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Lá no sertão 

Cabra macho não ajoelha 

Nem faz parelha 

Com quem é de traição 

Puxa o facão, risca o chão 

Que sai centelha 

Porque tem vez 

Que só mesmo a lei do cão 

[...] 

Enquanto a faca não sai 

Toda vermelha 

A cabroeira 

Não dá sossego não 

Revira bucho 

Estripa corno, corta orelha 

Quem nem já fez 

Virgulino, o Capitão 

{Lenine, in. O dia que faremos contato} 

 

 

 

É o sertão dos santos e dos cangaceiros, dos que matam e dos que rezam com a mesma 

crueza e a mesma humanidade. 

 {José Lins do Rego, in. Cangaceiros} 
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RESUMO: Cangaceiros é continuação direta de Pedra Bonita e o último romance do 

paraibano José Lins do Rego, escritor ligado ao denominado Romance de 30 e amplamente 

conhecido pelo ciclo da cana de açúcar. Entretanto, a narrativa em questão parte para a 

temática do fanatismo religioso e do cangaço, este último é motivador da dissolução da 

família do protagonista Bentinho. Nosso objetivo, nesta pesquisa, é perceber e analisar as 

manifestações de violência existentes no enredo da obra, praticadas por cangaceiros ou pelas 

forças volantes, bem como a semelhança na ação dos dois grupos; buscamos também analisar 

o percurso da família Vieira e o papel da violência em manifestações do trágico nas 

personagens desse grupo familiar. Sinhá Josefina é quem imerge mais profundamente em seu 

conflito trágico, morre por vias de suicídio, atormentada pela culpa dos crimes praticados 

pelos filhos e pelo destino que acredita amaldiçoar sua família; Domício vivencia o que sua 

mãe acredita ser a sina dos filhos, mesmo com alma sensível e talento para a arte, torna-se 

cangaceiro e passa a viver no ambiente hostil do cangaço; Bentinho, por fim, ao fugir, nas 

últimas páginas do romance, assume um movimento contrário àquele do fim de Pedra Bonita, 

quando foge para sua família. Bentinho é a redenção da família Vieira de um destino trágico e 

implacável, quando deixa para trás a mãe morta e os irmãos no cangaço. 

Palavras-chave: Cangaceiros. Cangaço. Violência. José Lins do Rego. 

 

 

ABSTRACT: Cangaceiros is the direct sequence of Pedra Bonita and the last novel of José 

Lins do Rego, writer that participated on the literary movement called 1930’s Novel and 

largely known for the so called sugar cane’s cicle. However, the narrative we use as corpus 

focus mainly on the religious extremism and cangaço, this last one serves as a trigger to 

Bentinho’s familiar dissolution. Our goal in this research is to realize and analyze the violence 

manifestations in the book’s plot, inflicted by both the cangaceiros and the driving forces, as 

well as the similarities to the actions of these groups; we also analyze the progress of the 

Vieira’s family and the violence place in the tragic’s manifestations on these groups of 

families. Sinhá Josefina is who immerge deeper in this tragic conflict, committing suicide, 

haunted by the guilt of his son’s crimes and  by the damned destiny that she believes have 

cursed her family; Domício lives what his mother believes be her son’s fortune. Even with his 

sensible soul and artistic gift, he becomes a cangaceiro and get into a hostile environment; 

Bentinho flee’s from his family and, in the last pages of the book, takes place in an opposite 

movement from Pedra Bonita. Bentinho is the redemption of Vieira’s family from a tragic 

destiny when he leaves his dead mother and brother’s behind. 

Key words: Cangaceiros. Cangaço. Violence. José Lins do Rego. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não são raras as vezes em que a arte toma como objeto de produção elementos da 

vida social e histórica de indivíduos. Isso nos dá uma noção, do ponto de vista artístico, da 

sociedade de uma determinada época e de sua cultura. Contudo, não confundimos a arte, em 

nosso caso a literária, e a história ou a sociologia, mas sugerimos que a constatação das 

manifestações artísticas de um dado contexto social tragam suas contribuições para o estudo 

das relações entre literatura e ciências humanas. Dessa forma, nos propomos a estudar, grosso 

modo, um fenômeno social e fato histórico representado dentro de um texto literário, sabendo 

que o contexto pode contribuir significativamente para o entendimento da obra, mas que não é 

o único fator a ser levado em consideração. 

Se a literatura traz consigo marcas históricas e sociais de povos, no Brasil, um 

acontecimento que não poderia deixar de ter seu espaço em nosso cânone literário, é o 

cangaço. Segundo Assis e Brito (2010, p. 3), esse termo “pode ser classificado como um 

movimento de banditismo social”, o que ajuda a configurar os participantes de tal movimento 

como bandidos e como heróis a depender do contexto e de quem faz a leitura desses sujeitos, 

muito embora não seja isso que nos importe na ocasião desta pesquisa. A palavra “cangaço” 

deriva de “canga”, que como bem nos lembra Dória (1882, p. 24) era “o nome dado ao 

armamento do indivíduo que andava de bacamarte passado sobre os ombros, tal qual boi no 

jugo, sobrecarregando ainda uma quantidade de outras armas”. 

 Como a noção do contexto em que o cangaço se inseriu nos importa, vejamos o que 

nos diz Gomes, Hackmayer e Primo (2007, p. 17) acerca do espaço problemático em que se 

dá o movimento:  

 

A grande seca de 1877 é o pano de fundo para o surgimento do Cangaço. A seca 

arrasou o Nordeste, criou uma massa de flagelados, além de tumultos em várias 

regiões: vilas eram invadidas e os saques eram frequentes. O banditismo se revelou 

uma revolta espontânea contra a situação social. Assaltos a fazendas, sequestros e 

grandes roubos a comboios e armazéns faziam parte desse cenário. 

 

Com essa constatação, é possível notar que se instaurou no Nordeste uma tensão, 

haja vista que as desigualdades sociais se multiplicavam graças a fatores de ordem natural, 

como a seca, sem contar com a exploração das instâncias dominadoras em relação aos mais 

pobres. O momento histórico se encaminha para a formação de grupos, como o dos 

cangaceiros, que agrega integrantes vindos com as mais variadas justificativas. 

Lampião, o cangaceiro que adquiriu maior fama, é transformado em símbolo sempre 
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ligado ao Nordeste, à seca, ao sertão, aos folhetos de cordel, aos repentes de viola, dentre 

outros fatores culturais inerentes a esse contexto. Trata-se de uma figura que, em muitos 

momentos, se torna estereótipo e reduz homem nordestino ao rústico e ao primitivo. Além 

disso, seu nome é cercado de teor mitológico, uns o acolhem como herói da terra, enquanto 

outros o condenam como terrível bandido.  

O romancista alagoano Graciliano Ramos, ao se referir a Lampião como um símbolo 

do sertanejo que resiste os dilemas e entraves a que a vida, expõe: “Lampião nasceu há muitos 

anos em todos os estados do Nordeste.” (RAMOS, 1979a p. 130). Está claro que essa 

referência não se dirige meramente ao cangaceiro Lampião, mas conforme o desenrolar do 

texto, vemos essa afirmação se dirigindo ao sertanejo que faz uso de sua bravura em tempos 

de necessidade. Lampião, símbolo maior do cangaço, portanto, é também diretamente 

associado ao espaço do sertão e aos seres que lá habitam. 

Em constante diálogo com o espaço a que nos referimos, situa-se o romancista 

paraibano José Lins do Rego. Adotado por seu avô, dono de engenho, em razão da morte de 

sua mãe, o escritor dispõe de um cenário propício e inspirador para a produção de sua rica 

obra, que dá ao mundo uma visão, do ponto de vista artístico-literário, do Nordeste dos 

engenhos, do messianismo e do cangaço, o que o consagra como grande contador de histórias, 

verdadeiras crônicas do povo nordestino. 

Imergiremos, pois, no sertão dos Vieiras, de sinhá Josefina e dos seus filhos Antônio 

Bento (Bentinho), Domício e do temido Aparício. Seremos guiados ao universo do cangaço 

pelas vozes e atos dos cangaceiros e dos seus cooperadores, além daquelas que compõe a 

tradição oral, como as negras (para usar os termos do narrador) que lavam roupa e contam 

estórias de Aparício, além do cantador Dioclécio, que poetiza a vida no cangaço através de 

suas canções e de sua viola, dando-lhe um caráter mais trágico do que o que a realidade se 

encarrega de lhe conferir.  

Seremos, a partir da leitura de Cangaceiros, testemunhas da violência empregada 

pelo bando de Aparício Vieira, bem como aquela deixada pelas volantes; acompanharemos os 

encaminhamentos das vidas que compõem a família Vieira, na maioria das vezes, desgraçada 

pelo que lhe é tido como seu destino: violência, cangaço, morte; mas com a esperança da 

redenção por meio de Bentinho. 

Posto isso, estudos como o nosso são necessários, uma vez que possuímos, enquanto 

região, um vasto acervo de textos, orais ou escritos, eruditos ou populares, acadêmicos ou 

ligados ao senso comum, sobre o cangaço; mas precisamos, ainda, analisar tal movimento sob 

o prisma do gênero romance. A relevância de pesquisas com esta configuração é bastante 
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ampla por se tratar de uma pesquisa considerada interdisciplinar. Acreditamos que 

apresentaremos contribuições para áreas de conhecimento que vão além da Literatura, uma 

vez que estão problematiza um contexto social e cultural de grande densidade, que desperta 

interesse por parte de disciplinas como a História, a Sociologia e a Antropologia. 

Para perceber melhor a relação entre a Literatura e essas outras áreas de 

conhecimento, é importante lembrar que, em muitos momentos, estudiosos como Frederico 

Pernambucano de Mello (2011), por exemplo, grande historiador do cangaço, toma textos 

literários como objeto de análise, como também faz Honório de Medeiros em seu livro 

Histórias de cangaceiros e coronéis (2015), o que valida a importância da Literatura para os 

estudos do fenômeno, ainda que do ponto de vista de uma História ou Sociologia. 

Acreditamos que esta pesquisa se justifica, ainda, por estarmos inseridos exatamente 

no espaço regional onde atuou o cangaço e, também, onde foram produzidas obras 

regionalistas de romancistas como o paraibano José Lins do Rego. Dessa forma, 

apresentaremos contribuições não apenas para a academia, mas para toda a comunidade 

sertaneja à qual pertencemos, na busca da valorização dos estudos e do conhecimento da 

cultura do povo nordestino. 

Diante disso, nosso objetivo é realizar uma leitura do romance Cangaceiros, de José 

Lins do Rego, publicado no ano de 1953, procurando evidenciar marcas que retratem a 

violência empregada pelos personagens do romance, bem como percorrer o que a própria 

sinhá Josefina entende como a sina de sua família, mostrando como a violência é responsável 

pela manifestação do trágico na existência das personagens. 

Nosso trabalho divide-se em capítulos que tratam da nossa perspectiva teórica de 

romance, enquanto gênero e situado historicamente; outro se dedicando às semelhanças entre 

volantes policiais e cangaceiros e, por fim, um capítulo percorrendo o trajeto da família 

Vieira, cujo destino é fortemente marcado pelo sangue de romeiros e cangaceiros.   
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2 O ROMANCE NORDESTINO DE 1930 E SEUS ASPECTOS SÓCIO-HISTÓRICOS 

 

O Romance brasileiro, em nosso caso o do Nordeste, produzido na década de 1930, é 

dotado de matéria para uma boa leitura das problemáticas sociais e das mazelas que envolvem 

o herói desse espaço. Essa literatura faz uma reflexão sobre a condição do homem diante da 

sociedade nordestina de meados do final do século XIX e início do século XX, um espaço que 

expõe o homem ao sofrimento da seca, da fome e da violência. 

Neste capítulo, abordaremos aspectos inerentes ao romance brasileiro do Nordeste, 

produzido na década de 1930. Refletiremos ainda sobre o estilo do paraibano José Lins do 

Rego, com olhar especial para a problematização das mazelas sociais e econômicas de seu 

Nordeste, nos apoiando na fortuna crítica de sua obra. 

 

2.1 Considerações sobre a relação entre o romance e o social 

 

Faz-se necessário, antes de tudo, alertar que o que trazemos para essa seção não tem 

pretensões de ser “as chaves do castelo”, isto é, pré-requisito absoluto, para nossa leitura de 

Cangaceiros. Trata-se, apenas, de um posicionamento que poderíamos chamar de teórico a 

respeito do romance, situando nossa compreensão e perspectivas teóricas sobre tal gênero. 

Em se tratando de Romance de 30, costumeiramente adota-se a visão deste como 

romance social, mas não adotamos essa postura unívoca, por percebermos que, em muitos 

momentos, ele caminha para a dimensão psicológica e existencial do ser. O próprio Alfredo 

Bosi já tratou dessa problemática em sua História Concisa da Literatura Brasileira. O autor 

entende que essa divisão dicotômica entre romance social e psicológico “além de ser precária 

em si mesma (pois regionais e psicológicos são obras primas como São Bernardo e Fogo 

Morto), acaba não dando conta das diferenças internas que separam os principais romancistas 

situados em uma mesma faixa.” (BOSI, 1989, p. 440).  

A Literatura estabelece uma relação importante com a sociedade, numa troca mútua e 

não hierárquica, mas que traz elementos sociais internalizados no texto literário. Lukács 

(2000), tendo forte influência do marxismo, em sua obra A teoria do romance, postula que o 

romance, enquanto gênero literário, é um produto social do seu tempo, a saber, da 

modernidade. Sobre o pensamento do teórico alemão, Otsuka (2010, p. 39) nos mostra que “a 

tipicidade, em Lukács (2000), implica que as personagens e as circunstâncias sejam 

representativas da sociedade figurada na obra”. Pensando dessa forma, os aspectos históricos, 
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sociais e filosóficos dos tempos modernos influenciam diretamente a obra literária, não 

apenas o conteúdo, mas a própria estrutura. Nessa perspectiva, o momento sócio histórico não 

se constitui apenas como pano de fundo de para fins de contextualização da obra ou de seu 

enredo, mas gera um produto, um gênero, uma estrutura. 

Dando-nos um panorama inicial, o autor nos apresenta um mundo que nos parece ser 

o das epopeias gregas. Há harmonia entre o homem e o mundo, os dois não são e nem se 

constituem estranhos entre si:  

 

Essa é a era da epopeia. Não é a falta de sofrimento ou a segurança do ser que 

revestem aqui homens e ações [...], mas sim a adequação das ações às exigências 

intrínsecas da alma: à grandeza, ao desdobramento, à plenitude. (LUKÁCS, 2000, p. 

26). 

 

Portanto, de acordo com essa perspectiva, não é que haja, na poesia épica, a falta de 

sofrimento; pelo contrário, há uma capacidade, por parte dos homens, em lidar com tais 

dilemas, são escassos dramas decorrentes de choques entre o interior e o exterior das 

personagens. Além disso, o mundo grego, menor que o mundo moderno, como o próprio 

teórico aponta, é também menos problemático, dando, ao herói, uma maior capacidade de se 

adequar ao mundo. 

Por sua vez, o romance, para Lukács, representa em sua forma interna o mundo 

moderno, através da figura do herói problemático, por exemplo.  O conceito de indivíduo 

problemático, para o autor, também tem a ver com esse estranhamento entre o homem 

moderno e o seu meio, o seu mundo. Esse “indivíduo problemático” (LUKÁCS, 2000, p. 79), 

está diante de um mundo que pode ou não lhe trazer bem-estar, pois essa não é uma questão 

essencial do romance da modernidade. O gênero literário em questão acompanha o homem 

moderno na sua busca de si mesmo e de sentido para sua existência. 

Quem também trata da natureza desse herói é o teórico Lucien Goldmann referindo-

se a este como “herói demoníaco” ou ainda como “personagem problemático”, atribuindo a 

este a categoria de “um louco ou um criminoso” (GOLDMANN, 1976, p. 9), o que nos faz 

perceber que a imagem desse herói não se constrói de forma idealizada ou romantizada, pelo 

contrário, são seres em quem, muitas vezes, não se enxerga virtude alguma, ante os entraves 

inerentes à existência humana nos tempos em que se convencionou em chamar de 

modernidade. 

Portanto, de acordo com a visão de Lukács, o romance substitui a epopeia grega ao 

mesmo tempo em que os tempos modernos surgem, influenciando, decisivamente, a 

construção do gênero romance e, por conseguinte, da figura do herói, agora não mais 
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harmonioso com o mundo e repleto de grandes virtudes, mas sendo, quase sempre pessoas 

comuns, com diversos dramas e conflitos de teor interno, sentindo-se sozinho em um mundo 

que desacreditou dos deuses. 

No Brasil, a crítica sociológica da literatura possui grande destaque através dos 

estudos de Antonio Candido que, em sua obra Literatura e sociedade: estudos de teoria e 

história literária, discorre sobre essa relação entre a arte literária e a sociedade. Inicialmente, 

ele nos mostra que outrora, realmente, havia a visão de que o contexto social em que estava 

inserido um texto literário era fundamental para que houvesse o entendimento deste, mas logo 

em seguida essa concepção mudou e a visão anterior passou a ser tida como falha. De acordo 

com Candido (2000, p. 4), 

 

Depois, chegou-se à posição oposta, procurando-se mostrar que a matéria de uma 

obra é secundária, e que a sua importância deriva das operações formais postas em 

jogo, conferindo-lhe uma peculiaridade que a torna de fato independente de 

quaisquer condicionamentos, sobretudo social. 

 

O teórico mantém uma postura que poderíamos chamar de equilibrada entre essas 

duas formas de pensamento, não adotando nenhuma das posturas de forma radical e isolada, 

mas propondo a via do diálogo. Candido acredita que “o externo (no caso, o social) importa, 

não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel 

na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno” (CANDIDO, 2000, p. 4). Isso 

quer dizer que é papel dessa crítica, de ordem mais social, perceber como um elemento 

externo à obra passa a ser interno, isto é, quando uma sociedade é representada por meio de 

outra estrutura e organização, a da obra e se torna literatura. 

Pensamos, aqui, de maneira semelhante à de Antonio Candido, acreditando que os 

diversos aspectos da sociedade são de suma importância para representá-la em uma obra de 

arte, literária ou não. O social assume papel importante na obra literária fazendo parte, 

portanto, do que o teórico chama de “interno”. Cabe-nos explicar que algumas marcas da 

sociedade brasileira, mais precisamente nordestina, dos finais do século XIX e início do XX, 

estejam presentes na obra internamente. Por exemplo, a violência, tão utilizadas por parte dos 

cangaceiros, das volantes e de civis não é apenas um dos assuntos de Cangaceiros ou mero 

componente do que chamaríamos de pano de fundo para os dramas dos personagens, mas tais 

elementos passam a ser a própria obra. Isso porque à Literatura não convém meramente 

retratar um meio social, contudo, constrói-se outra sociedade dentro da obra literária que por 

diversas influências dialoga, de alguma maneira, com uma sociedade que poderíamos chamar 

de externa ao texto, mas tendo a sua estruturação própria e autônoma.  
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Sobre essa relação, merece menção a obra Sociologia do romance de Lucien 

Goldmann que, em linhas gerais, entende que a literatura recebe influência da sociedade, nos 

legando, assim, que há uma grande importância no que diz respeito ao conhecimento do 

contexto social que a obra busca representar. Goldmann (1976, p. 9) ressalta que “o romance 

possui uma natureza dialética na medida em que, precisamente, participa, por um lado, da 

comunidade fundamental do herói e do mundo que toda a forma épica supõe”. O autor 

também nos mostra que o romance é “uma biografia e uma crônica social” (GOLDMANN, 

1976, p. 14), portanto, “sempre foi possível mostrar que a crônica social refletia, mais ou 

menos, a sociedade da época” (GOLDMANN, 1976, p. 14). Consideramos pertinente 

mencionar, ainda, a visão de Lucien Goldmann acerca da problemática da sociologia do 

romance:  

 

Ora, o primeiro problema que uma sociologia do romance deve abordar é o da 

relação entre a própria forma romanesca e a estrutura do meio social onde ela se 

desenvolveu, isto é, do romance como gênero literário e da moderna sociedade 

individualista. (GOLDMANN, 1976, p. 15). 

 

De acordo com isso, mantem-se o foco no estudo da relação entre a forma do 

romance e meio social. Pensando por este viés, o meio social não influencia apenas aspectos 

como a constituição do espaço ou dos personagens, mas na construção da própria forma do 

romance, pensamento que estabelece diálogo com Lukács e Antonio Candido. Assim, é de 

interesse da Sociologia do romance o estudo e a observação das relações que se estabelecem 

entre o texto literário, em sua natureza dialética, e o contexto social o qual ele representa; as 

obras literárias trazem consigo, então, elementos da vida social, estabelecendo um diálogo de 

troca.  

Devemos, contudo, cuidar para que esse diálogo não seja entendido como um 

vínculo de subordinação, entendendo, erroneamente, que a literatura só possa ser 

compreendida a partir das marcas sociais de uma época, mas entendermos que, a despeito da 

autonomia do texto literário, este traz fortes marcas das suas condições históricas, sociais e 

culturais de produção. Outro perigo seria subordinar a literatura à sociedade no sentido de que 

só a primeira receba influências da segunda, a relação mencionada se impõe de forma 

dialética, de trocas e de idas e vindas. 
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2.2 O Romance de 30 e José Lins do Rego 

 

José Lins do Rego encontra-se situado no que denominamos de Romance de 30. 

Com uma herança do Modernismo e uma visão realista, a literatura desse período volta-se, 

sobretudo, para temáticas e abordagens de cunho regionalista. Com imensa riqueza estética, o 

Nordeste do Brasil é representado nos romances de Graciliano Ramos, José Lins do Rego, 

Rachel de Queiroz, Jorge Amado e tantos outros, onde encontramos relatos sobre as paisagens 

que são componentes desse espaço, reflexões sobre a condição humana e suas relações 

sociais. 

A leitura de romances como Vidas Secas, Fogo Morto e O Quinze, por exemplo, são 

importantes para a compreensão e para reflexão sobre a sociedade da época, a saber, o final do 

século XIX e as primeiras décadas do século XX. Ao se referir aos escritores desses 

romances, nomes mencionados acima, e sua relação com o movimento modernista de 1922, 

Alfredo Bosi (1994, p. 384) afirma que “O Modernismo foi para eles uma porta aberta: só que 

o caminho já era outro”. A declaração de Bosi é interessante, pois ela nos faz pensar o que 

concebemos como Modernismo de 30 com outros olhos. Passando-se a fase eufórica dos 

modernos de 1922, os tempos são diferentes, a sociedade nordestina é amplamente distinta da 

paulista e carioca, as demandas sociais também não são concordantes.  

Pensando por este viés, cabia aos escritores nordestinos abordarem temáticas que 

lhes fossem mais relevantes e mais próximas de sua realidade, os heróis surgem com uma 

psicologia diferenciada dos pertencentes à primeira fase modernista. Isso se deve, ainda, ao 

fato de serem diferentes, também, as motivações de cada um dos movimentos. Enquanto os de 

1922 caminharam em direção da consolidação de uma estética, no que poderíamos chamar de 

militância, os de 1930 tomaram o rumo da representação de um espaço regional, quer no 

Nordeste, como já abordamos, quer no Sul do Brasil, em movimentos distintos. 

Assim, a seca, a escassez de meios de sobrevivência, a fome, a aridez, os beatos, os 

cangaceiros, os vaqueiros, as feiras, as bodegas, as fazendas, os engenhos, as vilas “no meio 

do nada” são componentes que, das linhas dos romances, passam vivas à memória de 

sertanejos que ainda viveram ou vivem essa história ainda presente no cotidiano de muitas 

pessoas. Bosi (1994, p. 385) atribui ao Modernismo de 1930 um “realismo bruto”. As 

problemáticas que envolvem a existência humana são apresentadas, muitas vezes, com a 

mesma brutalidade que compõe o caráter dos heróis sertanejos, figuras principais desse 

momento, como Fabiano, de Vidas Secas, ou José Amaro, de Fogo Morto. 

Ainda de acordo com Bosi (1994, p. 386), “o panorama literário apresentava, em 
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primeiro plano, a ficção regionalista, o ensaísmo social e o aprofundamento da lírica 

moderna”, essa ficção ganha, para si, uma boa quantidade de crítica social. Ainda segundo 

ele, há “uma visão crítica das relações sociais” (BOSI, 1994, p. 389). Ou seja, o romance de 

30 é também um romance engajado em questões sociais que se relacionam ao Nordeste 

brasileiro. Podemos citar, mais uma vez, as secas que sempre afligiram os habitantes do 

semiárido nordestino; os movimentos messiânicos, o cangaço e as volantes, que por tantas 

vezes perturbam a paz do povo nordestino, e tantos outros componentes desse panorama 

social são tematizados por meios do romance. Nesse mesmo período, o sociólogo Gilberto 

Freyre, por exemplo, lançava também o seu olhar sobre os traços culturais e sociais do povo 

brasileiro, há aqui, uma troca de contribuições entre literatura e sociologia. 

