Jenipapo - é o fruto do jenipapeiro, uma árvore que chega a vinte metros de altura e é 

da família Rubiaceae, a mesma do café; Cajazeiras - é o nome de uma árvore da 

família das Anacardiáceas, que pode atingir até 25 metros de altura, produz um fruto 

muito conhecido - o cajá ou taperabá; Rede - a rede de descanso, a rede de dormir é um 

utensílio doméstico de origem ameríndia, originalmente feita com cipó, consiste numa 

espécie de tecido com alças; Gaita de taboca - instrumento de sopro; Rolinhas - são 

aves da família Columbidae, subfamília Columbinae, mesma subfamília dos típicos 

pombos, mas pertence a um gênero diferente; Tabica - é uma espécie de arma; Florete -

é uma das três armas utilizadas na esgrima; Touceira - grande touça ou moita. Parte da 

árvore cujo caule foi cortado e que fica viva no solo; Bogaris – arbusto da família das 

Oleáceas, cultivado em jardins e cujas flores são brancas e aromáticas; Bode - é um 

animal pertencente à espécie Capra aegagrus ou Capra hircus. O caprino é um dos 

menores ruminantes domesticados. Os bodes foram um dos primeiros animais a serem 

domesticados, por volta do ano 7000 a.C. no Oriente Médio, a partir das cabras-

selvagens; Tamarindo – o tamarindeiro é um gênero botânico originário das savanas 

africanas, embora seja cultivado principalmente na Índia. No Brasil, o fruto é bastante 

consumido nas regiões Norte e Nordeste. Árvore bastante decorativa, sua altura pode 

chegar aos 25 metros.   
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 Na obra, pode-se destacar como outra regionalidade a culinária do nordeste, que 

com seus cheiros e temperos marcantes, torna a narrativa peculiar, reforçando o seu 

caráter regional: “Sentia-se cheiro de panela no fogo, chiado do toicinho no braseiro 

que enchia a sala de fumaça” (p.49); “E comeram o feijão com carne-de-ceará e 

toicinho torrado” (p.51); “- Se gosta, mestre, está aí um preazinho para o senhor. 

Gordo assim como está, é mesmo que galinha” (p.74); “Esta história de bacalhau não é 

comigo” (p.78). 

 Através dos exemplos, pode-se observar como a culinária da região nordeste está 

presente no romance Fogo Morto, expressando particularidades da alimentação do povo 

do Engenho Santa Fé, na cidade de Pilar. Toicinho - é a gordura subcutânea do porco, 

usada em culinária. Pode ser encontrado fresco, salgado ou defumado, caso em que 

recebe o nome de toucinho fumeiro, toucinho fumado (ou defumado) ou bacon. A 

gordura do toucinho pode também ser derretida, quando passa a ser chamada de banha; 

Braseiro - recipiente de louça, de metal para brasas. Fogareiro; Carne-de-ceará - típica 

do nordeste brasileiro, a carne-de-sol, denominada também de carne-de-sertão, carne-

do-ceará, carne serenada, carne-de-viagem, carne-mole ou carne-do-vento é um método 

de conservar alimentos de origem animal, salgando e secando ao sol peças de carne, em 

geral bovina; Preazinho - é um roedor do gênero Cavia, família dos caviídeos. Mede 

cerca de 25 cm de comprimento. Possuem pelagem cinzenta, corpo robusto, patas e 

orelhas curtas, incisivos brancos e cauda ausente. É aparentado com o porquinho-da-

índia; Bacalhau - é o nome comum de várias espécies de peixes classificadas em vários 

gêneros, em particular no gênero Gadus, pertencente à família Gadidae. 

 As expressões, ao começar pelo título Fogo Morto, que significa um engenho 

desativado, podem ser consideradas também regionalidades, afinal caracterizam a 

região nordeste, no caso, mais especificamente, o Engenho Santa Fé: “– Muito trabalho, 

mestre Zé?/ - Está vasqueiro” (p.50); “- Sinhá, tem gente para o almoço” (p.51); “- 

Sou homem de respeito. Passei por ali e os filhos duma cabra saíram para a estrada 

para me insultar” (p.67); “- Mestre, o velho anda com essa leseira de reza que não acaba 

mais” (p.78); “Era uma cabra ainda nova, de feições muito bonitas” (p.120).  
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 Tais exemplos: Vasqueiro - escasso, raro, difícil, crítico; Sinhá - forma como os 

escravos designavam a senhora, a patroa; Filhos duma cabra - expressão depreciativa, 

mulher rameira, prostituta; Leseira – preguiça, lombeira; Cabra - mulher, indivíduo, 

pessoa; contribuem para a manutenção do caráter regional da obra de José Lins do 

Rego.  