Luís Bueno, em sua importantíssima obra Uma história do Romance de 30, traz uma 

abordagem acerca da polarização política da época, no que ele chama de “Uma tradição da 

divisão” (BUENO, 2006, p. 31). Esta divisão, que estaria no campo político, não admitia o 

meio termo no que diz respeito a posicionamentos e via os jovens defenderem suas bandeiras 

ideológicas, chega à literatura, numa divisão entre sulistas e nortistas e, também, entre 

romances de cunho social ou psicológico, divisão esta que já se estabelecia desde José de 

Alencar e Machado de Assis, segundo a crítica. 

Bueno (2006) aborda ainda a respeito do que costumeiramente se pensa sobre a 

relação dos escritores de 1930 e os de 1922, que, em geral, são entendidos a partir da 

afirmação de que um é a continuação do outro: “pouco se tem falado do forte embate que 

houve entre a geração surgida na década de 30 e os modernistas”. (BUENO, 2006, p. 44). A 

despeito disso, há críticos, como João Luiz Lafetá, trazido à discussão pelo próprio Luís 

Bueno, mas também lido por nós em outras circunstâncias, que enxergam uma unidade em se 

tratando desses dois momentos de nossa literatura no século XX. 

Em seu ensaio intitulado Estética e ideologia: o Modernismo em 30, as sugestões 

que se fazem na perspectiva de uma unidade dos dois movimentos já começam pelo próprio 

título. Isto é, não se fala em um “Modernismo de 30”, para que não se tenha a ideia de que são 

dois movimentos distintos, mas de o “Modernismo em 30”, ou seja, a manifestação desse 

movimento nos anos 30 e nos escritos relacionados a esse período. Lafetá (2004, p. 55) 

defende, portanto, que “qualquer proposição estética deverá ser encarada em suas duas faces 

(complementares e, aliás, intimamente conjugadas; não obstante, às vezes relacionadas em 

forte tensão)”, aquilo que ele chama de “projeto estético, diretamente ligadas às modificações 

operadas na linguagem e [...] projeto ideológico, diretamente atadas ao pensamento (visão-de-

mundo) de sua época.” (LAFETÁ, 2004, p. 55). 
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Por esse viés, Lafetá entende que os modernistas de 1922 estariam ligados a um 

“projeto estético”, enquanto os pertencentes à geração de 30 comporiam, por sua vez, o 

“projeto ideológico” do Modernismo brasileiro. Fator interessante para nós é que o autor 

acredita que os dois projetos, para usar suas próprias palavras, estão diretamente ligados:  

 

a crítica da velha linguagem pela confrontação de uma nova linguagem, já contém 

em si o seu projeto ideológico. O ataque às maneiras de dizer se identifica ao ataque 

às maneiras de ver (ser, conhecer) de uma época; se é na (e pela) linguagem que os 

homens externam sua visão de mundo [...] investir contra o falar de um tempo será 

investir contra o ser desse tempo. (LAFETÁ, 2004, p. 56). 

 

Com isso, o teórico propõe certa unidade entre aquilo que se entende por 

Modernismo da década de 20 e Modernismo da década de 30. Uma vez que a estética e a 

ideologia de um movimento se relacionam de maneira tão íntima e se os de 22 e os de 30 são 

representantes desse aspecto do movimento modernista, ambos são apenas um, a despeito de 

terem focos distintos. 

Bueno (2006, p. 58) rebate firmemente os postulados de João Luiz Lafetá:  

 

Não é muito fácil [...] admitir uma continuidade dos projetos estético e ideológico de 

uma geração para outra de forma a que a ênfase num ou noutro dê conta dos 

desacordos que separam essas duas gerações. Seria preciso saltar as enormes 

diferenças que há entre os intelectuais formados antes da Primeira Guerra e a dos 

formados depois dela. 

 

Para o teórico de Uma história do Romance de 30, João Luiz Lafetá constrói o seu 

pensamento em cima “do princípio da continuidade.” (BUENO, 2006, p. 58). Entretanto “Para 

quem põe seu ponto de referência nos anos 30, não há como fugir da formulação de que temos 

dois momentos literários distintos.” (BUENO, 2006, p. 58), pois, ainda segundo Bueno (2006, 

p. 59), “temos um afastamento ideológico considerável entre a geração que fez a Semana de 

Arte Moderna e a que escreveu o romance de 30.”  

Os posicionamentos de Luís Bueno apontam para direções diferentes das de Lafetá. 

Se este último percebe, nas décadas de 20 e 30, um mesmo Modernismo com focos diferentes, 

o primeiro caminha pelos rumos do afastamento, da fronteira, da separação, da ruptura, da 

diferença. De acordo com Bueno, são os próprios escritores que percebem essas distinções: 

Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, Mário de Andrade, Oswald de Andrade 

são convocados, nessa obra, a discutirem seus próprios distanciamentos e dissonâncias, além 

de apontar a falta de influência e de continuidade de um movimento sobre o outro a partir de 

postulados da carioca Lúcia Miguel Pereira. 
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Bueno (2006, p. 63) propõe que o movimento modernista dos primeiros anos foi 

modesto no que diz respeito a um “caráter construtivo” e usa, para isso, as palavras do próprio 

Mário de Andrade que, com algumas ressalvas, parecem concordar com as do teórico. Isso já 

vinha sendo dito algumas páginas antes: “o modernismo tivera apenas um papel destruidor e 

fora incapaz de construir qualquer coisa de valor sobre as ruínas da belle-époque.” (BUENO, 

2006, p. 48). Dessa forma, a função daquela primeira geração de escritores modernistas se 

resume, basicamente, a destruir e romper com a estética passadista, não sendo capaz de 

construir e de progredir, de forma madura, em sua própria obra. O autor reconhece que “o 

modernismo atuou sobre o meio literário brasileiro e é, sobretudo, disso que os romancistas de 

30 são credores.”, mas defende a ideia de “um afastamento dos projetos de cada geração e não 

de sua aproximação.” (BUENO, 2006, p. 66). 

A partir daí, o historiador da literatura de 30 propõe a denominação de utópico, para 

o dos anos 20, e de pós-utópico, para o dos anos 30. As diferenças estão, por exemplo, na 

predominância de um gênero sobre outro, a depender de cada geração. Além disso, ainda se 

destaca a forma de atuar, com a vastidão de manifestos de um lado e a ausência completa de 

outro. Essa utopia que estaria presente em obras como Macunaíma é desconhecida pelas que 

seguem após a chegada do movimento de 30. Bueno (2006, p. 68) coloca que  

 

A arte da década de 30 não poderá, portanto, abraçar qualquer projeto utópico e se 

colocará como algo muito diverso do que os modernistas haviam levado a cabo. É 

nesse sentido que se pode dizer que o romance de 30 vai se construir numa arte pós-

utópica. 

 

Ao tratar sobre o regionalismo ligado ao Modernismo brasileiro, Coutinho e 

Coutinho (2004, p. 337), dizem que “Reúnem-se aqui os ficcionistas que, na década de 1930, 

desenvolveram o regionalismo brasileiro à luz dos princípios estéticos postos em vigor pelo 

Modernismo, compreendendo o que se denominou o ‘romance do Nordeste’”. Diante dessa 

afirmação, é possível perceber a importância do Nordeste do Brasil para a produção literária 

que se dá nos anos de 1930, a ponto de alguns considerarem tais romances como sendo do 

Nordeste. De fato, ligamos o romance regionalista aos escritores nordestinos, ainda que os do 

Sul do Brasil também tenham o seu destaque. É importante, ainda, perceber na fala dos 

historiadores da literatura que estes acreditam em uma relação de continuidade entre o 

Modernismo de 22 e o de 30, no que tange ao plano estético. 

Ao tratar dos romancistas do Nordeste a partir de 30, é notória a relevância de José 

Lins do Rego, que tem grande proximidade com os seus próprios escritos, considerados, 
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inclusive, autobiográficos. Paraibano, neto de senhor de engenho, mora desde pequeno nas 

terras do avô, onde também nasceu, mais precisamente no engenho Corredor, no município de 

Pilar. A sua infância e adolescência são marcadas pela morte prematura da mãe e pelas épocas 

que alterna sua residência entre o engenho do avô e colégios internos na cidade. 

A sociedade patriarcal do Nordeste dos séculos XIX e XX é, pois, tematizada no 

romance de José Lins, que explora suas formas de se relacionar com outros setores sociais, 

relações de poder entre mais fortes e mais fracos. O ciclo da cana de açúcar é contado de 

Menino de Engenho a Fogo Morto, mostrando todo o seu processo, dos anos prósperos à 

decadência, além dos componentes que integravam esse mundo dos engenhos, dos canaviais, 

das cidades grandes e pequenas, dos coronéis, dos cantadores, dos cangaceiros, dos homens 

simples. Foi tal ciclo que consagrou José Lins do Rego como grande romancista e contador de 

histórias que é. Como Coutinho e Coutinho (2004, p. 341) pontuam, “o lugar de José Lins do 

Rego na literatura brasileira é assegurado pela anexação que ele efetiva da realidade física e 

social nordestina, no plano da literatura.” Dessa forma, esse típico representante do 

Modernismo nordestino tem papel fundamental para a construção de uma representação do 

Nordeste na literatura brasileira de 1930. 

É importante lembrar, ainda de acordo com Coutinho e Coutinho (2004, p. 341), que 

nos romances de José Lins do Rego “deposita-se, e mesmo algumas vezes vive, o nordeste 

úmido das várzeas do Paraíba, com seus cabras do eito, os seus mestres carpinas, as suas 

negras serviçais para o trabalho e para o amor, os seus senhores de engenho”. Além disso, “O 

escritor penetra pelo interior e amplia-se com o nordeste sertanejo dos cangaceiros, beatos, 

fanáticos e coronéis” (COUTINHO E COUTINHO, p. 341-342). Portanto, a representação do 

Nordeste na obra do romancista paraibano não é unívoca, vê-se claramente que não há um 

Nordeste em seus escritos, mas mais de um, dada a riqueza de sua criação nessa perspectiva. 

Não há, pois, uma amostra de um Nordeste unívoco, em Lins do Rego. A 

problemática de seus heróis está para além da seca e do cangaço, que também possuem lugar 

em sua obra. Muitas vezes o Nordeste seco cede seu lugar a uma paisagem úmida; a terra 

rachada encontra a água dos rios que a hidrata; a presença da caatinga do sertão, em alguns 

momentos, o verde da zona da mata em outros. Zé Lins é múltiplo, vasto, polifônico. Em seus 

romances figuram e falam diversos nordestes, ou o mesmo Nordeste por vias diferentes, 

através de suas figuras, de seus espaços, da cultura, da arte. Este é o espaço de José Lins do 

Rego, que surge nos romances do paraibano com o mesmo aspecto multifacetado de seu autor. 

Sobre a sintaxe de Lins do Rego, Coutinho e Coutinho (2004, p. 342) dizem que “a 

sua linguagem coloquial [...] invade a literatura brasileira com a força e o vigor raramente 



20 

 

encontrados nos que antecederam o paraibano na captação da matéria regional.” A fonte do 

romancista são as velhas que contavam “histórias de trancoso”, os cantadores de viola e os 

escritos dos poetas populares através de seus cordéis, vendidos nas feiras. É o que afirma 

Peregrino Júnior em seu ensaio denominado Língua e estilo de José Lins do Rego, publicado 

no volume sete da coleção Fortuna Crítica, versão esta que se dedica a publicar escritos sobre 

o romancista paraibano.  Para Peregrino Júnior (1990, p. 190), “O processo narrativo de José 

Lins do Rego muito deve, como ele próprio confessava, aos narradores de histórias de 

Trancoso e de assombrações e à voz dos cantadores cegos de feiras do Nordeste.”. O crítico 

ainda nos abre os olhos para o fato de que “Criou José Lins do Rego um estilo que era só 

dele” (PEREGRINO JÚNIOR, 1990, p. 190); desse estilo peculiar, destacamos a “sintaxe 

pessoal, ordem direta, adjetivação curta e essencial” (PEREGRINO JÚNIOR, 1990, p. 190). 

Não há dúvidas, José Lins se influencia por estes artistas natos que contam e cantam 

as histórias do Nordeste e até mesmo de outras regiões com grande lirismo. Isso finda por 

refletir na sua linguagem informal e coloquial, a mesma utilizada por essas figuras 

mencionadas. Seus romances falam, pois, a linguagem do nordestino, seus dizeres, suas 

vozes. Zé Lins deixa que personagens simples falem da sua maneira sem, contudo, apelar ao 

exagero, por isso sua linguagem marca de tal forma o Romance de 30, e o Nordeste não se 

restringe a ser o espaço de seus romances, mas fazem parte da própria estética. Zé Lins não é 

um escritor que fala do Nordeste, meramente, é, antes, um artista do Nordeste, tal qual os 

cordelistas, os repentistas, os contadores de histórias por via da oralidade. 

Em se tratando de José Lins do Rego, torna-se difícil problematizar sua obra e não 

tocar em sua face autobiográfica. De fato, realidade e ficção têm uma relação tênue em se 

tratando desse escritor. Sua infância na fazenda do seu avô foi inspiração para sua obra, uma 

vez que seus romances carregam fortes traços da memória. A obra do romancista não seria a 

mesma sem esse suporte memorialista, que aproxima o escritor do personagem Carlos de 

Melo em cada fase de suas vidas. Aquilo que lemos em seus romances e nos provoca certa 

admiração é, na verdade, parte do cotidiano de um menino criado em um engenho de cana de 

açúcar. Em mais plena harmonia, a autobiografia e a arte figuram no romance de Lins do 

Rego, nos aproximando de inúmeras experiências vividas pelo autor em sua infância e 

juventude por meio dos dramas vividos por seus personagens. 

José Lins do Rego nos deixa uma vasta riqueza através de seus romances Menino de 

engenho (1932); Doidinho (1933); Banguê (1934); O moleque Ricardo (1935); Usina (1936) 

(constituindo o “Ciclo da cana-de-açúcar”); Pureza (1937); Pedra Bonita (1938); Riacho 

Doce (1939); Água-mãe (1941); Fogo Morto (1943); Eurídice (1947); Cangaceiros (1953). 
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Este é o romancista que, dos interiores do Brasil, faz ecoar sua voz além das 

fronteiras dos engenhos, das fazendas de criação de gado e dos solos áridos do sertão. Torna-

se erudito sem que deixe de ser popular. Toca, de maneira ímpar, na decadência, e essa 

palavra define bem boa parte de seus romances. Esse romancista da decadência conta a 

história dos engenhos em processo de mutação, posto que cedem seu lugar à modernidade das 

usinas; todavia, denuncia também a decadência do homem, do ser. Cândido (1992, p. 61) 

explicita que “Os seus heróis são de decadência e de transição, tipos desorganizados pelo 

choque entre um passado e um presente divorciado do futuro”.  

A fala citada mostra que esse herói decadente se vê em desarmonia com o seu 

mundo, com o tempo, com sua própria existência. Em Fogo Morto, por exemplo, o mestre 

José Amaro pode ser lido como um herói dessa categoria. Não encontra satisfação no seu 

ofício (também decaído) de mestre que trabalha a sola, lamenta que não foi tão bem sucedido 

quanto seu pai na mesma profissão; é infeliz com sua própria família, acredita que sua esposa 

casou-se com ele por conveniência e é frustrado por não ter filho homem e a que tem não 

encontra casamento, chegando, finalmente, à loucura. Além disso, José Amaro sofre por ser 

ignorado pelos donos das terras onde vive e sua maior motivação de viver é o serviço que 

presta ao bando de cangaceiros de Antônio Silvino, o que o leva à humilhação da cadeia. O 

fim de José Amaro é o suicídio. 

Em Pedra Bonita e Cangaceiros, somos guiados principalmente por Bentinho, herói 

que vê o desencadear de seu conflito por meio de sua paixão por Alice entrar em confronto 

com os seus laços sanguíneos com Aparício. Se não são mais os romances dos engenhos 

falidos, a decadência fica por conta do todo: do sistema social, das mazelas a que se 

submetem o ser humano nesse espaço denso, por fim, chegando ao próprio herói decaído que, 

só ao final, nos dará um sinal de sua resistência.  

Tem início, aqui, um novo ciclo, voltado para o messianismo e para o cangaço, a este 

último já se havia dado espaço na obra do paraibano, mas com menos força do que agora. 

Farias (2006, p. 184-186), que trabalha com essa temática, nos relembra que o cangaço em 

José Lins do Rego tem os seus antecessores, como é o caso de O Cabeleira (1876), de 

Franklin Távora. Sobre a relação entre os dois romancistas, a estudiosa postula: 

 

Em Franklin Távora e José Lins, o interesse pela figura do cangaceiro surge, 

portanto, no mesmo solo ideológico e cultural que informa suas concepções de 

espaço e de literatura regionais. O cangaceiro, como tipo legendário da tradição 

cultural popular nordestina, constitui uma das expressões mais genuinamente 

regionais, representando, por extrapolação, o que o país tem de mais peculiar em 

suas raízes. (FARIAS, 2006, p. 186). 
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De fato, não é difícil nos lembrar da relevância de tal figura para o espaço regional 

do Nordeste nos dias atuais, o cangaceiro é uma das figuras mais emblemáticas do folclore 

nordestino. Sem dúvidas, essa literatura tem sua parcela de contribuição, ao lado da literatura 

de cordel, do cinema e da música ainda que haja maior popularidade desses gêneros em 

relação ao romance. 

Sobre os dois romances que trazemos à tona, consideramos pertinentes as 

considerações de João Gaspar Simões sobre o romance brasileiro. Na verdade, trata-se de um 

ensaio sobre Pedra Bonita, talvez por ter sido publicado pouco após a publicação do referido 

romance, mas serviria perfeitamente para Cangaceiros: “o romance brasileiro [...] se 

caracteriza pelo seu pendor rústico. O romance brasileiro tende a pintar o sertanejo.” 

(SIMÕES, 1990, p. 326). O rústico é componente do universo e da estética dos romances que 

trazem Bentinho como protagonista. A brutalidade da vida nos sertões de José Lins do Rego é 

visível tanto no desenvolver da narrativa e dos conflitos, quanto na linguagem, por exemplo. 

Nisso, a oralidade se firma como um dos fortes aspectos presentes dentro da obra de José Lins 

do Rego. Simões (1990, p. 327) chama isso de “romance escrito para ser contado ou 

recitado”, o que também defende Rónai (1990, p. 335), ao falar sobre a aproximação do 

romance de Zé Lins com a poesia popular.  

Outro ponto a ser destacado no estilo do romancista em questão é o recurso da 

repetição. Simões (1990, p. 328) também assinala isso, postulando que, para José Lins do 

Rego, “É-lhe indiferente ter dito três ou cem vezes a mesma coisa”. O autor não é o único a 

observar isso, o mesmo é feito por Paulo Rónai observa acerca da obra do autor José Lins que 

“Pertence à épica popular o processo de repetição. Determinadas situações suscitam a volta 

dos mesmos motivos numa regularidade melódica.” (RÓNAI, 1990, p. 336). Não é difícil 

estabelecer um diálogo entre essas colocações e um romance como Cangaceiros, por 

exemplo, posto que nos monólogos e nas mais diversas situações que envolvem o personagem 

Bento é notório o uso desse recurso. No dilema com a rejeição da mãe, nos sofrimentos 

advindos da paixão por Alice e em tantos outros momentos, como a repetida e exaustiva fala 

do capitão Custódio sobre a morte do filho, a narrativa assume essas idas e voltas.  

Sobre Cangaceiros, último romance publicado por José Lins do Rego, nos 

debruçaremos nesta pesquisa, problematizando questões inerentes à violência, em alguns 

momentos causada e, em outros, causadora do cangaço. Costa (1990, p. 460) se refere a 

Cangaceiros como “livro denso, desses que criam uma atmosfera de interesse, ampla, 

complexa, difusa, mergulhando o leitor dentro dela e aprisionando-o com os poderes mágicos 
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de seus amargos horizontes humanos." 

É, talvez, a expectativa que se cria em torno do destino dos Vieiras, e principalmente 

de Bentinho, que prende o leitor ao texto. A magia de que fala Dante Costa, na citação acima, 

nos faz retomar a magia que se faz presente no enredo do romance, aquela que parece arrastar 

todos os membros da família de sinhá Josefina para um mesmo destino de violência e de 

destruição. Isso possivelmente não acontece devido à redenção de Bentinho, também 

mencionada por Costa (1991, p. 460): “Só nas últimas páginas surge nesse romance um pouco 

de luz doce, na água do rio por onde um grupo de seres trágicos procura uma acomodação 

com a felicidade, até então impossível.” e que também tem algo de mágico. Trata-se de um 

perseguido por sua sina, que sofre tragicamente em todo enredo, fugindo do risco iminente do 

destino dos irmãos. 

É importante destacar ainda a adjetivação desses personagens em fuga como “seres 

trágicos”. De fato, o trágico é algo que inunda as páginas do romance de maneira intensa, 

sempre em decorrência da violência: é uma filha ou irmã violentada por cangaceiros ou 

volantes, matar ou morrer em uma briga, sofrer pelos filhos que estão no cangaço, imersos em 

um mundo de violência, o medo das volantes e dos cangaceiros e de se tornar um deles, a 

impossibilidade de assumir um amor por ter a existência atrelada a esse universo violento. As 

palavras de Costa (1991, p. 460) sintetizam bem a que se propõe essa preciosa obra reguiana: 

“Cangaceiros é o romance mural de sangue, de dor e drama que a nossa literatura esperava, 

para fixação definitiva, em obra literária válida, do fenômeno dos sertões.”  

A vida sertaneja é, aqui, representada com realismo e poesia, com brutalidade e 

lirismo, num contraditório entre conformismo e esperança, entre condenação e redenção. 

Nesse mundo,  

 

a vida tem contra si o processo de organização social, a arrumação dos seres, o 

conflito dos interesses. 

O livro mostra a vida sertaneja em seus detalhes maiores e menores. As 

aglomerações humanas constroem-se sobre uma terra dócil, que cativa o homem que 

sobre ela se debruça. Em torno os rios invisíveis do comércio de trânsito, 

compradores de rapadura em suas longas caminhadas, mercadores de gado, 

fornecedores de lenha, vendedores das feiras do sertão (COSTA, 1990, p. 460-461). 

 

Está posto, assim, o universo em que se dão os conflitos de Bentinho, o universo de 

Cangaceiros que, a despeito de um funcionamento aparentemente harmonioso, segundo Costa 

(1991, p. 461)  

 

Os interesses econômicos, essas relações de trabalho mantidas em todo interior do 

nosso país, relações que geram autômatos constrangidos e almas emparedadas, 
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levantam-se para impedir a aglomeração feliz, para tornar amarga, injusta e 

desamada a convivência dos homens. 

 

Eis o mundo de Cangaceiros e dos cangaceiros. São direitos e vidas violadas, 

mágoas, rastros de sangue, desejo de vingança os principais aspectos que fazem parte da vida 

dos seres que habitam essas terras cuja aridez transpõe o tempo e o clima e passa a vigorar 

também nas relações. É o espaço perfeito para que surja um fenômeno da complexidade do 

cangaço. “E assim forma-se, agiganta-se, fervilha esse mundo de seres, essa confraria trágica 

de cangaceiros, inimigos de cangaceiros, protetores de cangaceiros, vítimas de cangaceiros” 

(COSTA, 1990, p. 461). 

Para Diégues Júnior (1990, p. 457),  

 

No Cangaceiros está retratado não apenas o episódio do cangaço em si, os fatos, os 

crimes, a história dos bandidos, mas igualmente aí se reconstituiu a sociedade em 

que o fenômeno surge [...] Além disso, figuras humanas traduzem, em nitidez 

admirável, tipos que se movimentam no quotidiano desse mundo: mestres de açúcar, 

comboieiros, cantadores, fazendeiros, lavadeiras, coiteiros. 

 

 José Lins do Rego nos mostrou, por meio da família Vieira, o Nordeste dos 

cangaceiros, dos homens que se puseram, com violência, acima das leis e das instituições. 

Mas não apenas isto, mostrou também as reações dos contrários e o sofrimento dos bastidores, 

dos que, de alguma forma, estão ligados ao cangaço. Mostrou os seres desgraçados que 

compõe um triste cenário de violência, de sangue e de morte, três palavras fundamentais na 

construção de Cangaceiros. 
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3 VIOLÊNCIA E BANDITISMO EM CANGACEIROS 

 

A violência é um aspecto muito presente na história da humanidade como um todo, 

assim foi e subsiste no sertão nordestino representado pelo romance de Zé Lins. As brigas 

entre famílias e o cangaço são provas evidentes disso e se ligam diretamente a muitos grupos, 

contextos e espaços onde atua o homem nordestino. Neste capítulo, trataremos desse traço 

representado em Cangaceiros, de José Lins do Rego e sua relação com o que talvez seja o 

maior expoente da violência no sertão nordestino: o cangaço. 

 

3.1     A vida no cangaço a e violência do bando de Aparício 

 

 A relação entre cangaço e violência é estritamente próxima, chegando a ser óbvia. 

Difícil se dissociar esses dois elementos contidos nos anais da história, na memória coletiva 

do povo sertanejo e em suas manifestações culturais, como a música, os versos da poesia e as 

páginas dos romances. 

 Em Cangaceiros, diríamos que a violência é fator primordial na construção do 

romance. A narrativa, por diversas vezes, evoca em suas entrelinhas cenas e passagens que 

giram em torno da violência empregada pela mão humana contra seu semelhante. Trataremos, 

pois, da violência que se pratica, especificamente, pelo bando de cangaceiros liderado por 

Aparício Vieira. O romance prossegue nos contando a história iniciada em Pedra Bonita, isto 

é, a história da família Vieira, que vê dois dos seus filhos entrarem para o cangaço, um deles, 

o já citado Aparício, torna-se o líder do bando e o cangaceiro mais temido. Domício, o irmão 

do meio, mesmo sendo um artista, sem nenhuma predisposição a uma vida de violência, segue 

os passos do irmão mais velho. Tudo isso é parte do que a mãe desses irmãos acredita haver 

sobre sua família: uma espécie de castigo divino, predestinado, em virtude de um pecado 

cometido por um antepassado. 

Bentinho é a esperança de redenção na família de sinhá Josefina e quem nos guia pelo 

enredo a partir de Pedra Bonita, quando é criado pelo padre Amâncio e vive na vila do Açu 

ajudando o padrinho nos serviços da igreja. Bentinho foi dado pela mãe ao padre na 

expectativa de que fosse enviado ao seminário, quando tivesse idade para isso; entretanto, o 

padre Amâncio não gozava de prestígio para tanto e, como uma força motriz Bentinho volta 

para a família, para os irmãos cangaceiros, acontecimento que só é revelado em Cangaceiros 

e passa a conviver com a violência praticada e sofrida por todo o universo hostil a que ele 
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pertence. 

Já no andar de Cangaceiros, é importante destacar a visão de violência apresentada 

na fala de Aparício, o que nos faz entender que tal prática seria algo para corajosos. Certa 

ocasião, durante um ataque à vila de Jurema, o seu irmão Domício, por ver tanto sangue e 

crueldade relata: “Comeram as filhas do delegado, duas mocinhas novinhas.” (REGO, 2010, 

p. 156) e pede que Aparício pare com tudo aquilo. Em resposta, o irmão mais velho diz a 

Domício: “Se tu está com medo, vai para as missões, para os frades da Penha.” (REGO, 2010, 

p. 156). Ao se irritar com Domício, Aparício deixa claro que se o irmão não quisesse fazer uso 

de meios brutais, procurasse frades em missões. Está claro, aqui, o contraponto maniqueísta e 

dicotômico que se faz entre cangaceiros e frades; entre a fúria de uns e a pacificidade dos 

outros. Para Aparício, a mansidão de Domício não serve para o cangaço; para o cangaceiro, a 

violência é seu principal instrumento, é o meio pelo qual se consegue a honra de ser temido, é 

a marca que está em torno do mito do cangaço, uma vez que em Pedra Bonita e em 

Cangaceiros há uma espécie de “mitificação/desmitificação da figura do cangaceiro” 

(FARIAS, 2006, p. 184). 

Além disso, para o líder do bando, o cangaço precisava fazer uso do ato violento. Um 

acontecimento que atesta isso se dá quando o bando se dirige à casa de um coiteiro quando 

um dos homens do bando sente, pelo faro, o cheiro de gente adiante deles e que havia 

mulheres entre o grupo: “Deram o cerco e era uma família com duas moças e quatro homens. 

[...] Era povo da família dos Fialho, aparentados com o coronel Teotônio, um sujeito de quem 

Aparício não gostava.” (REGO, 2010, p. 161). O pai de família alega que não tem dinheiro, 

que é homem de poucas posses, mas o que tem daria a Aparício, pedindo apenas que não 

tocassem nas filhas. A resposta do cangaceiro se dá da maneira mais cruel possível:  

 

“Pois velho, eu não quero o teu dinheiro, mas as tuas filhas.” As meninas correram 

para trás de uma oiticica grande e quando Aparício fez menção de correr para as 

moças, o homem deu um pulo de gato e de arma em punho escorou-se no pé de mato 

e gritou: “Capitão, primeiro vai me matar, mas um desgraçado eu deixo estendido.” 

E nem fechou a boca. O negro Vicente, do outro lado, derrubou-o com um tiro na 

cabeça e os cabras fizeram fogo sobre os outros homens. E só ficaram as meninas 

aos prantos, correndo de um lado para outro como duas doidas. Aí Aparício mostrou 

mesmo quem era e arrastou uma delas para o mato. A menina estrebuchava. Mordia 

as mãos dele. Mas o bicho, com o diabo no corpo, arrastou-a por cima dos espinhos, 

derrubando-a no chão, e ali mesmo, como uma fera assanhada pela fome, caiu em 

cima dela. Nem era bom contar o resto de tudo. 

Domício recordava-se deste fato como se estivesse vendo. Lembrava-se do negro 

Vicente saciando-se nas carnes brancas das moças e o cio dos cabras numa 

voracidade de cães famintos. [...] Deixaram a mais moça em petição de miséria e os 

defuntos estendidos nas sombras das oiticicas. O sertão calado, os bichos da terra 

com pavor daquela miséria. (REGO, 2010, p. 161-162, aspas do autor).  
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É curioso lembrar que essas palavras são ditas por um cangaceiro, Domício, irmão do 

próprio autor de toda essa miséria, para usar as palavras do próprio narrador. Testemunha de 

tudo, Domício se impressiona:  

 

“Aparício, tu é igual ao que o povo diz de ti. Tu é pior do que a seca de setenta e 

sete.” E ele sorriu: “Domício, cangaceiro tem que fazer estas coisas todas, se não 

amolece e perde as forças. Se não fosse o negro Vicente, aquele cabra tinha me 

comido na pistola. O sertão precisa ficar com medo da gente, se não a gente 

afrouxa.” [...] Domício passou três dias com aquela cena na cabeça. (REGO, 2010, 

p. 162, aspas do autor). 

 

A passagem, que pode causar comoção no leitor, nos dá uma noção da crueldade do 

bando de Aparício, a ponto de impressionar outro cangaceiro. Entretanto, o que mais no 

interessa, neste momento, é atestar o que dissemos sobre a necessidade do bando de 

cangaceiros de Aparício fazer uso da violência. Pela fala do próprio cangaceiro, é possível 

deduzir que são duas coisas indissociáveis. Na lógica caótica do cangaceiro, o chefe do bando 

precisa fazer uso de toda a sua brutalidade com a finalidade de permanecer temido e 

respeitado. Uma vez que as pessoas perdessem o temor a Aparício Vieira e aos cangaceiros, 

estes não seriam mais respeitados e, consequentemente, perderiam a sua força e poder.  

Assim, a manutenção de sua fama por meio de atos de crueldade é uma necessidade 

para o cangaceiro. Cangaceiro, para Aparício, não pode mostrar temor; não pode demonstrar 

sinal algum de fraqueza, de piedade, isso compromete sua imagem violenta. Não é difícil 

lembrar-se de quando em O Cabeleira, o pai do próprio José Gomes o instrui a planejar algum 

“feito que a todos dê o que falar” (TÁVORA, 1973, p. 92), espalhar o medo parece ser uma 

estratégia desses homens para serem conhecidos por sua tirania e para impor respeito. 

Nesse contexto marcado pela violência, os que convivem de forma tão direta com ela 

findam por encará-la com naturalidade. O relato acima é feito por um Domício perplexo e 

assustado diante da desumanidade presente na força dos cangaceiros. Entretanto, não é 

necessário mais que uma página para que ocorra o primeiro tiroteio do jovem cangaceiro, que 

vê seu irmão Aparício matar um sargento ferido com uma punhalada na boca.  

Ao final do acontecido, percebe-se que “Domício assistiu tudo aquilo como se fosse 

uma coisa natural. Depois foram para a casa do coiteiro e comeram e se riram a noite inteira. 

Dormiram por debaixo dos arvoredos. De manhã, saíram para beber leite no curral, tranquilos 

e felizes” (REGO, 2010, p. 163-164). O que nos é sugerido pelo desenrolar da história é que, 

de fato, ao tornar-se algo mais habitual, cenas como as que estamos mencionando não 

despertam mais em Domício os sentimentos de choque, temor e/ou compaixão, como antes. A 
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violência passa a ser pertencente à rotina de Domício, tanto quanto dormir embaixo de árvores 

ou alimentar-se, logo pela manhã.  

Assim, a morte, enquanto consequência das ações e do estilo de vida do cangaço, 

também se torna algo natural na mente de Domício: “O que eu vou te contar se passou no 

ataque de Jenipapo Grande. Quando o fogo começou me deu uma vontade dos diabos de 

matar e de morrer. [...] Posso te dizer, Bentinho, que só matar e morrer era o que me 

contentava” (REGO, 2010, p. 175-176).  

Nessa dialética da morte que se fazia em Domício, matar e morrer são duas faces de 

uma mesma moeda. Interessava, ao cangaceiro, praticar atos violentos e, ao mesmo tempo, 

experimentar de sua própria violência. Viver nesse mundo é por em prática e assumir as 

possíveis consequências dele, é matar e ter a mesma disposição para morrer, ferir de punhal 

ou de rifle sabendo que as feridas podem abrir na sua própria pele.  

O personagem chamado pelo narrador de negro Vicente é mais um que faz menção a 

essa disposição que um cangaceiro precisa ter para a morte. Sobre a ocasião de seu ferimento 

e a interrupção do ataque em que se deu tal acontecimento, o negro comenta com Bento: “Isto 

de cangaceiro ficar de rede à espera de saúde não está certo. A gente se fez para matar e 

morrer no fogo” (REGO, 2010, p. 206), diz ainda: “Cangaceiro não pode está cuidando de 

defunto. Tem é que brigar. Morrer é mesmo o trabaio da gente” (REGO, 2010, p. 216). A fala 

do cangaceiro é de grande convicção e lucidez, uma vez que ela é proferida não em um 

momento de ira, ou de emoção. Ferido à bala em um ataque, o cabra reconhece que a brutal 

vida no cangaço traz algumas implicações e a mais evidente de todas elas é a morte.  

Esta seria uma consequência natural, um futuro inerente e precoce na vida do homem 

que se tornasse cangaceiro. Se morrer é o trabalho desses homens, isso denuncia que um dos 

seus instrumentos de trabalho tende a voltar-se contra eles mesmos. Não só matar, mas morrer 

e ter consciência da morte são partes integrantes do ofício que o negro Vicente assumiu para 

si. A fala do cangaceiro nos dá a entender que a morte lhe é mais familiar do que a cura, uma 

vez que se sente incomodado por Aparício desistir de um ataque porque o viu ferido, bem 

como por estar em descanso. Para o negro Vicente, a rede e o descanso trazem uma sensação 

de inutilidade ante o estilo de vida que leva. 

Ainda levando em conta o tema da morte relacionado à vida dos cangaceiros, em sua 

despedida do irmão Bento, Domício explicita como é ou deve ser a provável morte de quem 

entra para o cangaço:  

 

Menino, estou certo de que não vou te ver mais. Vida de cangaceiro não dura muito. 
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A gente não vai morrer na rede. Tem que morrer mesmo na boca do rifle, por isto, 

morrer amarelo como eu estou, dando pena ao povo, não é morrer. Não, menino, já 

que caí na vida, tenho que sair desta desgraça com coragem. (REGO, 2010, p. 189). 

 

Domício, no desabafo com o irmão, estabelece um contraponto entre uma morte tida 

como normal e a morte de um cangaceiro, como era o caso dele. “Morrer na rede” é morte 

que chega por uma doença, pela idade ou por qualquer causa que se tenha como natural. 

Cangaceiro, no pensar do personagem, não morre assim, morre de forma precoce ou, como 

diria Domício, “não dura muito”; antes o fim da vida lhe chega de forma inesperada, através 

do rifle, da bala, do confronto, provavelmente teria sua cabeça separada do corpo, costume 

histórico das volantes ao matarem um cangaceiro, como feito em Angicos ao bando de 

Lampião.  

Pela iminência da morte em um contexto violento, Domício sabe que um tiro errado 

ou que um passo mal planejado pode impedir que ele tornasse a se encontrar com Bento. Por 

isso o cangaceiro adverte ao irmão do perigo de não se encontrarem mais. O apego familiar 

precisa lidar com o risco da perda, com a possibilidade das despedidas em definitivo. Para o 

filósofo alemão Arthur Shopenhauer, o homem não teme apenas a sua própria morte, mas “ele 

deplora vivamente a morte dos seus” (SHOPENHAUER, 2001, p. 24). O risco da vida 

violenta no cangaço expõe os homens ao ato de matar e de morrer, por isso a preocupação de 

um irmão em consolar o mais novo quanto a que chamamos de única certeza da vida. 

Shopenhauer (2001, p. 25), ao discutir a problemática da morte, nos sugere que, para 

o homem, “o mais terrível dos perigos que pode nos ameaçar, é a morte.”, isso, segundo as 

ideias discutidas pelo filósofo, se dá pelo que ele chama de “vontade de vida”, porque “O 

conhecimento, ao contrário, [...] revela o pouco valor da vida, e combate, desse modo, o medo 

da morte” (SHOPENHAUER, 2001, p. 26). O que se segue nesse pensamento do alemão nos 

remete, imediatamente, à vida de cangaceiros como Domício e Negro Vicente: “Quando 

prevalece o conhecimento o homem avança ao encontro da morte com o coração firme e 

tranquilo, e daí honramos sua conduta como grandiosa e nobre” (SHOPENHAUER, 2001, p. 

26).  

Inicialmente, há de se fazer a ressalva de que um arquétipo como o do cangaceiro 

não seja um nobre de posse de conhecimento, se são camponeses, a maioria sem nenhuma 

instrução formal e não alfabetizados. Entretanto, o que o cangaceiro domina é o conhecimento 

sobre a brevidade da vida, sendo ele responsável por interromper vidas prematuramente, além 

de ver seus companheiros também tomarem esse destino precoce. Sabendo-se a vida breve, 

não de se ter ilusões e de alimentar esperança de ser um dos raros casos de cangaceiros que 
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chegam à velhice. Não é o conhecimento formal quem garante tais experiências de vida a esse 

homem, mas o que a vida lhe confere acerca de si mesma. É esse mesmo conhecimento que 

declara efêmera a existência que se propõe às armas e à guerra. 

Se pensarmos na história factual, muitos cangaceiros lidaram com a morte e, mais do 

que isso, morreram em função da vida que levavam. No ataque a Mossoró-RN, Lampião 

perdeu pelo menos dois de seus homens, Colchete e Jararaca, este último consagrado como 

mito popular, seu túmulo é devotado até os dias atuais com rezas e oferendas, mais, inclusive, 

do que alguns dos que foram tidos como heróis daquela resistência. O pesquisador Honório de 

Medeiros em seu livro de crônicas sobre o cangaço denominado Massilon: nas veredas do 

cangaço e outros temas afins relata o episódio da morte de Colchete:  

 

Naquela posição aguardavam condições para, tomando de assalto a Avenida Alberto 

Maranhão, atacarem a frente da casa do prefeito. Dali partiu e avançou Colchete, 

completamente embriagado, com “coquetel Molotov” nas mãos, querendo botar 

fogo nos fardos de algodão postados em frente à residência do Coronel Rodolpho 

Fernandes, até ser abatido com um tiro certeiro de Manuel Duarte. (MEDEIROS, 

2010, p. 81).  

 

Na mesma obra o pesquisador relata ainda acerca da lenta morte de Jararaca que, 

depois de baleado, fora preso ainda com vida, passara alguns dias na cadeia até que 

finalmente foi assassinado. Esse é apenas um dos muitos relatos presentes na História, na 

literatura e nas vozes dos contadores de estórias, mas ilustra bem a lida do cangaceiro não 

apenas com a morte, de modo geral, mas, com a sua própria morte. 

Poderíamos citar, ainda, o próprio Lampião, que foi morto em Angicos, no estado de 

Sergipe, onde, de acordo com Queiroz (1986, p. 53), “permanecia sediado com Maria Bonita, 

mais uns oito companheiros e suas respectivas mulheres.” Ainda de acordo com a autora, 

vários coronéis e outros líderes daquela localidade vinham ter com Lampião naquele lugar. 

Diante disso, um comerciante com quem o cangaceiro mantinha negócios teria sido capturado 

pela polícia e assim relevado o local onde Lampião estava e, mais do que isso, guiado a 

volante ao cangaceiro. O combate foi travado e resultou na morte de Lampião e os que com 

ele estavam, que tiveram suas cabeças decapitadas e expostas nas escadas da igreja matriz de 

Santana do Ipanema. 

Outro que também morre por meio das balas das volantes é o que seria o sucessor de 

Lampião: Corisco. De acordo com Queiroz (1986, p. 58), o cangaceiro e sua companheira, 

conhecida como Dadá, 

 

Foram um dia atacados de surpresa pelo capitão Zé Rufino, um dos mais tenazes 
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perseguidores de cangaceiros. No tiroteio cerrado, caíram feridos o Diabo Louro e 

Dadá. Zé Rufino tentou transportá-los ainda com vida para a cidade, porém Corisco 

morreu no início da viagem e somente a sua cabeça – como a de Lampião – chegou 

ao destino, juntamente com Dadá. 

 

A mulher de Corisco, embora tenha tido a perna amputada em virtude do acontecido, 

continuou viva até muito tempo depois desse episódio, vindo a casar-se novamente e vivendo 

de forma pacata. É importante destacar, aqui, que a morte de Corisco “marca o fim do 

chamado cangaço independente” (QUEIROZ, 1986, p. 58).  

Ao que podemos ler, uma vez que inserido na prática da violência, o cangaceiro 

assume para si os riscos de experimentar e também se tornar vítima das mesmas barbáries que 

fizeram durante a sua vida. Cientes disso, Domício e Vicente assumem para si a possibilidade 

de consequências da vida que levam. A morte por vias de assassinato parece ser a mais óbvia 

delas. 

Ainda tratando das práticas violentas, apesar de naturais para alguns, como no caso 

de Domício, estas causam pavor, comoção nos que não são seus agentes. No romance, 

Aparício, após uma trégua, ressurge, para usar os termos do próprio narrador, de forma 

violenta. Quando inesperada, a brutalidade de Aparício causa ainda mais pavor: 

 

Aparício ressurgiu com violência nunca vista. Deu dois ataques em menos de uma 

semana. Os cargueiros passavam pelas estradas com o pavor dos cangaceiros que 

não estavam respeitando as volantes. [...] Até o padre caiu na caatinga. Aparício 

entrou na cidade e foi, de casa em casa, deixando a marca de sua malvadez. A 

mulher de um homem da mesa de renda passou, ela sozinha, quinze cangaceiros, 

bem na calçada da igreja. Dizia o povo que dera um mal em Aparício depois da 

morte da mãe. Dizia-se que a velha tinha morrido nas mãos do tenente Faustino e era 

por isto que o filho estava com a peste na desforra. Quem tivesse moça donzela que 

escondesse. (REGO, 2010, p. 146). 

  

A presença agressiva de Aparício assustava os sertanejos, que viam o seu cotidiano 

ser alterado graças a isso, como os cargueiros, que transportavam mercadorias pelo sertão. 

Essa ferocidade dos cangaceiros prejudica a ordem e a economia desse espaço, tornando 

dificultoso o acesso aos produtos de consumo.  

Os transportadores de carga temiam os cangaceiros, pois estes não respeitavam as 

volantes, grupo que simboliza aqui o poder do Estado. Além do poder público, os cangaceiros 

confrontam também o poder da Igreja Católica, de modo que um padre é apresentado pelo 

narrador de maneira cômica, fugindo pela caatinga, temendo os cabras. É o uso da força 

exagerada que faz com que Aparício confronte o próprio poder institucionalizado. 

Ainda sobre o ocorrido na passagem acima, Aparício surge trazendo horror, de casa 

em casa, segundo o narrador. Não é difícil se remeter, quando se trata do espaço da casa, ao 
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lugar inviolável de cada indivíduo, onde o dono da casa é o senhor, o chefe, o que manda. A 

hostilidade de Aparício desconstrói isso, no contexto do romance, pois este invade as casas 

sem nada temer. Desta feita, é o poder de alguém mandar em seu próprio lar que Aparício 

toma para si por meios violentos. 

As mulheres, aparentemente menos ofensivas, são alvos frequentes do uso da 

selvageria de Aparício e de seus cabras. São, na maioria das vezes, reduzidas a objeto de 

prazer sexual, tendo o seu arbítrio, honra e intimidade violados. Elas são obrigadas a pagar 

pela fúria do cangaceiro mais temido, obrigadas a carregar um trauma e um estigma social 

consigo pelo resto de suas vidas. 

Gostaríamos, ainda, de enfatizar, no trecho acima, a relação entre o cangaço e o mito 

popular nesse romance. Em momentos em que o narrador destaca expressões como “Dizia o 

povo” e “Dizia-se”, vemos que não um indivíduo, mas um povo, uma comunidade é 

responsável por mitificarem cangaceiros como Aparício. Essas vozes são de grande 

importância para a consolidação de um mito e também pela perpetuação deste. Além disso, 

elas atribuem a fúria do cangaceiro à morte da mãe que, supostamente, teria morrido por meio 

das forças volantes. Muito embora sinhá Josefina e a família de Aparício tenham sofrido nas 

mãos da polícia na ocasião de um assassinato cometido pelo ainda rapaz e de sua sequencial 

entrada para o cangaço, esse fato que remete à morte da mãe do cangaceiro é inverídico, haja 

vista que esta se suicida.  

Como em muitas camadas sociais o cangaceiro é tido como um herói, há a 

necessidade de uma justificativa, do ponto de vista ético, ainda que sem comprometimento 

com a verdade, para que este cometa as atrocidades que pratica e a morte da mãe, nesse caso, 

é a justificativa alegada por essas vozes populares. 

A relação entre cangaço e mito está permeada de algumas perguntas que, 

historicamente, causaram discussões e controvérsias. Tais questionamentos estão em torno da 

tentativa de esclarecerem pontos sobre as causas do surgimento e o modus operandi do 

cangaço, bem como quanto à índole heroica ou bandida dos sujeitos que agem diretamente 

nos bandos de cangaceiros. Para Queiroz (1986, p. 65),  

 

quando um jovem da geração urbana fala do cangaço, tende a interpretá-lo como a 

formação de grupos de indivíduos, no Nordeste seco, que, semiconscientes da 

situação de opressão das camadas inferiores, sob o domínio dos coronéis, arvoram-

se em defensores dos injustiçados. Por isso lutavam contra a exploração do homem 

pelo homem, depredavam e roubavam, chegavam a assassinar, porém por uma justa 

causa, a fim de dar algo aos necessitados e de abalar uma estrutura social, 

econômica e política abominável e desnacionalizante. Com a formação desta 

imagem, opera-se a transformação do cangaço em mito. 
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A partir dessa constatação, a autora segue formulando hipóteses para explicar a 

formação do cangaço enquanto mito. Para ela, isso ocorre “para uma afirmação da identidade 

nacional, no momento em que se intensificava no País o processo de industrialização do Sul, 

caracterizada por uma invasão inusitada de capitais estrangeiros e de multinacionais.” 

(QUEIROZ, 1986, p. 66). Assim, na década de 1950, o cangaceiro assume a imagem de 

representante do norte, do simples, do rural e do nacional, na medida em que tais aspectos se 

opõem ao Sul, à industrialização, ao urbano e aos estrangeirismos. 