 As cantigas, entoadas principalmente pela personagem Passarinho, apelidado 

pelo povo por esse motivo, estão presentes durante a narrativa enfatizando o caráter 

regional da obra, expressando a oralidade e a cultura da região nordeste: “Quem matou 

meu passarinho/É judeu, não é cristão,/Meu passarinho tão manso/Que comia em minha 

mão” (p.122); “Quando eu vim da minha terra/Muita gente me chorou/E a danada de 

uma velha/Muita praga me rogou” (p.122); “Filho que faz isto ao pai/Bem merece ser 

queimado,/Por sete carros de lenha/E por mim bem atiçados” (p. 125). 

 As profissões, próprias do engenho, representam aspectos regionais, comuns 

àquele espaço cultural, além da presença da figura do cangaceiro, através do Capitão 

Antônio Silvino, que vivia com seus homens pelas caatingas, tirando dinheiro dos ricos 

para dar aos pobres. Era temido pelos grandes coronéis, que tinham suas casas 

saqueadas se não colaborassem. O Mestre Zé, artesão que lida com o couro, representa 

uma profissão em extinção, pois além de não ter um filho homem para ensinar o seu 

trabalho, sem poder passar o seu ofício para as próximas gerações, vê-se envolvido pela 

industrialização, pela produção em massa que prejudica o trabalho artesão, decorrente 

do período transitório de 1930: “Sentado no seu tamborete, o velho José Amaro parou 

de falar. Ali estavam os seus instrumentos de trabalho. Pegou no pedaço de sola e foi 

alisando, dobrando-a, com os dedos grossos” (p.54). O declínio de sua profissão 

relaciona-se com o restante dos aspectos da narrativa que criam um ambiente decadente, 

convergindo para o final trágico.  

 O folclore, presente nas histórias e na oralidade do povo, torna-se presente 

através da figura do Mestre Zé (José Amaro), que ao adquirir o hábito de caminhar 

durante a noite, e com a pele amarelada devido a lida com o couro, além do modo 
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grosseiro e nervoso de falar e agir, é comparado à figura do Lobisomem, sendo temido 

pelo povo e pela própria família: 

 

E o povo inventava a história do lobisomem. Quando era menina ouvia muito 

falar nestas histórias. Havia gente que tinha visto, que contava coisas destes 

bichos criados pelo demônio. A sua mãe falava de fatos terríveis passados lá 

para as bandas do Maravalha. Um homem corria de noite atrás de sangue 

humano para matar uma sede que era infernal. E como não encontrava pessoa 

viva, chupava os animais, matava os cavalos, ia deixando tudo virado com a 

sua passagem. A sua mãe acreditava neles. Quando latiam os cachorros, nas 

noites de escuro, ela se benzia, rezava uma ave-maria para que Nossa 

Senhora a defendesse de se encontrar com o malvado (REGO, p. 129). 

 

 

 Apesar do Lobisomem ser uma figura presente em outras culturas, em outras 

regiões, o Lobisomem de Fogo Morto adquire aspectos, especificidades regionais do 

Nordeste, podendo ser considerado uma regionalidade. 

 Através da análise da obra e dos exemplos citados, pode-se classificar Fogo 

Morto como um romance regional, que busca expressar aspectos da região Nordeste, 

especificidades da Paraíba, do povo do Pilar. A obra não pode ser considerada 

regionalista, pelo menos no sentido laudatório, que exalta o Nordeste, pois José Lins 

representa aspectos da região, não os exalta, até possibilitando discussões de alguns 

problemas sociais, econômicos e políticos.  

 Em relação ao romance regionalista, Almeida (1981, p.48) diz que, “para ser 

classificado como romance regional, é necessário que não apenas o tema, mas seu 

tratamento literário e a própria linguagem apresentem especificidade suficiente”. Assim, 

Fogo Morto, de José Lins do Rego, é um romance regional, apresentando 

especificidades em diversos aspectos – culturais, linguísticos, econômicos, políticos e 

sociais. Os romances são denominados regionais por explorar a realidade física de 

determinada região e os seus autores se utilizarem dessa realidade na construção das 

personagens que os compõem. Portanto, caracterizam-se pela verossimilhança, pois 

retratam a sociedade em seus aspectos históricos e sociais, com ênfase na realidade 

vivenciada. 
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