A pesquisadora aponta que, nesta mesma década, as artes como pintura, cinema, 

literatura, teatro passam a utilizar o cangaço como tema “numa perspectiva em que ora se 

mesclam, ora se separam os temas dominantes do herói humano e justiceiro e do 

nacionalismo” (QUEIROZ, 1986, p. 66). As artes e a intelectualidade, portanto, têm a sua 

contribuição na formação do cangaço enquanto mito. Os cangaceiros e os itens que integram a 

sua estética, como a roupa, o chapéu de couro com estrelas, as cartucheiras, dentre outras são 

transformados em símbolos nacionalistas, na concepção de Maria Isaura Pereira de Queiroz. 

Gilvan de Melo Santos, em seu Dos versos às cenas: o cangaço no folheto do cordel 

e no cinema, nos traz uma perspectiva que explica melhor os comentários dos personagens de 

Cangaceiros em torno dos feitos e desfeitos de Aparício. Para ele, “O imaginário do cangaço 

expande-se através de narrativas das culturas populares e do cânone, apresentando variações 

arquétipas através do imaginário das diversas camadas sociais” (SANTOS, 2014, p. 27). 

 As duas explicações para a formação do mito do cangaço não se contrapõem, antes 

se complementam. Enquanto Maria Isaura Pereira de Queiroz traz uma perspectiva mais 

sociológica e até econômica, Gilvan Melo dos Santos envereda pelos caminhos da cultura 

popular. Este último nos permite estarmos cientes da influência da cultura popular sobre o 

romance de José Lins do Rego.  

No próprio romance Cangaceiros vemos, além das mulheres que contam e comentam 

estórias sobre Aparício, outras referências à tradição oral. Esta forma de se contar causos 

através da oralidade se constitui como fator de grande importância para a consolidação do 

cangaço como mito, uma vez que conta os mais variados feitos do cangaceiro dos Vieira e seu 

bando.  

Um exemplo disso é o cangaceiro identificado como negro Melado que, no meio do 

bando, começa a cantar a história do Padre Cícero Romão Batista, influente líder político e 

religioso do Ceará, que também é transformado em mito do catolicismo popular do Nordeste. 

Na cantiga o negro “Contava toda a vida do santo, todas as bondades, todos os milagres, todas 
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as desgraças dos sertanejos” (REGO, 2010, p. 281). O romance narra que os outros 

cangaceiros ficaram sem voz diante do cantar do negro; assim, a oralidade desperta a 

sensibilidade de homens duros e áridos. 

Em outra ocasião, é possível ver um cangaceiro chamado Pé-de-Vento, que “contava 

estórias, de papo para o ar, de olhos fechados e falando sempre: - [...] isto se deu na corte do 

rei Carlo Magno, no tempo do par de França.” (REGO, 2010, p. 284), e segue contando o 

causo, uma referência explícita à famosa história de Carlos Magno e os Doze Pares da 

França, famosa narrativa de tradição europeia que influencia diretamente as estórias 

populares do Nordeste do Brasil. 

Por último, achamos pertinente trazer para nossa discussão o cantador Dioclécio, 

cantador de viola que aparece no romance Pedra Bonita, na vila do Açu, e que depois surge 

novamente em Cangaceiros. O próprio Dioclécio narra o seguinte causo:  

 

Aparício me pegou nas caatingas de Exu, e me obrigou a cantar a noite inteira. No 

fim ele me disse: “Dioclécio, como tu só conheci coisa melhor: foi Inácio da 

Catingueira.” Foi aí que vi o tal de Bem-Te-Vi. Era um menino, de buço no beiço. 

Falei com ele e soube de tudo. Estava no cangaço para vingar a morte do pai 

(REGO, 2010, p. 299). 

 

Como bom cantador, Dioclécio também contava as suas estórias, no caso, 

aparentemente, sem compromisso com a verdade. O que desde o início parece ser uma 

mentira de cantador, parece se confirmar ao final da narração, quando Dioclécio diz ter 

encontrado o cangaceiro Bem-Te-Vi, de quem ainda falaremos, que em conversa com o 

próprio cantador relata que está no cangaço para vingar a morte do pai. O que o cantador não 

sabe é que o seu interlocutor, o mestre Jerônimo, é o próprio pai de Bem-Te-Vi, que está ali, 

vivo. 

Dioclécio, em sua primeira noite nas terras do capitão Custódio, cantou com sua 

viola e contou mais histórias. Ainda falando do pai de Bem-Te-Vi, o cantador diz: “Me contou 

o cabo que o pai de Bem-Te-Vi é um homem do Brejo, com mais de vinte mortes nas costas.” 

(REGO, 2010, p. 300). O relato do homem sobre o pai de Bem-Te-Vi é uma meia verdade, 

visto que o mestre Jerônimo era de fato do Brejo e tinha sim “morte nas costas”, para usar os 

termos do romance, e, inclusive, foi ao tribunal por isso onde alcançou proteção de um líder 

político, mas não se tratava de vinte mortes, há um exagero quanto a esse número.  

Os excessos são recursos típicos dessas narrativas orais, como defende a própria 

cultura oral, “quem conta um conto, aumenta um ponto.”, justamente por serem reproduzidas 

pelo viés da oralidade, dá-se a facilidade na manipulação de informações, nos decréscimos e 
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nos acréscimos delas. Na narração de Dioclécio estava errado apenas o número de mortes do 

pai do cangaceiro Bem-Te-Vi, fato que faz toda diferença. São nesses desvios que as estórias 

vão surgindo e ganhando, por meio da linguagem e da arte popular, os mitos no imaginário 

popular e estes tendo grande papel na consolidação da imagem do cangaceiro nas 

comunidades diretamente ligadas a eles. O próprio cangaceiro Aparício adquire fama, muitas 

vezes, a partir de estórias com meias verdades ou com exageros, que vão ganhando novas 

formas à medida que são enunciadas por novas vozes e findam por se transformarem em 

verdades que são contadas e perpetuadas. 

Tornando às práticas violentas propriamente ditas, não é apenas em um caso isolado 

que é notório o medo que as pessoas têm de se tornarem o próximo alvo da força de Aparício: 

“- Estamos chegando de mata grande. O povo está todo espalhado com medo de Aparício. O 

capitão no cerco do Olho d’Água do Acioli só não comeu homem veio. Não ficou uma moça 

inteira” (REGO, 2010, p. 196). Essa fala é de um matuto que chega à fazenda do capitão 

Custódio com a finalidade de comprar rapaduras. É mais um andante que ouve histórias sobre 

Aparício, estas que, muitas vezes, são fruto do mito e da imaginação popular, mas que 

chocam pelo relato da violência empregada. 

Além disso, Aparício, com a sua maneira de agir, causa uma dispersão do homem em 

relação ao seu sentimento de segurança no seu próprio espaço. As pessoas fogem para outros 

locais, que consideram seguros, temendo a fúria com que agem os cangaceiros. A violência 

impede que essas pessoas habitem e estejam onde queiram. A liberdade de estar em algum 

lugar ou de se fixar nele é ameaçada pelo rifle de Aparício Vieira. 

Essa visão de homem cruel permeia a mente de muitos homens. O mestre Jerônimo 

desabafa a respeito de Aparício: “O bandido mata e esfola. Mata menino, ofende moças 

donzelas” (REGO 2010, p. 234). Dessa forma, vão surgindo os mais variados ditos sobre o 

cangaço. Na mesma fala, o mestre Jerônimo diz que os rapazes admiram o cangaceiro. E é a 

violência que desempenha esse papel de esplendor ou de horror, de admiração de uns e de 

repúdio em outros.  

Para o mestre, Aparício é, pura e simplesmente, um bandido, pois os seus atos 

violentos os qualificam como tal. São os assassinatos, a crueldade, os estupros que fazem de 

Aparício essa imagem temível e detestável, como no caso do mestre. Esses aspectos são 

inerentes a ele, ao seu próprio ser. É de sua conduta desumana que muitos se lembram quando 

ouvem o nome do cangaceiro. Aparício, criado por José Lins do Rego, tem muito pouco ou 

quase nada de bandido ideológico. Na literatura de Hobsbawm (1979, p. 13), Aparício Vieira 

se enquadra na categoria de “vingador”, não no sentido mais usual da palavra que remete à 



36 

 

vingança de alguma prática cometida anteriormente, mas por ser agente de terror entre a 

população de Cangaceiros. Já na classificação dos tipos de cangaço em Guerreiros do Sol: 

Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil de Frederico Pernambucano de Mello (2004, p. 

113 – 167), o cangaço vivido pelo bando de Aparício seria o “cangaço meio de vida”. 

Outro alvo dessa violência são os coiteiros, que lidam diretamente com o bando de 

Aparício por prestarem serviços diversos, como é o caso do capitão Custódio que, além de 

fornecer munição e informações para Aparício, abriga, em suas terras, a mãe e o irmão do 

cangaceiro.  

Ao lembrarmos desses prestadores de serviço ao cangaço, nos remetemos ao romance 

Fogo Morto, também escrito por José Lins do Rego. Na referida obra, o mestre José Amaro, 

frustrado com sua profissão, com sua família, com sua vida, encontra alegria em sua 

existência justamente no fato de prestar serviços ao capitão Antônio Silvino e ao seu bando, 

mandando galinhas para a alimentação dos homens, fabricando sandálias de sola para calçar o 

bando, fornecendo informações, dentre outros préstimos. José Amaro, por manter essas 

relações com Antônio Silvino, é preso e torturado pelos soldados. Sem notícias do cangaceiro, 

o mestre volta à desolação e ao desgosto de sua vida e finda cometendo suicídio.  

Graciliano Ramos é outro grande escritor brasileiro que trata a respeito dessa relação 

entre cangaceiros e coiteiros: 

 

os proprietários às vezes transigem com eles, coisa que nenhum poderia 

decentemente fazer com um ladrão de cavalos. Essas transações não são desonrosas, 

pois os salteadores inspiram medo, respeito, uma certa admiração que as cantigas 

dos violeiros cultivam. O ladrão de cavalos é o inimigo pequeno, que se pode 

oprimir. O cangaceiro é o inimigo poderoso, que é necessário agradar. Paga-se-lhe, 

portanto, um razoável tributo e manda-se-lhe por intermediário de confiança algum 

aviso útil que o livre da polícia (RAMOS, 1979b, p. 125). 

 

A visão de Graciliano Ramos nos permite enxergar além das paixões por um lado ou 

por outro e perceber o quanto definições em torno do tema cangaço podem ser perigosas, 

sendo esse um fenômeno múltiplo e dialógico. Em alguns momentos, tais proprietários estão 

do lado oposto ao cangaço nessa guerra; em outros, são apoiadores. O próprio capitão 

Custódio é um exemplo deste último caso. O cangaço, principalmente o profissional, pode ser 

fonte de poder, o poder conquistado pelas armas, pela luta e pela uso excessivo da força. 

Tornando a Cangaceiros, temos menção de violência contra um coiteiro através das 

lembranças do negro Vicente, quando este está nas terras do capitão Custódio para curar-se de 

um ferimento. Nas memórias do negro: 
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Ele ia com Aparício e mais dez cabras atrás de dar um cerco na volante do tenente 

Matias, de Sergipe. E tiveram que parar na casa de um tal de Chico Patrício. Tinha 

este cabra sido coiteiro, mas no momento estava sem serventia nenhuma. Desde que 

a força do tenente Lucas deu-lhe um banho de cipó de boi, que o tal sujeito não 

estava querendo mais nada com Aparício (REGO, 2010, p. 253). 

 

Aqui é relatada a circunstância em que se dá a passagem de Aparício pela casa de 

alguém que outrora lhe prestara serviços, um antigo coiteiro. De acordo com Queiroz (1986, 

p. 34), um “fator de êxito [...] importante para os bandos era sujeitarem pequenos fazendeiros, 

moradores, agregados, à condição de aliados forçados, utilizando como instrumentos de 

pressão o dinheiro e o medo”.  

Entretanto, de acordo com a autora, havia também os que serviam ao cangaço:  

 

houve, sem dúvida, também gente que aberta ou secretamente buscou sempre ajudar 

os bandos. A simpatia [...] não existia apenas nas camadas inferiores do mundo rural 

e urbano do Sertão. Permeava também todas as outras, de tal modo que tanto havia 

pobres coiteiros pagos pelo bando, como coiteiros importantes, entre os grandes 

chefes políticos (QUEIROZ, 1986, p. 34). 

 

Talvez porque a sociedade rural da época era dispersa, o cangaço necessitava de 

apoiadores que facilitassem o trabalho sem chamarem a atenção das autoridades. O coiteiro 

assume esse papel muitas vezes por dinheiro, outras por medo e ainda pela simpatia e desejo 

de contribuir com o cangaço, conforme nos mostra a autora. 

Tornando ao romance, como o homem decide não prestar mais serviços ao 

cangaceiro, uma vez que sua família havia sido castigada com a violência dos soldados em 

virtude disso, Aparício sente-se, portanto, no direito de vingar-se do homem.  

O desesperador dilema de Chico Patrício é sintetizado outras vezes no romance e 

neste trabalho: o sertanejo que está imerso nesse contexto de violência não tem a quem clamar 

por socorro. O antigo colaborador situa-se entre um fogo cruzado, em uma guerra, e qualquer 

escolha que fizer, inclusive o fato de não fazer escolha alguma, pode acarretar consequências 

para sua vida e de sua família. 

Outro acontecimento que desperta nosso interesse na citação acima é que o 

cangaceiro Vicente explicita que o coiteiro estava sem serventia, apesar de, em outros tempos, 

ter a tal utilidade para o cangaço. Nesse caso, Aparício não demonstra nenhuma gratidão ao 

homem, nos indicando que possivelmente este tenha servido ao bando em troca de algum 

favor. Agora, todavia, estava sem nenhuma utilidade ao bando, para o capitão chefe dos 

cangaceiros, isso era um motivo para este passar na casa do tal Chico Patrício. Depois de 

todos esses acontecimentos, a presença dos cangaceiros na casa do homem já era em si uma 
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violência, ainda que não física. Mesmo assim, a violência que se passa não se limita somente 

à presença dos cangaceiros, chega a ser física com os maiores sinais de crueldade: 

 

Quando chegaram na casa do homem, ele não estava. A mulher e as duas filhas 

botaram as mãos na cabeça. “Não precisa morrer não, moça. Bota comida pra 

gente.” Era um par de moças de encher a vista. Os cabras estavam de olhos 

compridos em cima delas. As pobres nem tinham força para pegar nas panelas de 

tanto tremor. [...] Havia uma, assim dos seus dezessete anos, de ancas como de pata, 

toda baixinha. Aparício não tirava os olhos da menina. [...] Compadre, lhe disse 

Aparício, “estou me engraçando deste diabinho.” Ele sabia o que  queria dizer aquilo 

na boca do compadre. Tratou de sair. Pois não é que ouviu um grito dos diabos? A 

moça dando gritos num gemer de gente ferida. Ouviu o berro do compadre. Correu 

para ver o que era. A velha tinha partido com um tição para cima de Aparício, 

queimando o homem bem no toitiço. Viu o compadre, de punhal, partir pra cima da 

velha e a bicha estender-se no chão como jenipapo. O compadre tinha papado a mais 

moça e a outra correu para o fundo da casa. Caíram em cima dela e ficou o bagaço. 

Foi ver a sujeita estendida por baixo do juazeiro. Respirava como um cavalo 

afrontado. Toda rasgada de espinho, rosto cortado e as pernas abertas. Chorava 

(REGO, 2010, p. 253). 

 

Ao reconhecerem a presença de Aparício Vieira, as mulheres, sem nenhum auxílio 

masculino em casa, logo souberam do que se tratava a visita, isso visível pelo desespero e 

pavor com que elas se comportam. Como dito, a presença dos cangaceiros, nessas 

circunstâncias, por si só, já representa uma violência e as moças da casa, sobretudo, 

reconhecem isso. Entretanto, antes de qualquer ato violento físico, Aparício explora essa 

violência psicológica, vamos dizer assim, pedindo que as anfitriãs sirvam alimento para os 

“cabras”. Esse era um dos serviços do coiteiro e, como aqueles não tinham mais serventia 

para Aparício, é possível que o cangaceiro tivesse a intenção de provar que a ordem dele era 

superior à escolha daqueles. 

Depois de saciada a sua fome, Aparício quer também satisfazer seu apetite sexual e, 

para isso, escolhe uma das moças da casa, de dezessete anos de idade. Isso significa, 

primeiramente, a desonra da moça; uma vez praticado o ato de violência sexual, esta passaria 

a ser desvalorizada na sociedade. O abuso também denota a desonra da família inteira que, 

uma vez violentada, sem a devida vingança corre o risco de sofrer novas afrontas, haja vista a 

impunidade dos afrontadores. Por último, entretanto tão válida quanto as outras formas, há a 

violência psicológica causada pelo medo, temor e, posteriormente, pelo ato sexual praticado 

sem consentimento. 

Ao contrário do que falávamos, hipoteticamente, no parágrafo anterior, a família não 

aceita passivamente o abuso de Aparício, antes luta com as poucas forças que tem. A velha, 

mãe das moças, agride o cangaceiro com um pedaço de brasa quente, o que provoca ainda 

mais a ira do bando. Como donos do poder legitimado pela força e pelas armas, os 
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cangaceiros não aceitam a reação e os danos que causariam são antecipados.  As moças são 

abusadas pelos homens ao lado do corpo de sua mãe, estendido ao chão, furada de punhal. A 

violência, portanto, manifesta-se, inclusive, para aqueles que outrora eram tidos como amigos, 

mas que por algum motivo não servem mais ao bando. Aparício mostra-se senhor das 

decisões alheias, sente-se rei daquelas terras, dono, inclusive, de pessoas. 

Diferente do caso citado, o capitão Custódio dos Santos é tido como um coiteiro útil. 

O homem presta os mais diversos serviços ao capitão Aparício Vieira, como acolher em sua 

propriedade Bento e sinhá Josefina, mãe e irmão do cangaceiro; hospeda também Domício e 

negro Vicente, que vêm à Roqueira, propriedade rural pertencente ao capitão Custódio, com a 

finalidade de curar ferimentos de bala obtidos em confrontos e descansar; prestação de 

informações importantes para o bando; ser mensageiro entre Aparício e os familiares do 

cangaceiro que estão em sua propriedade; contrabando de munição para o bando, dentre 

outros. Em troca disso, o capitão Custódio espera que Aparício vingue a morte do seu filho, 

que ele atribui ao coronel Cazuza Leutério, homem rico e influente politicamente na região.  

A despeito de não ter poder nem coragem para fazer uso da violência com 

justificativa de vingança, o capitão Custódio espera que Aparício use de sua força para 

retribuir os favores que ele presta ao cangaço. O mestre Jerônimo, mestre de açúcar da 

fazenda do capitão Custódio, indignado por perceber a movimentação estranha naquele lugar 

e descobrir a relação do seu patrão com Aparício, comenta: “Velho besta, isso é medo. 

Mataram o filho e o mofino anda atrás de cangaceiro para se vingar” (REGO, 2010, p. 234). 

Para o mestre, recorrer ao cangaço era atitude para homens que não tinham forças para 

defender sua própria honra. 

Após muita expectativa por parte do capitão Custódio, Aparício tenta invadir, no 

Jatobá, a propriedade de Cazuza Leutério, entretanto não obtém o sucesso esperado, deixando 

o tiroteio com cabras baleados, inclusive: “O ataque no Jatobá arrasou o capitão. Ainda tem 

gente estropiada” (REGO, 2010, p. 232), informa Beiço Lascado, um sujeito que presta 

serviços a Aparício. Frustrado, o capitão Custódio desabafa o insucesso do que era a única 

força que o mantinha vivo: a esperança de vingar a morte do filho:  

 

Ontem estava ali onde tu está, e vi o meu menino estendido no chão. Ah, miserável!, 

e não há bala que vingue a morte do meu filho. Mas há, tem que haver. Cazuza 

Leutério tem que encontrar um cristão com coragem de mandar ele para o inferno. 

Aí a voz do capitão subiu de tom: 

- O teu mano correu dele em Jatobá, não podia nunca pensar numa coisa desta. 

Cazuza Leutério, sozinho, sem força do batalhão, sem tropa de linha, dando uma 

carreira no capitão Aparício. [...] Já nem sei como olhar essa gente. (REGO, 2010, p. 

235). 
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Nesta ocorrência, Aparício honra os préstimos de um coiteiro, ainda que sem 

sucesso. O uso de sua violência não se volta contra essa categoria, mas em favor dela. O 

capitão Custódio queria a vingança do seu filho e recorria ao cangaço para tal. Aparício, por 

sua vez, tenta invadir a fazenda de Cazuza Leutério.  

Entretanto, o que provavelmente Aparício não contava era que a sua ação alcançasse 

resistência. Sua força havia ganhado fama por meio das vozes do povo, que lhe atribuíam os 

feitos mais terríveis, todavia o bando esbarra na força de Cazuza Leutério. São dois poderes, 

duas vertentes da violência, cangaço e coronelismo; a violência de uns lutando contra a de 

outros. Mais do que uma briga que se resolve com cabras, rifle e punhal, há um jogo de 

relações de poder nesse confronto e, aqui, é possível que o romance aborde o início da 

desestruturação do cangaço profissional. 

Se, mais uma vez, estabelecermos um diálogo com a história, o cangaço padece antes 

do coronelismo, uma vez que este conta com um apoio maior e até institucional do Estado, 

enquanto o outro é fortemente reprimido por aquele. Para Maria Isaura Pereira de Queiroz, em 

História do Cangaço, “a partir de 1940 desapareceu inteiramente o cangaço independente” 

(QUEIROZ, 1986 p. 54), a razão da queda do cangaço, para a autora, não está 

necessariamente ligada às mortes de grandes chefes, como Lampião e Cosrisco. 

De acordo com Queiroz (1986), o fim do cangaço estaria ligado a fatores 

socioeconômicos, mais precisamente ao processo de industrialização do Sul do país. Com a 

impossibilidade de contar com a mão-de-obra de estrangeiros, abriu oportunidade para que os 

sertanejos migrassem para o Sul em busca de empregos e até com a esperança de 

enriquecimento. Para a confirmação do que dissemos sobre a extinção do cangaço e 

permanência do coronelismo, a estudiosa ainda no diz:  

 

Embora permanecessem como constantes no Nordeste seco a estrutura coronelista, 

as rivalidades e lutas entre parentelas, a seca, a falta de instrução, a religiosidade 

popular, o fenômeno constituído por bandidos aventureiros, como os de Antônio 

Silvino, Lampião, Corisco, não encontrou mais condições econômicas para se 

desenvolver, sequer sob a forma de tentativa (QUEIROZ, 1986, p. 64). 

 

Ainda tratando da relação entre cangaceiros e coronéis, um diálogo possível é o 

retorno ao romance do próprio José Lins do Rego. Em Fogo Morto, o bando do capitão 

Antônio Silvino invade o engenho Santa Fé de maneira bem sucedida, visto que este já está a 

esta altura sem força e em processo de decadência. Seu proprietário, o coronel Lula de 

Holanda, não desfruta de nenhum poder político. Contudo, durante o ataque, com cangaceiros 
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dentro da casa grande já com sinais de vandalismo e destruição, surge o coronel José Paulino, 

dono do engenho Santa Rosa. Este senhor de engenho desfruta de poder, dinheiro e 

credibilidade e, sem que um tiro seja disparado, negocia com Antônio Silvino a sua saída da 

propriedade de Lula de Holanda.  

São dois casos diferentes, é bem verdade. Em Fogo Morto, José Paulino, em uma 

conversa aparentemente de aliados, convence Antônio Silvino a desistir de seu objetivo 

quanto ao engenho Santa Fé. Em Cangaceiros, Cazuza Leutério resiste à força de Aparício 

que, embora consiga subjugar a grande maioria de seus inimigos, para diante do coronel do 

Jatobá. 

Nota-se, na passagem analisada de Cangaceiros, que a violência do cangaço é usada 

em favor dos coiteiros, em forma de retribuição de favores quando estes não possuem força 

ou não estão aptos para agir de tal forma. Percebe-se, ainda, que a violência de Aparício 

encontra limites na resistência do coronel, segundo o próprio capitão Custódio, sem que 

Cazuza Leutério conte com ninguém ligado ao governo ou ao Estado, apenas com o seu 

próprio poder, o que seria uma ingenuidade, pois mesmo que não dispusesse de tropas 

pertencentes ao governo, o coronel dispunha de apoios e vantagens políticas, o que pode 

implicar, nesse contexto, recebimento de alguns benefícios do Estado. Dessa maneira, ainda 

que os atos de Aparício em muitos momentos tragam-no poder, este poder limita-se a outro 

poder maior, mais consolidado. 

O negro Vicente, por meio de suas lembranças, nos conta sobre outro caso de 

violência praticada em virtude das relações de Aparício:  

 

Uma tarde, o grupo chegou na casa do velho Eduardo. Era um homem de respeito. 

Tinha até um filho formado, mas Aparício estava de ligação com um inimigo dele e 

foi a conta. Entraram na fazenda a boca da noite.  Aparício foi pela porteira, e ele 

tomou pelo lado que dava para o rio. Deram os primeiros tiros e não houve resposta. 

O fazendeiro apareceu no copiá, já os cabras tinham tomado conta de tudo. “Velho 

desgraçado”, gritou Aparício, “tu vai morrer”. A mulher ajoelhou-se nos pés do 

capitão. Era uma cega, tateava nas pernas de Aparício e ele sacudira para longe com 

um pontapé. Aí o velho se fez nas armas e o negro Vicente só teve o trabalho de 

derrubá-lo com um tiro. A velha deu um grito de preguiça ferida. Um grito fino, e foi 

se arrastando até encontrar o corpo do marido. Tocaram fogo na casa, mataram os 

bois do cercado (REGO, 2010, p. 242-243). 

 

A vítima do fato contado não era um inimigo de Aparício, mas de alguém ligado ao 

cangaceiro, o bastante para que um ato como esse seja praticado. A crueldade e a frieza da 

prática são assustadoras e capazes de despertar horror no leitor. Aparício mais uma vez se põe 

acima das leis, da própria vida humana e da ética, não respeitando a casa de um casal de 

velhos, agredindo uma velha cega e matando o homem que tenta reagir à sua imposição de 
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violência.  

Aparício, quando faz uso de sua força, o faz disposto à guerra. Ao fazer disparos 

antes mesmo de chegar na casa de seu alvo, já se mostra disposto à luta e, por meio dessa, a 

deixar sua marca de violência. Não satisfeito, aproxima-se impondo o terror que a sua 

indesejada presença provoca nos anfitriões, como visto em outros momentos. No gesto de 

ajoelhar-se aos pés do cangaceiro, a anfitriã nos permite fazer a leitura da submissão diante do 

poder que é detido pelo rifle, pela força, pelo ato violento de Aparício. Como quem não 

atende à prece, o homem agride, mata.  

O grito da velha pode ser lido como o grito de todo um povo que experimenta a 

crueldade da força de Aparício Vieira ou, até mesmo, o medo de se tornar uma de suas 

vítimas. É o grito de quem vê os seus morrendo sem uma explicação convincente; de quem 

sabe que a morte, a violação, a crueza doem; de quem não será ouvido, por mais alto que seja 

o som de sua voz; de dor, desespero e incompreensão diante da violência empregada. 

A fúria de Aparício é algo assustador. Mata-se os donos da casa, mas nem esta, a 

própria casa, testemunha tal violência ilesa. Aparício queima o lugar, o espaço invadido não 

abriga apenas um ser indesejado, mas prova dessa violência, herdando assim as marcas do 

cangaço e de seus atos hostis nos entulhos que porventura sobrarem. O gado também morre. 

Acompanham o destino de seus donos animalizados, os bichos têm o mesmo destino dos 

humanos que são tratados como bichos.  

Eduardo, o senhor que teve sua casa invadida, embora não seja um sertanejo simples, 

não tinha a mesma força política, nem o mesmo dinheiro e poder de Cazuza Leutério. O que 

os torna comuns é serem inimigos de amigos de Aparício, que compra as inimizades que quer, 

por lealdade ou por acrescentar mais crimes à sua lista. Um tem sua vida e a de sua esposa, 

além dos seus bens, a mercê dos cangaceiros; outro resiste e doma a furiosa e violenta face de 

Aparício. 

Todo esse episódio vem ao romance através das lembranças do cangaceiro negro 

Vicente enquanto está se recuperando na casa onde Bento mora, na propriedade do capitão 

Custódio. Essas lembranças esquecidas voltam, agora, sempre que o homem se encontra a sós. 

Isso, conforme aponta o narrador, lhe causa espanto: “Sozinho, não se sentia mais o mesmo 

homem.” (REGO, 2010, p. 243).  

O cangaceiro Vicente sentia-se diferente sem o bando, demonstrando que, 

aparentemente não conseguia mais viver distante da vida que levava. As lembranças vinham 

como um tormento trazido pelos momentos de solidão; pois o negro aprendera a viver no 

bando, fugindo, matando, causando terror, etc. Viver longe dessa vida ligada à prática da 
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violência por meio do cangaço o fazia mal. O simples ato de pegar em uma arma para atirar 

em um pássaro gerou no negro a seguinte reação: “O contato com o gatilho dera-lhe um 

súbito vigor. Estava outra vez de posse de suas forças. Ficou, assim, de arma na mão à espera 

de uma ordem de fogo.” (REGO, 2010, p. 257). 

Após esse acontecimento, Bento e Beiço Lascado chegam à casa onde está o negro 

Vicente com notícias de Aparício. O cangaceiro teria ido para “Juazeiro atrás da bênção do 

Padre Cícero. O governo do Ceará estava precisando de Aparício para um adjutório contra as 

tropas dos revolucionários.” (REGO, 2010, p. 258). A informação trazida nos reforça a ideia 

da possibilidade de diálogo que se estabelece entre os cangaceiros e outros setores da 

sociedade.  

Como vimos em Fogo Morto o capitão Antônio Silvino dialogando com o coronel 

José Paulino, aqui o governo do Ceará solicita ajuda do cangaceiro para lutar contra 

revolucionários. Tornando à história, um curioso acontecimento se deu na luta de Lampião ao 

lado da Polícia Militar do Ceará contra revolucionários da coluna prestes, em tropa articulada 

pelo próprio padre Cícero Romão Batista. Bento e Beiço Lascado ainda contam ao negro 

Vicente que os cangaceiros “Tinham estado em descanso na fazenda do coronel Carvalho, em 

Sergipe, para mais de três semanas Aparício teve um panarício no dedo e veio inté o filho do 

coronel, que era doutor, para curar do tumor.” (REGO, 2010, p. 258).  

Assim, é notória a capacidade de diálogo de Aparício. O cangaço e, por 

consequência, os seus métodos de ação por meio da violência, desfrutam de grande 

credibilidade junto aos coronéis, como no caso mencionado, em que Aparício é tratado de 

enfermidade pelo próprio filho médico do coronel Carvalho. Em Juazeiro, Aparício era útil 

para o Estado, para a defesa de interesses políticos. É interessante notar que o governo solicita 

o cangaceiro, que neste momento deixa de ser o inimigo mortal do Estado, passando a ser 

aliado. As balas de Aparício, que outrora reagiam à força do estado, passam a ser integrantes 

deste. 

Após as informações de Aparício,  

 

O negro Vicente não se continha, na alegria. Foi ele mesmo fazer o café e a conversa 

pegou com o negro de língua solta: [...] 

Eu te conto um fato. Estava com meu compadre perto de Flores. Estava com a gente 

mais três cabras. Pois não é que uma volante de Pernambuco, do sargento 

Melquíades, no cercou? E que cerco! Avalie que a tropa nos pegou na casa da 

fazenda e se entrincheirou num cercado de pedra. Aparício me disse: “Compadre, só 

há mesmo um jeito. É a gente abrir fogo e pular pra cima dos cabras de punhal.” E 

foi o que se fez. Os três cabras eram bichos machos de verdade. A gente tiroteou 

uma hora mais ou menos, e quando foi de madrugada, eu ainda me lembro, com a 

primeira barra que abriu no céu, o compadre foi dizendo à gente: “É agora.” E abriu 
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a porta e nós cinco corremos para cima do cercado para o pulo. Os “mata-cachorros” 

não esperavam. Fomos cair na caatinga. Canela de Cão ficou para trás. Eu e o 

compadre pudemos ganhar os lajedos e com tanta sorte que pegamos uns matutos 

que vinham da feira, e, nos cavalos deles, chegamos no Incó do velho Casemiro. 

Pois nem aí tive medo. O compadre me disse: “Negro velho, o sargento Melquíades 

quase que tirava o couro da gente.” Eu não acredito em oração, mas o meu compadre 

acredita. Ele me disse: “Olha, a veia minha mãe devia estar rezando por nós àquela 

hora. Só com os poderes de Deus a gente não levou o Diabo” (REGO, 2010, p. 259). 

 

Antes da chegada de Bento e Beiço Lascado, o cangaceiro estava em um de seus 

tormentos que tinha enquanto estava só, curando-se na Roqueira do capitão Custódio. O medo 

lhe possuíra de tal forma que chegou a assustar-se com uma coruja e, alvejando-a com o rifle, 

errou o tiro, algo incomum ao experiente cangaceiro. A narrativa acima transcrita é uma 

lembrança, talvez, na tentativa de retomar a consciência de sua coragem diante de situações 

medonhas e de sua habilidade com o rifle. 

A história contada pelo cangaceiro nos reporta às constantes lutas travadas entre 

volantes e cangaceiros no sertão. A narrativa nos remete também a um cenário e linguagem de 

guerra, por meio da ideia do cerco bem feito pela polícia, da presença das trincheiras, de 

estratégias de Aparício diante da impossibilidade de sair com êxito por meio do confronto 

com armas de fogo. O cangaceiro põe em prática sua experiência adquirida nos confrontos 

não apenas para reconhecer o perigo do cerco, mas para encontrar uma maneira de livrar-se 

dele.  

Aparício e o negro Vicente, ao se livrarem do cerco, furtam animais de alguns 

matutos para chegar até o próximo coito, deixando para trás um de seus cabras. O negro 

Vicente demonstra seu ceticismo, alegando não acreditar no poder das rezas; Aparício, 

entretando, visivelmente influenciado pelo catolicismo popular, muito presente e atuante 

nesse contexto, atribuiu todo o crédito da sua vida à reza da mãe que, segundo ele acreditava, 

se dava no momento em que o sargento Melquíades o cercou. 

Mais um fato que nos interessa acerca do bando de Aparício em Cangaceiros é a 

sedução que o cangaço desperta em jovens como Zé Luiz, filho do mestre Jerônimo. Cercado 

pelas histórias dos cangaceiros e por atos de violência, inclusive praticada pelo próprio pai, 

desperta-se no jovem um sentimento de admiração pelas ações violentas praticadas por 

Aparício e seu bando. É comum, em trechos que registram a presença do rapaz, a presença de 

assuntos em torno do cangaço e de seu chefe: “Os homens que passaram para a feira de 

Tacaratu contaram a Zé Luiz que os cangaceiros tinham atravessado o rio, com muita gente 

ferida.” (REGO, 2010, p. 211). 

Com a atração existente entre Zé Luiz e a hostilidade dos homens e das histórias que 
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o cercam, o esperado acontece: “Zé Luiz furou um homem, na venda, numa briga. [...] A briga 

de Zé Luiz foi por causa de uma besteira com outro rapaz. Menino impossível. Bem que mãe 

dizia todo dia: ‘Zé Luiz, tu te aquieta. Para que esta história de andar de arma, no quarto?” 

(REGO, 2010, p. 221). O pequeno crime foi o estopim, ou mesmo o pretexto para a entrada de 

Zé Luiz para o cangaço, sob a alegação de não ter a proteção de um poderoso em um júri: 

“Vim pro cangaço pra não ir pra cadeia.” (REGO, 2010, p. 277).  

O próprio pai do rapaz é um dos que, embora não concorde com a ida de Zé Luiz 

para o cangaço, está de acordo com a justificativa da ausência de proteção: “Se ele tiver 

cabeça tem que ganhar lá pras bandas do Brejo e contar a história ao doutor Cunha Lima. [...] 

É, mas ele não vai não. O menino está de cabeça virada com as histórias de Aparício.” 

(REGO, 2010, p. 224). Após chegar ao bando, dá-se a desilusão com a vida no cangaço, posto 

sua dificuldade: “Bem-Te-Vi, novato na caminhada, tinha o rosto ensanguentado. Um galho 

de unha-de-gato esfolara-lhe a cara.” (REGO, 2010, p. 274);  

 

Sempre que ouvia falar de Aparício, a imagem do cangaceiro crescia como a de um 

homem fabuloso. E agora o via, de olhos vermelhos e de cabelos grandes, com 

aquela fala agressiva, e não descobria nele o herói de suas ilusões de menino. E 

depois, a vida com aqueles cabras sujos e desbocados.  

[...] 

Deram-lhe o nome de Bem-Te-Vi e ali estava sem gosto e arrependido da aventura 

em que se metera. 

[...] 

Via como os cabras viviam. As necessidades, a fome, a sede nas caatingas quando 

eram obrigados a romper os espinheiros, fora das estradas, rastejando no chão, à 

espreita das volantes (REGO, 2010, p. 278). 

 

Não foi necessário que o rapaz se demorasse no cangaço para perceber que a dureza 

daquela vida em nada se parecia com as suas brincadeiras de criança, quando fingia ser 

Aparício e o único fato desagradável nisso eram as reclamações da mãe. A sedução que levara 

o jovem a ir para o cangaço de forma tão fácil se transformava em aversão. No cangaço, a 

vida era mais dura e os seus heróis se desconstruíram ante a imagem da vida real. Seu fim se 

dá de maneira trágica, preso pelos soldados em um tiroteio, mas transformado em mito nos 

versos do cantador Dioclécio.  

Maria Isaura Pereira de Queiroz não deixa de apontar, na História, o que acontece ao 

personagem Zé Luiz, no romance:  

 

A simpatia se expressou muitas vezes em jovens, adolescentes, até meninos, que 

buscavam os bandos atraídos pelas histórias de luta, pela miragem de vida fácil (isto 

é, sem o trabalho de sol a sol, sem as incertezas da agricultura e do clima), pela fama 

aventureira daqueles indivíduos metidos em roupas vistosas (QUEIROZ, 1986, p. 

35). 
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Zé Luiz, certamente, fora um dos que se interessara pelas histórias de luta, muitas 

vezes permeadas de lirismo e romantismo, elegendo homens como Aparício à categoria de 

herói popular. Talvez, o que o filho do mestre Jerônimo não esperasse é que os heróis eram 

brutos, diziam palavrões, se feriam, passavam fome e sede e viviam em condições de vida 

sub-humanas, em tantos momentos rastejando como animais. O cangaço de Aparício é o que 

seduz e, ao mesmo tempo, repele.  

 

3.2 O rifle e o cipó de boi: a ação violenta das volantes no romance de Zé Lins. 

 

A violência no contexto do cangaço sempre foi um tema difícil e polêmico, isso 

devido à possibilidade ou não de justificativa para os atos dos cangaceiros. Como tratamos, 

muitos entram para o cangaço, fazem-se das armas e da violência em nome de um “escudo 

ético”, por haver, de fato, no seu contexto, um ambiente favorável para que um homem se 

torne violento. 

Se o cangaço pode ser visto como um movimento violento, as volantes, forças do 

governo para combater os cangaceiros, não deixam a desejar nesse quesito. Para o estudioso 

Gustavo Barroso, em seu livro Almas de lama e aço: Lampião e outros cangaceiros, “O 

sertanejo detesta o policial. Vê nele o seu maior inimigo. Apelida-o caximbo, macaco, pitéu, 

mata-cachorro” (BARROSO, 2012, p. 49). Estabelecendo uma ligação entre literatura e 

história, vemos, em Cangaceiros, o próprio cangaceiro Domício se referindo aos soldados 

como “mata-cachorro” (REGO, 2010, p. 82). 

Nessa concepção, o autor entende que há uma relação de inimizade entre o policial, 

muitas vezes sedento por poder e por demonstrar e exercer a autoridade que lhe fora 

conferida, e o lado mais fraco, o sertanejo. Nas primeiras linhas de Cangaceiros essa relação 

já se apresenta como tal, dualista: “Sinhá Josefina já estava ali há mais de dois anos. Viera 

tangida pela fúria dos soldados que haviam destroçado o reduto do Santo, em Pedra Bonita.” 

(REGO, 2010, p. 27); não só do cangaço, por meio da culpa pelos atos dos seus filhos 

Aparício e Domício, mas Josefina também sente em sua pele a violência praticada pelas 

volantes.  

No romance Pedra Bonita, o Araticum, propriedade dos Vieira, é arrasado pelas 

forças do governo, a família de Aparício é maltratada e violentada pela ação da polícia: 
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No outro dia, ouviram barulho em redor da casa. E um grito de fora, um grito de 

raiva. 

- Abram a porta! 

Domício falou para Bento. 

- É a tropa de Dores atrás de Aparício. 

- Abram a porta! 

E uma pancada de coice de arma estrondou na casa. O velho Bentão levantou-se de 

ceroula e camisa. E a velha tremendo chegou-se para junto dos filhos. O sargento já 

estava dentro da casa com as praças da diligência. 

- Velho safado – foi dizendo o homem. – Nós estamos aqui atrás do bandido do seu 

filho, que matou um soldado na feira. Você vai ter que dar conta dele ou o pau vai 

roncar aqui dentro. [...] 

O couro cantou no corpo do velho. O menino tinha ido embora, ele não sabia para 

onde. Aí Domício gritou para o sargento: 

- Bandido! Dá num velho porque não puderam com Aparício. [...] 

E o couro cantou pela cara, pelas costas, pelas pernas de Domício. [...] 

Bento estava mais morto que vivo. [...] 

A primeira cipoada cobriu a mãe e o filho. A velha arriou no chão. E o cipó de boi 

cortou o coro fino de Bento. [...] 

Os soldados se riam. Era já madrugada. As candeias de azeite davam uma luz de 

quarto de defunto. No chão, deitada, a velha Josefina chorava como um menino 

apanhado. O velho Bentão, para um canto, meio desfalecido. E Domício amarrado 

para ser levado para Dores. O Araticum escangalhado. Depois fizeram a velha se 

levantar para fazer café para os praças. E com o dia raiando saíram. Domício na 

frente com os braços amarrados para traz. [...] Bento nem sabia onde estava. O 

sangue corria-lhe da cara e doía o lombo que nem podia se mexer (REGO, 2011, p. 

189 – 191). 

 

Esta é apenas a primeira vez em que sinhá Josefina e sua família experimentam a dor 

da violência policial, voltariam a ver a fúria das forças no reduto de Pedra Bonita, ocasião em 

que os romeiros são dispersos e mortos pelas balas do governo. Mas, na ocasião acima, a 

violência policial é, para os Vieira, muito mais intensa, foram surpreendidos no meio da noite 

em sua própria casa, não houve respeito pelo repouso ou pelo domicílio da família, que tivera 

o seu lugar violado. A ação da polícia, aqui, demonstra primeiramente o uso de um sentimento 

de raiva por parte dos policiais, uma abordagem feita com base em emoções, que aceitaria, 

por parte dos anfitriões, apenas uma resposta: o paradeiro de Aparício Vieira. Como a família 

não tinha essa informação, a polícia vê-se no direito de usar da força física para vingar-se de 

Aparício, não aceita uma resposta negativa quanto a saber o destino do procurado. 

O velho Bentão, a despeito de sua idade, não foi poupado da tortura e do abuso da 

força. A ação é covarde, pois não há chances de defesa, não há possibilidade de escapatória, e 

a família está completamente à mercê das forças policiais. O instinto de defesa é visto no ato 

da mãe em proteger os filhos, ao perceber a chegada dos homens, sinhá Josefina procura, 

imediatamente, estar com Domício e Bentinho, e, após isto, toma a frente de Bento para 

protegê-lo do cipó de boi dos soldados. O que também mistura esse instinto protetor e 

indignação diante de tamanha violência e injustiça é o desabafo de Domício que, diante da 

tortura ao pai, entende tamanha covardia como uma incapacidade da polícia de capturar 
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Aparício. 

Toda a atuação parece mais diversão e entretenimento para os soldados, não é uma 

ação rápida, ao contrário, dura a madrugada inteira. Diante de toda a ação, entende-se que é 

preferível a estes homens torturar a família a tomar outra providência para prender Aparício. 

O ato dos soldados rirem da situação é o maior demonstrativo de que aquilo, realmente, era 

algo que lhes proporcionava prazer, o que comprometeria a seriedade do trabalho policial. 

Após tudo isso, sinhá Josefina foi forçada a fazer café para os causadores de sua 

desgraça, assim como alguns alimentam cangaceiros por medo e, com o Araticum 

completamente arrasado, Bentão e família desmoralizados, Domício ainda foi levado 

amarrado para a cadeia. A tortura, a violência e a crueldade se estabelecem em níveis físico, 

moral e psicológico. 

Cangaceiros, portanto, já pode nos atestar que, de fato, há esse mal-estar entre 

policiais e sertanejos comuns, uma vez que o governo, representado pelas polícias, é, quase 

sempre, visto como opressor dos últimos, como se percebe na fala de um membro de um 

comboio de aguardenteiros, homem conhecedor de muitas das mazelas que assola o povo: 

“Quando não tem seca, tem soldado. Quando não tem soldado, tem cangaceiro” (REGO, 

2010, p. 377). A fala do sertanejo é um desabafo em relação ao estado de terror em que vivem 

as pessoas desse espaço, sempre inseridos na cultura da violência, entre cangaceiros e as 

forças volantes, se não experimentam a maldade de um, provam amargamente da do outro. 

Percebe-se, claramente, a mágoa que há no sertanejo em relação a esses agentes da violência, 

tanto o cangaceiro quanto o policial; sobre este último, deve repousar mágoa maior, tendo em 

vista a sua função de representante do estado não cumprida em algumas partes do romance. 

Em se tratando da experiência dos irmãos Terto e Germano com a polícia, 

abordaremos acerca da força da fúria das volantes que oprime e destrói a família dos dois 

rapazes. A ocasião em que Terto conversa com Bento e conta sobre a vida que ele e o irmão 

levaram até ali, nos oferece detalhes reveladores acerca da ação policial naquele contexto. 

Terto conta que: “Uma vez, passou pelo sítio onde ele morava o capitão Aparício Vieira. O 

velho recebeu os homens conforme as suas posses. Deu-lhes coalhada e tratou-os como se 

trata uma visita de cerimônia” (REGO, 2010, p. 51). O que se narra aqui não é algo incomum 

no cenário do cangaço, o cangaceiro é nômade por necessidade, fixar-se em um lugar 

constitui-se um perigo mortal, uma pequena parada para um descanso noturno pode culminar 

na morte, como aconteceu com Lampião em Angico. Dessa forma, tendo o nomadismo como 

estilo de vida, Aparício chega à casa daquele sertanejo, faminto e cansado dos dias e noites 

inteiras jogado nas matas da caatinga. 
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Ao receber em sua casa Aparício e seu bando, o sertanejo pobre não tem outra opção 

a não ser hospedá-lo da melhor forma possível, uma vez que, como já exploramos, a violência 

do cangaço faz com que os seus protagonistas se tornem homens temidos. Movido pelo medo, 

o pai de família dá a Aparício e aos seus homens o melhor que há na casa, embora seu poder 

aquisitivo seja consideravelmente baixo; assim, recebe-o com todas as honras de uma visita 

ilustre. Todavia, a ação do pai de Terto é suficiente para tachá-lo como coiteiro, o que geraria 

consequências terríveis em sua vida:  

 

Pois bem, não demorou muito e bateu por lá a força do tenente Lopes, homem 

também natural de Vila Bela: ‘pegaram o velho meu pai e foram com ele no cipó de 

boi. Amarraram ele na prensa da casa de farinha e foi um dar de cortar coração. Eu e 

Germano já estávamos no meio dos praças (REGO, 2010, p. 51). 

 

A fala de Terto é a narrativa de um filho que expressa a dor do pai e de toda a família 

diante do ato da volante do tenente Lopes, que, ao saber da passagem de Aparício por aquelas 

terras, resolve colocar em ação o seu modo de fazer justiça, através da violência, metaforizada 

pelo cipó de boi, uma espécie de chicote usado pelas volantes. A ação da polícia nos remete a 

um ataque de cangaceiros, movidos pelo ódio e violência, os modos de tortura são os mesmos 

ou muito semelhantes aos usados por cangaceiros. Mas o que diferencia essas duas categorias 

são suas relações com o estado. Enquanto o cangaço desafia a ordem, as volantes utilizam 

métodos violentos semelhantes ao dos cangaceiros com a justificativa de restaurar a ordem 

que é ameaçada pelo cangaço. 

É na semelhança entre os modos de agir das volantes e dos grupos de cangaceiros 

que está a contradição, uma vez que uma organização criada para combater outra age 

exatamente da mesma forma ou, quem sabe, de modo pior. Uma organização ligada ao 

governo, sustentada também pelos impostos dos sertanejos, se constitui como uma ameaça 

maior do que os próprios cangaceiros. Se compararmos os dois encontros, notamos que o 

bando de Aparício passou pela casa da família de Terto e Germano sem deixar sequer um 

rastro de violência física, enquanto que a volante liderada pelo tenente Lopes, em poucos 

instantes começava a espalhar o terror físico e psicológico na família, espancando um pobre 

idoso com a justificativa de que este era coiteiro. A violência e o terror não parariam com a 

surra no velho:  

 

Germano ainda quis se fazer na faca e levou uma coronhada de rifle que pegou, lá 

nele, bem no pé do ouvido. As minhas irmãs deram para chorar e eu vi o desgraçado 

dum praça apalpando uma delas como se fosse galinha. Pulei pra cima do cabra e 

nem sei contar o que aconteceu. Veja esta marca de talho, aqui na testa. Fizeram o 
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diabo nas moças bem na nossa cara. Levaram o velho para Vila Bela, estragaram as 

moças minhas irmãs e foram dando no velho até a cadeia. Deixaram a gente naquela 

miséria (REGO, 2010, p. 51-52). 

 

 A reação de Germano também é explicada pela espécie de código moral sertanejo. 

De acordo com o ponto de vista narrativo, sofrer uma desonra é pior que morrer para os 

homens áridos do sertão, tanto é que Germano, sabendo não ter forças suficientes para 

enfrentar a tropa, reage, obviamente sem sucesso algum. Sentindo o aumento da violência, as 

moças se desesperam e choram, enquanto são tocadas e assediadas pelos soldados, o que gera 

a reação do segundo irmão, e desencadeia o estupro das moças, algo que as tornaria inúteis, 

pois não haveria pretendentes a casamento para moças desonradas. A violência da força 

volante ultrapassa qualquer limite moral, não estavam mais punindo um coiteiro de 

cangaceiros, os soldados mostravam todo o seu despreparo para a função que exercem, 

portando-se como bandidos. Por último, tem-se a prisão do chefe da família, que sem que 

cesse a tortura, apanha até chegar à cadeia, e se torna mais uma vítima de um sertão sem leis: 

“Só sei que dois dias depois bateu na nossa casa a notícia: o velho tinha morrido” (REGO, 

2010, p. 52). 

 A família de Terto e Germano fica, devido à violência e ao excesso de força 

empregado pela polícia, completamente arruinada. Viram sua casa invadida, foram 

humilhados de diversas formas, as moças violentadas sexualmente, agredidas fisicamente; o 

chefe da família fora preso sob torturas até não suportar mais, dada a violência posta em cena 

por uma instituição representativa do estado, do poder do governo. O pobre está, dessa forma, 

abandonado pelo poder público, como a família citada muito bem ilustra. Se, por medo, os 

pobres homens do sertão alimentam os cangaceiros, que estão contra as volantes, morrem nas 

mãos destes últimos. Para o sertanejo simples do romance de Lins do Rego, não há 

escapatória, possibilidades de fuga, não, pelos menos, para a maioria, os que não conseguem 

fugir desse destino de sofrimento. Nessa narrativa, poucos são os resistentes, os que não se 

conformam a essa sujeição aprisionadora e escapam. Assim, Terto e Germano não fogem em 

busca de condições melhores de vida, fogem apenas para escapar, para não lidar com a 

realidade do pai morto, das irmãs desvirginadas, da mãe envergonhada, carregando pelo 

mundo o estigma de coiteira de Aparício Vieira e expulsa das terras onde moravam. 

 Os dois irmãos chegam, portanto, às terras do capitão Custódio dos Santos fugindo 

da vergonha pela ação violenta que sofreram, envergonhados e feridos ao ponto de não 

suportarem mais viver perto da família desgraçada: “Germano não podia olhar para as 

meninas. E me disse mesmo uma vez que, pelo gosto dele, matava as duas” (REGO, 2010, p. 
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52). De certo, não era a vida que projetaram, eram peregrinos produtos da violência do 

governo, da repressão insensata. Germano, contudo, fala a linguagem da vingança; o cangaço, 

apesar de ser um dos motivos de seu sofrimento, era o único meio de vingar a morte de seu 

pai e a desgraça de sua família: “Ele me diz todo dia que só descansa quando cair no grupo de 

Aparíco Vieira.” (REGO, 2010, p. 52). A ofensa e a vergonha causadas pela afronta e ação 

violenta da polícia colocam Germano diante de uma revolta, que só pode ser aliviada quando 

ele, por meio do cangaço de Aparício Vieira, vingar a morte de seu pai e a destruição de sua 

família. 

 Se trilharmos outras veredas que não as da ficção, trazemos, mais uma vez a 

contribuição de Barroso (2012, p. 51) para entender o modo como a violência da polícia agia 

e dialogava com o homem do sertão: “Foi um subdelegado de polícia quem assassinou, em 

janeiro de 1896, Baptistão, pai de Antônio Silvino. Como o governo não puniu esse homicida, 

o filho recorreu ao bacamarte e se fez cangaceiro.” Antônio Silvino, ao lado de nomes como 

Sinhô Pereira, Jesuíno Brilhante e o próprio Lampião, pode ser considerado um dos maiores 

chefes de bando que o cangaço conheceu. Segundo a afirmação do pesquisador, a causa da 

entrada de Silvino para o cangaço e, consequentemente, de muitas mortes, foi o assassinato do 

seu pai e a falta de punição do culpado, história semelhante à de Germano. É a injustiça e a 

dor de um pai morto que fazem os dois personagens, da realidade e da ficção, enveredarem os 

caminhos da violência, de acordo com as obras lidas. 

Barroso (2012, p. 51) ainda nos dá conta de outras histórias, no tocante à relação 

violenta e repleta de tensão entre polícia e sertanejos: 

 

“[...] na luta entre Carvalhos e Pereiras, no sertão pernambucano, um oficial de 

polícia, partidário dos primeiros, surpreendeu na estrada de Belmonte o jovem 

Sebastião Pereira, rapaz morigerado, e obrigou-o, cercando-o de carabinas e 

baionetas, a engolir três cigarros acesos. [...] Sebastião, para vingar-se da afronta, 

matou-o de tocaia e tornou-se um cangaceiro terrível” (Aspas do autor). 

 

Tal como o sujeito descrito acima, Germano, possivelmente, fosse um sujeito pacato, 

que não se envolvia em desavenças, diferentemente de Aparício, que já mostrava inclinações 

para a violência desde muito cedo, ou Zé Luiz, filho do mestre Jerônimo, que testemunhou a 

violência do pai e mantinha seus pensamentos e vontades voltados para o cangaço. A ação das 

polícias, semelhante à que é trazida na história por Gustavo Barroso ou na ficção, por José 

Lins do Rego, no caso da família de Germano e Terto, é um fator providencial para que 

muitos entrem no cenário da violência que assolou o Nordeste brasileiro, até o século passado. 

Alguns chegam ao cangaço para financiar sua vida de fugitivo, como Aparício, que foge após 
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um assassinato e não teria outro meio para manter-se na vida de fugas a não ser praticando 

crimes; ou para vingar-se, como fez Germano, aderindo ao estilo de vida violento de uma vez 

por todas. 

Entendemos que a ação das volantes policiais baseadas na violência desmedida 

contra o sertanejo mais pobre pode, inclusive, fazer com que surjam vozes que sugerem 

comparação entre polícia e cangaço. Em Cangaceiros, Domício cura-se de um ferimento na 

casa de sinhá Josefina e do irmão Bentinho e, após alguns dias de apego com a mãe, o 

regresso ao bando é um tanto quanto difícil para sinhá Josefina; e Domício justifica: “Estou 

no cangaço. Aqui fiquei estes tempos escondido, neste cocuruto de serra. E se o governo 

soubesse do meu paradeiro aqui estaria para me matar a mim, à senhora e Bentinho. O 

governo mata, como a gente mata” (REGO, 2010, p.72). O governo, na voz de Domício, são 

as volantes. Os soldados, para o cangaceiro, representam a instituição governamental. 

A perseguição policial mostra-se um fator bastante considerável quando o que está 

em cheque é desligar-se do cangaço. Caso fosse a decisão de Domício seguir os conselhos e 

apelos da mãe para não voltar mais para o bando de Aparício, precisaria ser ainda um fugitivo, 

como se estivesse no cangaço. Essa é uma das justificativas que o filho oferece à mãe: se ele 

ficasse, seria facilmente reconhecido e, sendo assim, as volantes e o governo matariam não só 

ele, o cangaceiro, mas sua mãe e Bentinho. 

É perceptível aqui, mais uma vez, que a ação das volantes não se limita à busca de 

cangaceiros e/ou criminosos, mas de qualquer um que mantêm relações com estes, não 

importa se é um atual, um ex-cangaceiro, um familiar deste, ou alguém que por medo o 

acolheu. Parece ser do interesse dos soldados tão somente fazer uso de seu poder para impor a 

sua ira sobre quem quer que se ligue aos cangaceiros. 

Em José Lins do Rego, o modus operandi das volantes é tal qual o dos cangaceiros; 

conforme as palavras do próprio cangaceiro Domício: “O governo mata, como a gente mata.”, 

o recurso linguístico da comparação faz com que coloquemos cangaceiros e policiais no 

mesmo patamar no quesito violência, os cangaceiros matam, os soldados também matam. 

Sobre essa semelhança, Gustavo Barroso (2012, p. 55) também se posiciona através do 

sugestivo título do capítulo “Cangaceiros de farda”, onde mostra que a ação violenta de um é, 

em demasia, parecida com a do outro, através da narração de fatos verídicos por parte de 

quem viu de perto, cronologicamente falando, todas as barbáries cometidas em nome da lei e 

da justiça. 

Além de Barroso, convém mencionar o artigo de Oswaldo Souto sobre as 

vestimentas das volantes, publicado no Gazeta de Alagoas do dia 19 de fevereiro de 1938, 
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intitulado “Soldados ou cangaceiros?”. No referido texto, o autor trata, no início, acerca da 

violência do banditismo nas estradas e dos riscos de assalto que viajantes precisavam 

enfrentar quando se propõem a deslocarem-se de seus territórios. Com essa introdução chega-

se a uma descrição dos bandidos e de seu vestuário: “trajam o seu uniforme próprio e usam 

longos cabelos à nazarena.” (SOUTO apud MELLO, 2010); em seguida, o autor faz uma 

comparação com as volantes: “Nesse particular, cabe fazer uma oportuna, lógica e avisadora 

observação. É que alguns soldados também se disfarçam em cangaceiros, trajando a mesma 

roupa e usando também cabelos cumpridos” (SOUTO apud MELLO, 2010).  

A comparação entre cangaceiros e volantes vai além dos seus modos de agir, chega 

também às indumentárias, o que aproxima ainda mais as duas figuras. Para o autor, os 

soldados não apenas se vestem de modo parecido com os cangaceiros, mas os imitam. Isso 

nos dá uma ideia de tentativa de reprodução fiel. De alguma maneira, parece ser interesse dos 

soldados se assemelharem aos cangaceiros.  

Em Cangaceiros, José Lins do Rego também não se abstém de mostrar essa 

aproximação estética entre policiais e bandidos: “Reparou Bentinho nos trajes dos soldados. 

Não fazia diferença dos cangaceiros. Chapéu de couro, punhal atravessado, alpercatas de 

couro cru” (REGO, 2010, p. 151). A observação é feita por Bentinho que, sendo irmão de 

cangaceiro, conhece bem a forma com que seus irmãos se vestem. Tal constatação é algo que 

provoca a admiração no rapaz a ponto de merecer sua observação, e a taxativa afirmação de 

que não havia diferença entre os soldados e os cangaceiros.  

O que Souto (apud Mello, 2010), constata mais abaixo é um agravante ainda maior a 

respeito das polícias do sertão e que já percebemos através da leitura do romance 

Cangaceiros: “Possivelmente, dada a carência de educação e pouca noção de responsabilidade 

do soldado, principalmente quando afastado do comando e dos superiores, desvia-se ele da 

sua nobre missão e aventura-se à prática de desmandos” (MELLO, 2010). Para o autor, esse 

modelo de policial é um aventureiro despreparado para a função que exerce, pois pratica 

aquilo que não lhe cabe e, sobretudo, o que não lhe convém; despreparado, pois não lhe foi 

dada educação e nem foi conscientizado acerca da ética que exige a sua importante função. 

Maria Isaura Pereira de Queiroz aponta algumas semelhanças que tornam os dois 

grupos parecidos, oferecendo-nos contribuições para nossa discussão: “polícia e cangaceiros 

se estruturavam da mesma maneira e sempre os do escalão mais baixo pagavam o maior preço 

pelas aventuras” (QUEIROZ, 1986, p. 36). A afirmação da autora nos mostra que há uma 

divisão hierárquica dentro dos grupos, tanto de policiais quanto de cangaceiros. Nessa 

perspectiva, os que ocupam posições mais altas desfrutam também da fama; entretanto, os que 
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não desfrutavam de maior prestígio são expostos ao maior perigo. 

No caso em que a polícia invade a casa da família de Terto e Germano, ou até mesmo 

o Araticum, em Pedra Bonita, as volantes demonstram agir exatamente de acordo com o que 

estamos discutindo, com falta de educação, excesso de força e mostrando despreparo para a 

função exercida. Homens incultos, cercados por uma cultura de violência forte, usam a lei 

para praticar crimes e para justificar seus atos violentos. 

De acordo com o artigo de Oswaldo Souto (1938), a situação que aproxima 

cangaceiros e policiais é ainda mais delicada, pois, nas palavras do próprio autor, o soldado 

imita o bandido e não apenas se assemelha a ele. O autor entende que “o mais seguro para 

defesa e tranquilidade do sertanejo e do viajante é que o soldado apareça sempre como 

soldado, porque, fazendo desaparecer a dúvida, leva logo à confiança que deverá decorrer das 

tropas espalhadas no sertão, para garantia pessoal e da propriedade”.  

Se a semelhança física e estrutural entre esses dois grupos antagônicos já preocupa as 

pessoas de sua época, imaginemos quão mais grave é a semelhança que constatamos no 

romance de José Lins do Rego, a do modo de agir, algo muito mais decisivo e com 

consequências mais drásticas como as que mudaram a vida das famílias nos romances Pedra 

Bonita e Cangaceiros. Portanto, a fala de Domício, a respeito de que o governo, através das 

volantes, mata como os cangaceiros é válida e, no romance, mostra-se verdadeira.  

A semelhança física é uma ilustração da semelhança no que diz respeito ao modo de 

agir. Isso pode, contudo, ser explicado pelo fato de suas vidas serem igualmente errantes e, 

certamente, instrumentos como o chinelo de couro cru são mais resistentes ao solo árido do 

sertão, aos espinhos, etc.; o chapéu de couro protege melhor a cabeça dos nômades contra a 

vegetação da caatinga, como a jurema ou o xique-xique, plantas com espinhos fortes, já que 

nem sempre andarão por caminhos abertos.  

Todavia, é verdade que tudo isso gera na mente do sertanejo certa confusão e maior 

probabilidade de comparações: “Os sertanejos sofriam dos cangaceiros e das volantes. Por 

onde passavam os soldados os estragos eram os mesmos. O povo botava a mão na cabeça no 

desespero de não ter para onde correr” (REGO, 2010, p. 146). É relevante ressaltar aqui mais 

uma semelhança apontada pela estudiosa Maria Isaura Pereira de Queiroz:  

 

Num outro ponto também se aproximavam cangaço e polícia; nas façanhas e na 

crueldade. A polícia não se compunha apenas de indivíduos assalariados, cuja 

função era a manutenção da ordem: esta era simplesmente a sua fachada legal. Na 

verdade, ela estava formada por indivíduos de diversas camadas sociais, que se 

empenhavam em perseguir os bandidos por questões de vingança pessoal ou familiar 

(QUEIROZ, 1986, p. 36).  
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Posta essa informação, nos remetemos às causas pelas quais indivíduos se alistavam 

nas volantes com o intuito de perseguir cangaceiros. Se muitos levavam consigo motivos 

pessoais, como a vingança, estes lutam de maneira passional, comprometendo a seriedade e 

ética que o trabalho requer. Sem nenhum preparo para a função, colhem-se os resultados de 

uma polícia que emprega a violência, a crueza e o mesmo critério de justiça dos cangaceiros. 

Tanto o cangaço quanto as volantes são motivos para o sofrimento do sertanejo, 

figurado em Cangaceiros, todavia, na fala da estudiosa, parece haver um peso maior sobre o 

que fazem os soldados do que sobre os próprios cangaceiros, é sobre os praças que continua 

se falando, é sobre eles que está a ênfase de que os estragos provocados são os mesmos 

deixados pelos cangaceiros. Aqui, registra-se bem a ausência de alternativas a que estão 

submetidos todos os que não desejam se envolver no universo da violência, pois se o 

banditismo não satisfaz as expectativas dos sertanejos, os soldados do governo, tampouco. 

Pelo contrário, são mensageiros dessa violência que caracteriza o sertão nordestino do 

universo de Cangaceiros. 

O serviço no cangaço não precisa apenas de casas de família para alimentar os 

cangaceiros, necessita também de pessoas que tenham acesso a informações do maior número 

de lugares possíveis. Assim, outros homens, como os cargueiros que trabalham no transporte 

de rapadura e aguardente também agiam na prestação de serviços aos bandidos. Dessa forma, 

estes transportadores são grandes alvos de desconfiança das volantes: “Tinha encontrado, em 

Moxotó, uma volante em demanda do Ceará. O tenente os apertara para saber alguma coisa de 

Aparício. Chegou até a ameaçar em surra. Mas um dos rastejadores que estavam com a tropa 

conhecia o velho Marinho” (REGO, 2010, p. 93). É perceptível que as estradas também se 

constituem um ponto estratégico para o trabalho das volantes, pois muito embora estas nem 

sempre fossem utilizadas pelos cangaceiros, mas podiam levar até eles.  

Os cargueiros inspiram desconfiança aos soldados pela vida nômade que levam, o 

que os qualificava como bons portadores de notícias e recados. Eles não eram também 

pessoas de status social elevado, portanto, tornam-se presas fáceis. Na narrativa, vemos que o 

tenente já barra os homens com a intenção de saber sobre Aparício, como se eles soubessem 

de algo. Como negam conhecer o paradeiro dos procurados, eles também se tornam alvo da 

violência dos soldados, pois foram ameaçados de surra e não apanharam porque um dos que 

estava com a tropa reconheceu um dos cargueiros. Caso apanhassem, sofreriam sem ter a 

quem recorrer, pois não havia por quem chamar, uma vez que estavam sendo acusados de um 

crime e não havia defesa possível, estando à mercê da palavra das volantes. Sobre esses 
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nômades, há ainda o caso do tangerino Moreno, homem que trabalhava com a condução de 

rebanhos e prestava serviços para Aparício, levando recados entre o cangaceiro e o juiz de 

Tacaratu: “Deram com o bicho na cadeia e a peia comeu” (REGO, 2010, p.127). 

Com o passar do tempo, acoitando a mãe e irmão de Aparício, cangaceiros feridos 

em recuperação, recebendo e realizando ordens de Aparício, a Roqueira, terras do capitão 

Custódio, se tornaria mais um alvo das suspeitas do governo. A movimentação seria percebida 

e as volantes não demorariam a chegar: “Aparício atacaria o Jatobá e sem dúvidas liquidaria o 

chefe político. Muito em breve as forças do governo subiriam aquelas serras para dar uma 

lição duríssima no povo” (REGO, 2010, p. 100).  

Cogitava-se o ataque de Aparício ao Jatobá, terras de Cazuza Leutério, em 

retribuição aos préstimos que o capitão Custódio lhe dava. O velho da Roqueira atribuía a 

morte do filho ao líder do Jatobá e depositava em Aparício as suas esperanças de vingança. 

Aproximava-se o dia do ataque e já se percebia a provável chegada de tropas do governo que 

puniria o povo pelos crimes que, porventura, Aparício cometesse e, mais uma vez, o sertanejo 

simples seria o menos favorecido nessas relações de poder que envolvem cangaço e governo. 

Sobre isso, o próprio capitão Custódio advertia Bentinho: “- É menino, depois do 

serviço de Jatobá essas terras vão sofrer muito” (REGO, 2010, p. 116). A presença das 

volantes aqui é sinônimo de sofrimento para os que vivem na propriedade do capitão Custódio 

que projeta o seu futuro em torno dessa vingança. A despeito de ter terras que poderiam ser 

prósperas com o cultivo da cana de açúcar, Custódio dos Santos não faz questão disso, a única 

coisa com que se importa é a vingança da morte do filho, que só se realizaria por meio da 

força de Aparício, que atrairia as volantes para as suas terras e estes destruiriam tudo. As 

terras sofreriam, as volantes liquidariam a todos, mas o velho estaria feliz porque vingou o 

filho, morreria nas mãos dos soldados, mas morreria com certa honra: “A força entraria na 

Roqueira para castigar o capitão Custódio, coiteiro de cangaceiro” (REGO, 2010, p. 120). Até 

esse ponto, já percebemos um abuso de poder, um excesso de violência, a volante não agiria 

nos termos da lei, e sim, se vingaria como cangaceiro, por meios violentos. 

O problema não se limita a isso, pois “a fúria dos soldados não respeitaria nada. 

Sofreriam mulheres e meninos, porque a ordem era pra arrasar” (REGO, 2010, p. 120). Mais 

uma vez, percebemos que os soldados agiriam baseados em suas emoções, sem a seriedade 

devida para a função que exercem. Pautados pela fúria, querem vingar-se e não fazer justiça. 

Agindo assim, suas ações não demonstram ética nem respeito. E ao sertanejo simples resta 

lidar com a fúria armada de um Estado que manda matar, violentar, espalhar terror, como os 

cangaceiros fazem. 
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Bentinho, principalmente após a morte da mãe Josefina e noivar com Alice, recebe 

constantemente conselhos para deixar aquelas terras porque as volantes perseguiriam os 

habitantes dali, devido o envolvimento de seu dono com o bando de Aparício. É interessante 

como o nome das volantes sempre aparece, no romance, entrelaçado ao do cangaceiro, é a 

identidade de um que existe em função da do outro, aproximando ainda mais as duas temidas 

figuras do espaço do sertão. A própria mãe de Alice adverte Bentinho: “Os cangaceiros andam 

por aí e as forças fazem o diabo. Não respeitam nem moça, nem doida” (REGO, 2010, p. 

180). Desde o fim de Pedra Bonita e o início de Cangaceiros, Bento anda um pouco à frente 

das tropas, no começo do romance para avisar aos romeiros, agora é aconselhado por todos a 

fugir das volantes. Era, afinal, o destino de um irmão de cangaceiro, que, embora não seja 

propriamente um cangaceiro, serve como moeda de troca ou de vingança. Bentinho termina o 

romance assim como começou, fugindo, com sua noiva Alice e com o cantador Dioclécio, 

falando baixo e sem deixar rastros para a polícia. 

Já o capitão Custódio findou por cair nas mãos das volantes, quando carregava 

munição que deveria ir para o bando de Aparício: 

Pois aconteceu que ontem de tarde eu vinha pela estrada, quando vi uma volante. 

Não cortei caminho e vi o tenente Alvinho com um velho amarrado. O velho era a 

figura do capitão Custódio. O tenente mandou que a gente parasse. O preso estava 

furioso, mas o tenente Alvinho não é homem para brincar. Tive pena do velho 

sertanejo naquela idade. “Seu tenente”, lhe disse eu, “Este cidadão é o velho 

Custódio, da Roqueira, homem de muito respeito no município de Tacaratu.” 

“Respeito coisa nenhuma”, Gritou-me ele. “Vou levar este merda pra Jatobá. Vai ver 

o que era que ele conduzia naquela carga. Munição pra cangaceiro.” [...] Tive dó do 

capitão. Não tarda a bater volante por aqui. (REGO, 2010, p. 336). 

 

Implacável, a ação policial, aqui, prende o capitão Custódio em flagrante; amarrado, 

o velho, doente, segue para a cadeira de Jatobá, terra de seu inimigo político Cazuza Leutério, 

onde permanece por alguns dias, sofrendo ameaças e tendo alucinações devido ao seu 

problema mental. Não sofreu muito mais além disto porque o próprio inimigo e anfitrião não 

permitiu, temendo ser ameaçado de perseguição política e, consequentemente, prejudicar-se 

no âmbito da política nacional. Por vontade do líder da volante, o tenente Alvinho, o velho 

experimentaria o cipó de boi correndo em suas costas, até que confessasse que toda a munição 

que carregava deveria servir ao bando de cangaceiros liderado pelo temido Aparício Vieira. 

Parece-nos interessante, também, o relato de um morador de uma casa onde o capitão 

Custódio, junto com Bentinho, param a fim de descansar em uma viagem para os serviços de 

Aparício. Ao ouvir o capitão Custódio dizer que não foi destratado pelas forças volantes na 

estrada, o dono da casa retrucou: 
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Pois aqui em casa ele esteve e me disse o diabo. Veja o senhor, moro aqui nesta beira 

de estrada, na terra do velho Teteco, pago o meu forinho para ter esta lavoura que o 

senhor vê e vem o tenente Sabino me dizer o que disse. Tenho mulher e filhos 

pequenos. Sou homem só do meu trabalho. O tenente parou ali na porta e veio com 

conversa atravessada, dizendo que tinha sabido que Aparício passara por aqui. Eu 

disse a ele: ‘Seu tenente, não vi este homem, que Nossa Senhora me defenda de 

encontrar com ele.’ Ele não acreditou e me saiu com quatro pedras na mão como se 

eu fosse um coiteiro. Me disse o diabo. Felizmente a minha mulher apareceu e como 

está ela de barriga, parece que abrandou o tenente. Os soldados se espicharam por 

debaixo do umbuzeiro e até cantoria tiraram. Ficaram assim a noite inteira. O 

tenente, mesmo ontem de manhã, saiu mas me falou deste modo: ‘Olhe, se ficar 

sabendo que Aparício parou por aqui, venho lhe dar um ensino. Estou arrancando 

orelha de coiteiro. Agora me diga o senhor: o que pode fazer um sertanejo com 

Aparício chegando na sua casa? É receber o homem como um rei (REGO, 2010, p. 

151-152). 
 

O homem da casa na estrada, que não sabemos o nome, nem muito a respeito, é mais 

um dos tantos que ficaram anônimos, mesmo diante das barbáries sofridas pela força policial. 

Ainda que com uma ação menos violenta do que a que costumamos ver, por parte das 

volantes, nesse caso, não há agressão física, propriamente dita, mas as ameaças deixam um 

rastro de medo que os soldados costumam deixar no decorrer da obra. Um pouco antes disso, 

o capitão Custódio, desconhecido do tenente, passara sem sofrer nenhuma desfeita, 

simplesmente porque a imagem lhe inspirava respeito, diferentemente de um agricultor de 

beira de estrada. Os soldados curvam-se diante de uns (cf. p. 258) e humilham outros, como 

fazem os cangaceiros de Zé Lins.  

Surge, em cena, certo sinal de piedade, de clemência; o fato de haver mulher grávida, 

provavelmente, tenha feito o tenente desistir de levar as acusações adiante, até chegar a níveis 

maiores de crueldade e violência. Naquele dia, chegar na casa simples com palavras duras, 

acusativas e ameaçadoras bastou para a volante, mas justamente a ameaça ficou como palavra 

final. As acusações e a desconfiança deixam o anfitrião indignado; desabafa com o primeiro 

desconhecido que surge em sua casa, correndo o risco de ser denunciado; sua fala retorna ao 

ponto de que não há alternativas viáveis ao sertanejo, o que ele poderia fazer caso Aparício e 

seu bando viessem a sua casa? Como negaria hospedagem ao capitão que aterroriza a caatinga 

com fúria e crueldade?  

A única alternativa seria recebê-lo da melhor forma possível, como um rei; pois, 

assim, seria poupado, juntamente com sua família, da violência dos cangaceiros, mas, 

certamente, não escaparia da ação furiosa das volantes, como aconteceu à família de Germano 

e Terto. A violência empregada pelo governo através das forças volantes é, em Cangaceiros, 

uma das grandes misérias do sertão, dentre tantas; tudo o que o sertanejo quer é “ser uma 

criatura feliz, longe dos cangaceiros, das polícias, das misérias do sertão” (REGO, 2010, p. 



59 

 

260). Na voz de Bentinho, ouve-se todo sertanejo inconformado com o estilo de vida que 

leva, oprimido por causas naturais e pela mão violenta dos homens, quer sejam malfeitores, 

quer seja governo. 

 José Lins do Rego, romancista nato, retrata muito bem o que é viver neste sertão de 

suas obras. Se o sertanejo alimenta o cangaceiro por medo de ser torturado até a morte por 

esses bandos hostis, os soldados chegam e cumprem o que o cangaço, por um momento, não 

fez. Não há alternativas para o mais pobre, está sempre entre a miséria das secas e a violência 

dos cangaceiros e das volantes.  

Não há, também, nenhuma preocupação dos praças em relação à possibilidade de 

estarem cometendo alguma injustiça quando agem violentamente; não se considera a 

probabilidade da inocência de suas vítimas, apenas a da culpa; não se ouve uma resposta que 

não deseja ser ouvida, a sede do sangue dos mais fracos é sempre maior e se constitui como o 

alimento que fortalece a violência desses homens duros e áridos. As volantes, assim, também 

se constituem como um dos agentes de violência nesse espaço, alegando combater os atos dos 

cangaceiros, mas agindo de maneira semelhante a estes. 
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4 O PERCURSO DA FAMÍLIA VIEIRA: ENTRE O FIM TRÁGICO DA VIOLÊNCIA 

E A ESPERANÇA DE REDENÇÃO 

 

 Neste capítulo, trataremos do percurso da família Vieira que é, em boa parte do tempo, 

conduzida pelo cangaço, pelo messianismo e pela seca, flagelos que afligem a vida do 

sertanejo no universo de Cangaceiros. Para isso, além da análise do romance em questão, 

necessitaremos de algumas referências a Pedra Bonita para um olhar mais coerente sobre a 

vida da família de Bento. 

Em Pedra Bonita e Cangaceiros, o José Lins do Rego que contou, de fora artística, a 

trajetória dos engenhos de cana de açúcar, com as peculiares marcas da memória e da 

autobiografia, narra agora a história dos Vieira, família que se dissipa ante algumas misérias 

que recaem sobre o sertanejo, em virtude da localização geográfica, da organização 

econômica e das mazelas sociais. 

Rui Facó nos dá uma noção contextual do meio em que vive a família de Aparício, 

apontando para as causas dos males dos Vieira: 

 

Contra a fome e a miséria que aumentam com a seca, manifestam-se dois tipos de 

reação da parte dos pobres do campo: a) a formação de grupos de cangaceiros que 

lutam de armas nas mãos, assaltando fazendas, saqueando comboios e armazéns de 

viveres nas próprias cidades; b) a formação de seitas de místicos – fanáticos – em 

torno de um beato ou conselheiro, para implorar dádivas aos céus e remir os 

pecados, que seriam causas de suas desgraças (FACÓ, 1972, p. 28-29). 

 

Diante das mazelas sociais e naturais inerentes às suas vidas, de acordo com Rui 

Facó, os pobres buscam uma espécie de reação que, se não resulta em outra coisa, denuncia ao 

menos a indignação desses sujeitos. Nessas condições, surgem os bandos armados que 

roubam, saqueiam, estupram e matam, rompendo os limites da propriedade privada, de ordem, 

de lei. 

Outra reação que surge são os redutos de beatos. Essas seitas ou grupos religiosos se 

apropriam da fé de seus devotos, trazendo-lhes esperança em um tempo vindouro diferente 

daquele, do ponto de vista das mazelas e desigualdades sociais. Em torno de um líder, os 

beatos passam a viver em condições sub-humanas, oferecendo sacrifícios em busca da 

redenção de seus pecados. Nesse ponto, surge uma questão de ordem teológica, pois se 

acredita que todas as desgraças do povo resultam de uma reação divina à sua condição de 

pecado. Nessa perspectiva, a vontade soberana de Deus seria movida pelos deméritos do 

povo, fazendo-o agir em desfavor destes. 

É entre as desgraças desse mundo de Pedra Bonita e Cangaceiros, como as secas, o 
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messianismo e o cangaço que está a família Vieira, formada por Bentão, sinhá Josefina e seus 

filhos Deodato (cuja presença no romance se reduza a uma discreta menção), Aparício, 

Domício, Bento, que é deixado com o padre Amâncio quando a família busca escapar da seca. 

Os dois romances são ligados em torno de Antônio Bento, filho mais novo que é 

criado distante da família por decisão da mãe, que almeja que o menino sobreviva à seca, que 

se torne um padre e se livre de uma maldição que ela acredita pairar sobre sua família. Esse 

infortúnio sobre sua família, segundo acreditava sinhá Josefina, era fruto de uma carnificina 

realizada pelos soldados do governo contra o reduto de beatos que se encontravam em Pedra 

Bonita e a denúncia teria sido feita por um antepassado dos Vieira. 

Assim se dá a existência dessa família que primeiro perde o filho Aparício para o 

cangaço; em seguida Bento Vieira, sinhá Josefina e Domício passam a compor uma nova 

comunidade de beatos, reunidos em torno de um Santo, também na Pedra Bonita. Após a 

morte de Bentão, Domício segue os passos do irmão Aparício, entrando para o cangaço e 

Bento passa a cuidar da mãe, prestar informações para Aparício, fornecer-lhe munições, 

ajudar na recuperação de cabras baleados, dentre outros préstimos. 

Nos casos de sinhá Josefina e Bentinho, especificamente, ao final de nossa 

abordagem sobre suas existências, bem como sua relação com o cangaço e com o destino dos 

Veiras, traremos conceitos de Albin Lesky, postulados em A tragédia grega, ligados à 

presença do trágico na vida desses personagens. Temos consciência de que o gênero romance, 

em si, tem as suas particularidades que o distingue da tragédia, mas que há a possibilidade de 

diálogo entre os gêneros por acreditarmos não haver “pureza” neles. Afirmamos isso 

conforme defende Elri Bandeira de Souza em sua tese de doutorado Fogo Morto: uma 

tragédia em três atos, baseado no que diz Anatol Rosenfeld em O teatro épico. 

 

4.1 Domício no cangaço 

 

Ao passar alguns dias com a mãe e o irmão onde estes moram escondidos, na 

Roqueira do capitão Custódio, Domício conta a Bento a sua história a partir do momento em 

que ela se liga ao cangaço. O irmão de Aparício narra: “Tu sabe, Bentinho, eu caí no cangaço 

sem mesmo saber como” (REGO, 2010, p. 61), algo que se deu de forma inesperada, 

surpreendente, sem dá, ao rapaz, possibilidades de negar aquele destino que o parecia 

perseguir; a sina dos Vieira, tão chorada por sinhá Josefina em seus lamentos pelo drama da 

família de cangaceiros.  
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No desabafo ao irmão, Domício acrescenta: “Nos primeiros dias andei como um 

leseira, com o grupo, rompendo os espinhos da caatinga. [...] A gente chegava num espojeiro e 

só dava tempo de chupar uns umbus, para cair outra vez nos atalhos da caatinga fechada” 

(REGO, 2010, p. 61-62). Aquele início, para Domício, era um nascimento para a vida errante 

de um cangaceiro, com todas as implicações que esta tem, a começar pela mais simples, 

romper os espinhos da caatinga, até dificuldades, como a fome, a sede, a aridez da terra, o sol, 

dentre outras implicações, como os perigos das emboscadas e dos tiroteios.  

A nova vida mostrava-se, para Domício, apressada, medonha, como a do irmão chefe 

do bando que, sequer, desfrutava da tranquilidade de dormir em paz, uma vez que a vida que 

escolhera não permitia isso, pela tamanha periculosidade de seu ofício: “Vi aí como Aparício 

não dormia. Não era um dormir de corpo todo. Ficava nele como que acordada uma parte do 

corpo. Mal se mexia uma lagartixa, Aparício abria os olhos e segurava no rifle. Dormia de 

armas na mão à espera de qualquer um ataque” (REGO, 2010, p. 62).  

Uma parada deveria ser feita com toda cautela, sem exceder o tempo; uma refeição 

sem a calma do lar, a depender também do querer da natureza que lhes dava os umbus, ou 

não, de acordo com a época. Era a vida cangaceira mostrando para o rapaz, que nunca que 

imaginara ali, suas primeiras faces que, apesar de dolorosas, estavam distantes de serem as 

mais cruéis e mais trágicas.  

Domício já estava com o bando, mas o que consagraria sua entrada para o cangaço 

seria a fala do irmão Aparício, chefe do bando:  

 

No outro dia de manhã, ele me chamou pra dizer: “Este rifle foi de Cobra Verde. 

Cobra verde morreu no tiroteio com a força da Paraíba. Eu sei, mano, que tu não tem 

calibre de cangaceiro. Mas tu é irmão de Aparício Vieira e os ‘mata-cachorros’ não 

vão te deixar viver. Tu tem que fazer a vida no rifle. Este menino Cobra Verde, eu 

tirei da família com quinze anos. [...] O menino tinha natureza caninana. Foi ele 

mesmo que se botou para mim pedindo para cair no cangaço. [...]” (REGO, 2010, p. 

63). 

 

 A fala de Aparício era uma convocação para seu irmão do meio para, dali por diante, 

integrar o bando. Sobre os ombros de Domício estava um peso maior do que o rifle do cabra 

Cobra Verde, ele era irmão de Aparício, o cangaceiro mais temido, por isso mesmo a vida no 

cangaço era, para ele, o único caminho possível para viver naquele mundo, o próprio irmão o 

adverte de que os “mata-cachorros”, isto é, as forças policiais, não o deixariam em paz.  

Além disso, quando ganha o rifle de Cobra Verde, Domício se torna substituto de um 

cangaceiro furioso, que entra para o bando motivado pelo desejo de vingança contra a polícia, 

que matou seu pai por questões de brigas por terra. O irmão de Aparício, todavia, não tinha 
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fúria no coração, muito embora também tivesse sofrido na mão das forças volantes, na 

ocasião em que Aparício assassinara um vizinho, antes de entrar para o bando, ainda em 

Pedra Bonita; não tinha a sede de vingança de Cobra Verde, nem havia nele inclinação 

alguma para a violência, o próprio Aparício reconhece que Domício não tinha vocação ou 

“calibre” para aquela vida cangaceira. 

Domício, logo nos primeiros dias, percebe a articulação e a organização do cangaço 

com colaboradores que não fazem parte propriamente do bando, os chamados coiteiros: “Uma 

noite, porém, [...] Vinha eu ao lado de Aparício e ele me disse bem baixo: ‘Ali fica a casa de 

Pedro Firmino, morador dos Avelós. É um coiteiro de munição’” (REGO, 2010, p. 62). 

 O líder do cangaço, nesse trecho, ensina ao irmão as primeiras trilhas do cangaço, a 

necessidade de apoiadores que colaborem para a organização do grupo, mostrando que seu 

bando era, de fato, profissional, não agia como amadores, ou como jovens rebeldes, de forma 

impensada, mas que demandava a organização de que qualquer outro ofício, ou meio de vida, 

necessita. É a integração de Domício ao bando que, aos poucos, se consolida. 

 Na casa do coiteiro, o bando encontra descanso e comida, além da palavra do 

próprio Pedro Firmino: “Capitão [...] eu marquei sua passagem mesmo para hoje. O tangerino 

Moreno passou por aqui e me disse: ‘O capitão caiu na caatinga não faz duas semanas.’ [...] 

Não faz três dias que a carga chegou aqui em casa” (REGO, 2010, p. 62). Esse é, certamente, 

um coiteiro que agrada a Aparício, uma vez que tal posição demonstra requisitar, além de 

fidelidade, organização e planejamento para deduzir, aproximadamente, a data da chegada de 

Aparício para, nesse caso, apossar-se de sua encomenda.  

Surge ainda outra figura, a de alguém que leva informações entre o grupo de 

cangaceiro e o coiteiro, Moreno, que era tangerino, alguém que trabalha com a condução de 

rebanhos, por isso movimenta-se livremente, na caatinga, sem despertar muitas suspeitas, o 

estilo de vida ideal para trazer e levar informações para o bando de Aparício. 

Domício também conta a Bentinho a história de Cobra Verde, reproduzindo o relato 

de Aparício sobre o rapaz:  

 

Era um menino que nem tinha buço. Uma carinha de moça. O meu compadre 

Vicente mandou ele para os peitos da mãe: ‘Vai chorar longe, menino.’ Ele ficou e 

não houve jeito de arredar o pé. Ele ia vingar a morte do pai. Estava ali porque a 

mãe mesmo tinha mandado. Disse então para o ‘coisinha’ ficar. Podia servir para 

tomar conta do feijão. Disse que ficasse, mas até tive pena dele. Pois não é que o 

diabo do menino carregava o demônio no corpo? Foi logo mostrando o que era num 

ataque que demos na fazenda do velho Zuza Peixoto. [...] O bichinho sangrou a 

punhal um cabra de Zuza que se fizera de besta. Parecia que estava matando uma 

galinha. [...] Pois eu te digo que até virei o rosto para não ver a cara do cabra na 

agonia (REGO, 2010, p. 63-64). 
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A entrada de Cobra Verde para o cangaço é bastante diferente da de Domício. Ainda 

jovem, na verdade, menino, como Aparício bem pontua, o rapaz não só procurou bando, mas 

insistiu para permanecer com Aparício, ignorando, inclusive, quando era motivo de chacota, 

devido a sua idade e aparente fragilidade. A disposição e familiaridade do jovem para com a 

violência surpreendem inclusive cangaceiros mais experientes, como o chefe do bando. 

Esse é, exatamente, o perfil de um cangaceiro que agrada a Aparício. Frio, corajoso, 

disposto a matar quem quer que seja em um ataque como esse. Alguém determinado a vingar-

se por meio da violência, movido pelo ódio, serviria perfeitamente aos serviços mais 

insalubres que o bando se propusesse a realizar. Antes de Bento, fora Domício que ouvira 

essas histórias, as que ele próprio parrara a conviver e a ser o próprio personagem de tão 

tenebrosas narrativas.  

Domício, que nunca tivera vocação para o uso da violência era agora um cangaceiro, 

o que se dá em função do seu sobrenome, do sangue que lhe corria pelas veias, do fato que o 

ventre que um dia lhe abrigara ser o mesmo que fora amparo de Aparício. Ele era um Vieira e, 

mesmo que tivesse “alma de moça” (REGO, 2010, p. 37), seu destino, seu futuro, sua vida 

estariam no cangaço, no bando liderado por seu irmão. A entrada de Domício para o bando 

significa que a relação dos Vieiras com o cangaço não necessariamente pararia em Aparício e 

que, pela ordem das coisas, Bento seria o próximo a integrar o bando do irmão. 

Tudo isso segue a lógica da hereditariedade que se dá nesse meio social e cultural, 

em que descendentes, em não raros casos, herdam os ofícios de seus ascendentes. Os laços de 

família entram em cena, vorazes, quase imperdoáveis, e Domício é um herdeiro disso. Como 

em O Cabeleira, o personagem principal, José Gomes, assume a vontade de seu pai, de que o 

filho se torne bandido, Domício segue o caminho aberto pelos antepassados de seu pai e agora 

pelo irmão Aparício. É curioso notar que Domício não entra para o universo do cangaço tão 

logo à entrada de Aparício, mas só após a morte do pai, Bento Vieira; isso nos remete a um 

costume comum em sociedades patriarcais: após a morte do pai, essa presença paterna é 

transferida para o irmão mais velho.  

No caso dos Vieiras, essa paternidade é incumbida a Aparício. O próprio Bentinho 

tem pelo cangaceiro, tantas vezes, a admiração de um pai. Em Domício, o reconhecimento de 

Aparício como figura patriarcal de sua família se dá de outra forma, não pela admiração, mas 

pelo ofício seguido. Domício é o José Gomes de Cangaceiros, é quem se torna discípulo do 

irmão/pai, na linha sucessória do cangaço, poderia ele ser o próximo Aparício. 
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4.2 A trágica existência de sinhá Josefina e o destino dos Vieira 

  

Toda a tragédia que se dá na vida da velha sinhá Josefina pode ser lida a partir das 

crenças com raízes no catolicismo popular, o que se associa ao que Maria Isaura Pereira de 

Queiroz postula em seu O catolicismo rústico no Brasil (1968), um catolicismo mais ligado às 

massas populares, isoladas territorialmente, como é o caso da sociedade representada em 

Cangaceiros, onde figura personagens como sinhá Josefina.  

Em seu sincretismo religioso, sinhá Josefina liga sua vida, seu destino, a uma ordem 

superior, a um designo de Deus, designo este com o qual não se pode lutar, não se pode fazer 

muito, ou praticamente nada, para impedi-lo. Movida por essa cosmovisão, a velha é levada a 

sofrer em função do seu destino e dos seus filhos, acreditando ser uma sina, um castigo sobre 

a sua família. 

Em Cangaceiros, a narrativa inicia-se pela menção ao próprio nome de sinhá 

Josefina. A ela e aos seus dilemas é dedicada a primeira parte de Cangaceiros, algo que nos 

leva a pensar e considerar a sua tamanha importância para que houvesse os próprios 

cangaceiros. Essa personagem tem uma posição de destaque na obra em questão, lugar que, 

inclusive, é bem maior do que em Pedra Bonita, com poucas aparições e sem muita 

visibilidade. 

Esta é uma mulher que representa tantas outras daquele sertão nordestino que rompe 

o século XIX e caminha no início do século XX. Com seus fardos e sofrimentos, vê-se 

obrigada a entregar o filho mais novo, Bentinho, para que o padre Amâncio o criasse. Era a 

esperança de salvar o filho caçula da seca assoladora. Aquela era, também, a chance de que 

um ente seu ficasse livre de uma “sina”, que todos acreditavam que estava sobre a família 

Vieira, família do seu marido, devido a uma traição contra um beato. 

É notório nesse ponto o poder simbólico e social da igreja dialogando, uma vez que, 

ao abrir mão da criação do filho para o padre, a mãe acreditava que ele se livraria do destino 

dos Vieira pelo poder mítico e religioso da igreja, que seria capaz de quebrar um mal, de 

mudar um destino e, ao mesmo tempo, a igreja poderia ser um objeto de ascensão social para 

Bento, poderia lhe dar uma profissão bem vista socialmente por aquela sociedade de tradição 

católica. 

Agora estava ela devota e acampada no reduto de um beato, ou santo, da Pedra 

Bonita, que prometia um novo tempo para o povo e, segundo os relatos dos personagens, 

realizava diversos milagres. Esses eram os chamados movimentos messiânicos. A 

pesquisadora Maria Isaura Pereira de Queiroz, em sua obra O messianismo no Brasil e no 
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mundo, nos sugere que tais movimentos, muitas vezes considerados “anômalos” e “pagãos” 

pela religião oficial, tinham uma de suas razões na falta de padres. Além disso, a autora coloca 

as “etnias diferentes”, oriundas da Europa, África e da América, como mais um responsável 

por esse fator, uma vez que cada povo agregaria ao catolicismo oficial a sua própria cultura, 

crenças e dogmas. 

Existem muitas semelhanças entre o movimento que acontece no romance Pedra 

Bonita, e que influencia ativamente o desenrolar do enredo de Cangaceiros, e um movimento 

messiânico denominado O Reino Encantado, que Queiroz (p. 222) entende como “talvez o 

mais trágico dos movimentos messiânicos brasileiros.” Ainda de acordo com a historiadora, 

em 1836 apareceu na comarca de Flores, em Pernambuco, “um mameluco de nome João 

Antônio dos Santos pregando que D. Sebastião estava prestes a desencantar, trazendo grandes 

riquezas que distribuiria entre os adeptos” (QUEIROZ, p. 222). A seita foi se disseminando, 

continua nos explicando a pesquisadora, uma vez que o referido cidadão percorreu toda 

aquela região, ganhando muito adeptos que deixavam os seus trabalhos e ocupações para 

seguir o beato.  

Isso preocupou autoridades, que enviaram um padre para convencer o líder a deixar 

aquela região, o que ocorreu, mas, aproximadamente dois anos depois dos acontecimentos, “o 

seu cunhado João Ferreira retomou a pregação, indicando como portas do Reino Encantado 

duas enormes pedras de forma meio quadrangular, rodeadas de outras menores que lhes 

davam aspecto singular” (QUEIROZ, p. 222). Acreditavam que desencantariam o reino 

sacrificando pessoas e, apesar de tamanho absurdo, o grupo crescia, é bem verdade que muitas 

vezes pela violência, mas em outros casos pelo grande poder de persuasão dos devotos. 

Merece ser lembrado ainda que as condições de vida nesses lugares eram sub-humanas, sem 

higiene alguma; alimentavam-se pouco e só pessoas de confiança poderiam ir em busca de 

alimento; os casamentos eram frequentes, os homens podiam se casar com mais de uma 

mulher e o “Rei João Ferreira” passava a noite de núpcias com a noiva e somente no dia 

seguinte a entregava ao marido. As festas eram realizadas com bebidas fortes e pouca comida.  

Ainda de acordo com Queiroz, o mês de maio de 1938, mais precisamente a partir do 

dia 14, foi marcado pelos sacrifícios sanguinários; no dia 17 foi a vez do próprio líder, ou Rei, 

como era chamado, ser sacrificado. Os corpos eram tantos que o lugar ficou inabitável e, sob 

o comando de Pedro Antônio, cunhado de João Ferreira, partiram dali, quando encontraram 

um contingente e lutaram até a morte de muitos, inclusive de Pedro Antônio e o que estava à 

frente do contingente. Os que sobreviveram foram presos, outros dispersos. 

Retomando a narrativa de José Lins, já mostramos que sinhá Josefina era mãe de 
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quatro filhos homens, o primeiro havia saído de casa e dele não se tinha notícias. O segundo 

era Aparício, rapaz de temperamento forte, gostava de armas, desde cedo mostrava-se 

inclinado para a violência e, posteriormente, torna-se o grande chefe do cangaço. Domício era 

o oposto do segundo filho, tantas vezes durante Pedra Bonita e Cangaceiros chega a ser 

comparado a uma moça, haja vista a delicadeza que o caracteriza. Ao invés das armas, 

Domício preferia a arte, admirava os cantadores de viola que o emocionavam profundamente 

com seus versos, era um ente visivelmente incapaz de fazer mal a alguém, não demonstrava 

nenhuma vocação para a violência. Por último havia Bentinho, criado distante da mãe em 

virtude da seca, encontrava com ela em algumas visitas que a Sinhá fazia ao filho na casa do 

padre Amâncio. 

Em Pedra Bonita, Bentinho é o filho por quem a mãe demonstra mais amor; Aparício 

é rejeitado; e Domício parece ser sem muita importância para ela, visto a neutralidade inicial 

da relação entre os dois. O romance Cangaceiros se inicia com uma mudança na estrutura 

familiar de Sinhá Josefina, após a morte de Bentão, seu marido, e a saída inesperada de 

Domício para o cangaço. A mãe de família passa a morar na propriedade de um coiteiro, 

capitão Custódio, com o filho Bento, que na história contada em Pedra Bonita abandona o 

padre, seu padrinho, na hora da morte, para avisar aos devotos da Pedra que uma volante está 

a caminho para atacar o acampamento. 

O romance em questão demonstra, desde o início, que a relação de dona Josefina 

com o cangaço é cada vez mais próxima. Além de ser mãe de dois filhos cangaceiros, sendo 

que um deste é líder de bando e o mais temido do sertão, esta senhora passa a viver na casa de 

um coiteiro e, principalmente, tem como dono de seu destino o filho Aparício: “O filho 

Aparício, na hora da fuga, no momento em que preparava os homens para caírem na caatinga, 

lhe dissera: ‘mãe, Bentinho vai te levar para a roqueira; lá tem um lugar num sítio do capitão 

Custódio, onde a senhora pode ficar” (REGO, 2010, p. 27). 

Estava a mãe sujeita ao filho. À medida que comandava o seu bando para mais uma 

fuga, prepara a mãe para a retirada de um mundo que antes era dela. As orientações de 

Aparício soam como as que se dirigem ao seu bando. A vida de Josefina não lhe dava 

escolhas, se ficasse morreria, se voltasse para seu lugar de origem e onde sempre viveu, o 

Araticum, não viveria em paz com a perseguição, restava-lhe assumir a identidade de mãe de 

cangaceiro, uma roupa da qual não poderia mais se despir. A ação da cena não permitiria um 

contra argumento, uma segunda solução, pois ela estava sem as rédeas de sua própria vida. 

Não era dona de si como o filho cangaceiro, que não respeitava leis nem ordens superiores, 

ela era também um objeto de ordem dele. 
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Por outro lado, a mãe era a única capaz de domar a fera que Aparício se tornara. O 

narrador demonstra isso perfeitamente ao relatar sobre a chegada do cangaceiro à Pedra 

Bonita, onde a mãe estava acampada com o Santo e os demais devotos: “Aparício chegou 

para a latada da mãe e tomou-lhe a bênção, manso como um cordeiro. E sentou-se ao seu lado 

de chapéu na mão, falando macio: - Mãe, porque a senhora não vai embora daqui? Tenho inté 

notícia de que vem tropa pra acabar com o Santo” (REGO, 2010, p. 29). Nesse trecho, antes 

da chegada da tropa, o filho pudera falar à mãe com mais calma, em tom de sugestão, de 

pedido, de mansidão. Há nessa descrição uma profunda demonstração de respeito do filho 

pela mãe, gestos simbólicos, mas que valem muito no padrão ético do sertanejo, como é o 

caso do tomar a bênção; sentar-se, para não falar com a mãe de cima para baixo; e tirar o 

chapéu, estas são demonstrações de respeito, vinculadas a uma hierarquia familiar. 

A cena, curiosa e complexa, não tem seu fim no que acabamos de comentar, entre os 

dois estabelece-se um diálogo de um aparente cuidado de Sinhá Josefina em relação ao filho 

cangaceiro:  

 

O teu rifle não pode mais que o rosário do Santo. A tua força faz tremer o sertão. É a 

força dos malditos da nossa raça, da raça do teu pai que a terra vai comer. [...] A tua 

força, Aparício, é a do sangue que corre nas tuas veias, é a força do teu avô, o home 

que era mais duro que pau-ferro. Vai beijar a mão do Santo, Aparício. Que ele passe 

a mão no teu rifle, que ele toque no teu punhal, pra ver se assim Deus possa entrar 

no teu corpo ruim (REGO, 2010, p. 29 – 30). 

 

Esse trecho sintetiza bem a relação sacro-profano que percorre as linhas do chamado 

ciclo do cangaço de José Lins do Rego, a saber, Pedra Bonita e Cangaceiros. O poder dos 

símbolos conota à fala de Sinhá Josefina que a conhecida ação violenta do cangaço, devido a 

fatores econômicos, sociais, políticos, etc.,  submete-se a outro dos seus ricos traços culturais, 

a fé. Para ela, o rifle e o punhal de Aparício deveriam prostrar-se diante do rosário do Santo, 

embora a força dos primeiros seja claramente reconhecida. O próprio cangaceiro é um ser 

extremamente místico, agregando valores do catolicismo aos do folclore popular rural do 

Nordeste. Frederico Pernambucano de Mello, em sua rica obra Estrelas de couro: a estética 

do cangaço, traz a discussão do apego dos cangaceiros aos símbolos, bem como suas 

superstições. A figura do cangaceiro é associada a diversos símbolos e costumes, que dizem 

muito sobre o quão são ecléticas suas crenças:  

 

No caso do cangaço, o lastro de crendices próprias do mundo rural via-se acrescido 

de um sedimento a mais, oriundo do caráter perigoso da ocupação abraçada, 

fenômeno comum, em medida variável, a toureiros, domadores, trapezistas, 

equilibristas, ajudantes de atirador de faca, policiais em zona insegura, todos 
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formando grupo em que vicejam as rezas-fortes, as figas, os bentinhos, os patuás. O 

cangaceiro valia-se de tudo isso (MELLO, 2010, p. 52). 

 

 Para o pesquisador, as crendices que estão em torno do cangaço não são gratuitas ou 

aleatórias. O que coloca os cangaceiros diante das superstições e crendices populares é o 

perigo da vida a que estão submetidos. Uma vez que se ocupam de uma atividade perigosa, 

resta-lhes valer-se do que for possível. A mãe de Aparício reconhece isso, sabe que o filho e 

sua força fazem o sertão tremer. Aquele mundo teme a fúria do rifle e do punhal de Aparício 

Vieira, mas Sinhá Josefina sabe muito bem que cedo ou tarde, provavelmente cedo, “a terra 

come” quem confia a sua vida àquele destino. Sabia ela que o destino do filho Aparício e de 

todos os Vieira, família de tradição violeta no romance, teriam o mesmo fim. É a lida diária 

com a morte que põe o cangaceiro ante as crendices, a ideia aterrorizante e presente de 

abandonar a vida de forma prematuramente trágica, expõe esses vulneráveis homens a crenças 

e superstições diversas. 

 Os símbolos são bastante fortes nessa fala da mãe com o filho. O rosário, o rifle, o 

punhal reforçam o dualismo entre a bondade do Santo e o “corpo ruim” de Aparício. 

Importante é lembrar que o momento da cena é por completo dualista, entre o sacro e o 

profano. Trata-se da vinda do bando de Aparício ao acampamento onde está o Santo e os 

devotos. Aparício e o Santo, romeiros e cangaceiros, são representantes da condição 

dicotômica do sertanejo pobre, que não tem muitas opções de vida em um lugar em que se 

luta constantemente pela sobrevivência. Esse cenário, reforçado pela fala da velha mãe de 

Aparício, pode ser lido e entendido como uma metáfora dessa condição do simples sertanejo, 

entre o cangaço e o messianismo, entre a esperança de um reino encantado, mais igual e justo, 

trazido pela devoção aos santos e beatos, e a desesperança de tudo, amenizada pelo poder do 

rifle e do punhal. 

Aparício, contudo, interessa-se mais por uma aproximação com a mãe: “- Mãe, eu só 

quero a tua bênção” (REGO, 2010, p. 30). A bênção seria um sinal de concordância, de que a 

mãe não guardaria rancores pela vida que levava o filho e pela que ela começara a viver em 

virtude da condição de sua prole. O perdão e a bênção da mãe tirariam dos ombros de 

Aparício o fardo de ser o que daria continuidade à sina triste da família. Tinha ele, agora, o 

peso não só do seu destino, mas a culpa pelo que se sucederia à mãe e aos irmãos Domício e 

Bento. A bênção da mãe era a libertação da culpa. 

Além disso, o homem áspero que se tornara não conseguira vencer todo o amor que 

sentia pela mãe. Era um filho que buscava ser aceito, a despeito do pavor que sua genitora 

nutria por Aparício. A mãe “era tudo que ele tinha no mundo” (REGO, 2010, p. 30), destaca o 
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narrador como quem se apoderasse dos sentimentos do cangaceiro. Aparício era temido, 

estava no seu auge, conseguira esmagar volantes inteiras, chamava a atenção do estado, era 

admirado por muitos, se tornara o chefe do cangaço, ganhava dinheiro com aquela vida, mas 

sua mãe era sua riqueza.  

A mãe tinha certo poder mítico sobre o filho Aparício. Na aparição do Santo entre 

toda aquela multidão formada por romeiros e por alguns cangaceiros, a mãe pede em um dos 

poucos gestos de cuidado e afeto: “Aparício, meu filho, ali está a força que pode mais que o 

teu rifle, uma coisa que fere mais que o teu punhal. Vai para ele, Aparício” (REGO, 2010, p. 

30). Mais uma vez o poder do símbolo místico e religioso se sobrepõe ao da violência do 

cangaço na voz de Sinhá Josefina, mulher que era produto de um mundo que dividia suas 

esperanças entre a espiritualidade e a violência, mas o que destacamos é a forma cuidadosa 

como trata o filho, mostrando que ainda há elo entre os dois. 

Tal ligação é reforçada na reação de Aparício Vieira, quando vemos que “A palavra 

da velha conduzia o filho como se empurrasse um cego na estrada” (REGO, 2010, p. 30). O 

poder da palavra da mãe é explícito graças à colocação de algumas palavras empregadas pelo 

narrador, era a própria palavra de dona Josefina que atuava como condutora de Aparício em 

direção ao Santo. Essa mesma voz o empurrava, não havendo, aqui, consideração de vontade 

própria contra a fala da mãe. O forte cangaceiro, “terror das caatingas” (REGO, 2010, p. 31), 

que não recebia ordens de ninguém, estava sob os mandos de uma velha fraca de aparência 

doente. Com a mãe, o poder do rifle estava domado pelos sentimentos, pelo respeito. O poder 

da mãe era tanto que deixara Aparício como cego na estrada, o que sugere a vulnerabilidade 

do cangaceiro ante os mandos da mãe. Ele estava dependente da palavra da mãe, e era isso 

que o orientava. 

O capítulo dois de Cangaceiros inicia-se com o cumprimento da ordem do filho. 

Sinhá Josefina estava agora na Roqueira, terras de um coiteiro, o capitão Custódio dos Santos, 

que prestava favores a Aparício na esperança de que o cangaceiro vingasse a morte do filho. A 

velha, a partir de então, passa a viver em um lugar escondido, na propriedade do capitão 

Custódio, e recebia a provisão de sua casa através do trabalho de Bentinho e do dinheiro de 

Aparício.  

Josefina e Custódio compartilhavam a dor que sentiam em virtude do destino dos 

filhos. O capitão falava do filho morto:  

 

O menino estava em Jatobá para o trato de uma vendagem de rapadura e um cabra 

de Cazuza Leutério afrontou o menino. Aí ele se fez nas armas e o cabra pagou a 

ofensa. O punhal do menino furou. Lá nele, no vão esquerdo, o bicho saiu ciscando. 
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Foi quando a força do destacamento partiu pra cima do menino. O sargento Donato 

disparou logo a carabina e os outros foram no facão, como se quisessem acabar com 

um cachorro doente. Eu só sei é que um dos praças não ficou para contar a história. 

Mataram o menino. (REGO, 2010, p. 33-34). 

 

A velha, por sua vez, lastimava-se junto a Bento, o filho que lhe restara, porque 

“Aparício está matando. Domício, que tinha alma de moça donzela, está matando” (REGO, 

2010, p. 37), era o flagelo trazido pela violência daquele mundo desigual e injusto. Um pai 

sofre pela morte do filho, mas, sobretudo, por não vingá-la, uma vez que esta vingança se 

constituiria como uma tentativa de se fazer justiça, devido à ausência da “justiça oficial”. 

Uma mãe sofre pelos filhos que estão disseminando a violência por meio da morte. Além de 

Aparício, tinha, após a matança de Pedra Bonita, mais um filho no cangaço, Domício, que não 

tinha vocação para a violência e para a vida cangaceira, mas que lá estava em virtude do 

irmão. A morte mostra sua face de duas maneiras, de quem sofre com a morte dos seus, e de 

quem sofre com a morte praticada pelos seus. 

O filho Bento sempre vive em monólogos interiores, e em um desses tantos 

pensamentos, o rapaz nos deixa escapar a imagem da mãe um pouco antes de chega à fazenda 

do capitão Custódio, logo após o tiroteio de Pedra Bonita. Bento havia salvado sua mãe 

deitando-se por cima dela no chão para que escapasse das balas e conseguiram se afastar do 

local rastejando-se; e agora “Ali estava a sua família, o resto de seu povo, na velha magra, de 

boca murcha, de olhos como uma mina de lágrimas que lhe banhavam as faces enrugadas” 

(REGO, 2010, p. 38). 

A triste caracterização da personagem, em Cangaceiros, é feita pelo próprio filho 

caçula e está sobremodo distante das idealizações românticas em torno da mulher, antes, 

temos uma descrição realista, que expõe o miserável padrão de vida a que estavam sujeitas 

aquelas pessoas. A descrição de Bento não é das mais detalhadas, porém nos permite uma 

visão que transcende o aspecto físico em direção à alma, às angústias, dores e tristezas a que 

sinhá Josefina estava exposta. Por um lado a magreza, típico sinal da fome que enfrentavam, a 

imagem da boca murcha representando o sofrimento e a falta de cuidados, e por outro as 

lágrimas ilustram bem o estado da alma de uma mulher infeliz e maltrapilha. Através da mãe, 

o filho faz uma leitura da condição humana no mundo em que sinhá Josefina amargava sua 

existência. 

Além de todas as cargas e fardos, Sinhá Josefina ainda ouvia insultos contra ela 

mesma por ser mãe de Aparício, por parte de quem sequer sabia que aquela velha de aparência 

frágil e comum àqueles sertanejos sofredores era a mãe do nome mais falado do sertão. 

Quando fugiam para a fazenda onde estavam agora abrigados, Josefina e Bento se depararam 
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com uma velha, a qual soltava aqueles insultos contra a mãe de Aparício: “Este cabra está 

desgraçando o sertão e botando a perder os filhos da gente. [...] Que mãe desnaturada teve de 

parir aquele desinfeliz?” (REGO, 2010, p. 40).  

A pobre Josefina, diante dessas palavras, poderia ter revelado sua identidade que 

calaria a quem a insultava ou a levaria a um surto maior contra a mãe e o filho, porém se 

mantém calada. A velha Josefina tocou no assunto apenas quando estava a sós com Bento: 

“Ouviste o que ela disse? A mãe de Aparício só pode ser mesmo um ente infeliz. [...] O mal 

que Aparício vem fazendo é mal de sangue venenoso. Todos nós temos que sofrer até o fim os 

traçados do Alto” (REGO, 2010, p. 40). A fala da mãe do cangaceiro, nesse trecho do 

romance, é rica no que diz respeito aos laços familiares que envolvem os que compartilham 

do mesmo sangue de Aparício. 

 Na penúltima citação, a velha que encontraram no caminho não atribui diretamente à 

mãe do cangaceiro o adjetivo infeliz, mas sim a este último. Já Sinhá Josefina toma para si a 

desventura do filho, se Aparício é um ser infeliz, ela, que deu a luz ao cangaceiro, que o pôs 

no mundo, não seria um ente menos infeliz do que ele. Josefina, portanto, assume da 

identidade de mãe de cangaceiro, com todos os desgostos que isso pode lhe trazer. Ela 

acredita, ainda, no poder do sangue, do parentesco, uma vez que o avô de Aparício também se 

entregara à violência. Assim, todos os familiares, (ela, Bento, Domício) estavam entregues a 

uma espécie de castigo divino, de sina, que seria o futuro deles, teriam de carregar por toda a 

vida todos os pesos e consequências dos crimes de Aparício. Esse era apenas o início do 

flagelo que caía sobre os ombros da velha Josefina em virtude da condição de vida de 

Aparício, peso que era a cada dia mais angustiante e difícil de suportar.  

O flagelo de Josefina era vagar pelo mundo, sofrendo por ser a mãe de Aparício 

Vieira. Bastou que andassem um pouco mais para que mais uma vez o nome do filho 

cangaceiro cruzasse o seu caminho. Era mesmo um mal que ela precisava enfrentar, não 

importa onde, quando ou como fosse, a presença de Aparício em seu caminho era inevitável. 

Desta feita, uma moça que lhes dera abrigo encontrou semelhanças físicas entre 

Bentinho e Aparício: “Nunca vi cara tão parecida. Só sendo da mesma família. [...] nunca vi 

homem se parecer tanto com Aparício” (REGO, 2010, p. 41). A semelhança física, aqui, é 

apenas um atributo que liga aqueles dois peregrinos a Aparício, isso pode servir para lembra-

los, mais uma vez, que estarão para sempre ligados ao famoso cangaceiro. Assim, o laço entre 

eles é cada vez mais forte. 

Bento e Sinhá Josefina estavam abrigados naquela casa onde residiam apenas a moça 

e seu pai, este último notifica aos viajantes que a sua filha enlouquecera após encontrar-se 
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com o bando de Aparício em uma festa na casa do major Soares, onde o cangaceiro chegara 

de repente, sem ser convidado. Após a saída do pai, a moça retorna para falar com Sinhá 

Josefina e Bento, com o pretexto de entregar-lhes alguns lençóis, quando, de fato, queria falar 

de Aparício, narrando seu encontro com o cangaceiro. Tal fato soa importante aqui, pois, mais 

uma vez a mãe do cangaceiro é mencionada.  

A moça narra uma cena que se passara em uma festa, após os cangaceiros terem 

matado um homem e terem ordenado que a festa continuasse, mesmo com o defunto 

estendido no meio da sala:  

 

Foi quando dona Sinhá, mulher do major, mandou que parasse o harmônico e disse: 

“Capitão Aparício, o senhor deve ter mãe viva?” O cangaceiro olhou para ela e lhe 

respondeu: “Tenho, sim senhora, com a graça de Deus.” “Pois pelo amor que tem à 

sua mãe, deixe que a gente leve esse cristão dali, morto como se fosse um cachorro, 

sem uma vela, sem uma luz, para iluminar os seus passos no outro mundo.” E quis 

se ajoelhar aos pés do cangaceiro. Aparício não deixou. Não deu mais uma palavra. 

Não falou mais com ninguém. [...] Vi os cangaceiros, para mais de dez, e na frente 

Aparício (REGO, 2010, p. 42-43). 

 

É notório, nesse trecho, o poder que a mãe, ou uma simples menção a esta, tinha 

sobre Aparício Vieira. A senhora Sinhá poderia ter feito o pedido a Aparício em nome de 

algum santo católico, ou mesmo de Deus, mas acertadamente usou o nome da mãe do 

cangaceiro para interceder pelo morto. A fama do respeito e temor que Aparício tinha pela 

mãe, provavelmente, já havia se espalhado: “era sabido de todo mundo que todos que 

procuravam Aparício com a invocação de sua mãe tinham tudo” (REGO, 2010, p. 46). Para 

aquela figura temida e dura, ter sua mãe viva era uma graça de Deus que o quebrantava; fazia 

com que ele perdesse sua vontade de dançar em cima do cadáver de um homem que havia 

tentado resistir, impedir que Aparício dançasse forçadamente com a filha do dono da casa; a 

velha mãe era suficiente para fazê-lo desistir do ataque, para perder o interesse por todo 

aquele divertimento de ver os seus inimigos com expressão de terror e espanto; não precisava 

que se ajoelhassem, o nome da mãe já era suficiente para se dirigir ao famoso e temido 

cangaceiro Aparício Vieira. 

A despeito da história ouvida, em que Aparício é sensibilizado pelo apelo ao nome de 

sua mãe, Sinhá Josefina prossegue em suas dores e desabafos gerados pela culpa de ser mãe 

do cangaceiro conhecido por ser violento e sanguinário:  

 

É isto mesmo. Aparício anda por aí como se fosse mandado pelo demônio. Quando 

não mata, aleija. [...] Sempre senti que Aparício tinha vindo para pagar dívida. [...] 

Bentinho, eu sabia que o filho que vivia nas minhas entranhas carregava as penas do 

teu povo. Nas noites de agonia, as dores do meu ventre não me enganavam. Eram 
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dores de sina triste. (REGO, 2010, p. 43-44). 

 

A mãe dos cangaceiros continua a atribuir todas as desgraças acontecidas em sua 

família a uma sina, seriam ela e os filhos predestinados a pagar pelos pecados da família 

Vieira. Aparício era o maior instrumento desse castigo divino e, sendo ele e ela 

completamente entrelaçados pelo sangue, ela também carregaria essas dores e culpas durante 

a sua peregrinação no mundo. A velha não se cansa de lamentar o destino dela mesma e dos 

seus, Aparício é quem mais dá amargura à mãe, pois ele rouba, mata, aleija, além de sustentar 

em toda a família o estigma que liga os Vieira ao cangaço. 

Josefina relembra, ainda, as noites quando estava grávida, pouco antes de dar a luz a 

Aparício. Segundo ela, eram noites de agonia e de grandes dores por esse sofrimento 

anômalo. A personagem diz entender que aquele era um sinal de que o filho viria para trazer 

sofrimento, eram dores anunciando que viriam mais dores ao mundo, a chegada de Aparício é 

marcada pela profecia de tempos ruins. É assim que a mãe enxerga o seu filho desgarrado, seu 

filho cangaceiro, como um castigo; ela o repudia e o despreza. 

Diante dos fatos, a mulher parece conformada com a sua sina, o seu destino. Vive 

agora em terras de um coiteiro de Aparício e sustentada pelo dinheiro vindo do cangaço:  

 

Olha, Bentinho, Aparício mandou para o nosso sustento esse dinheiro que tomou dos 

ricos. É dinheiro roubado, eu bem sei. O governo acabou com a nossa casa, 

desgraçou o Araticum. Eu podia guardar este dinheiro mas a gente precisa comer e 

vestir. É um roubo, eu bem sei. Guarda esta desgraça num buraco de parede. E já 

que viver para mim é este sofrer de toda hora, pouco vale comer do roubo de 

Aparício (REGO, 2010, p. 45). 

 

Ao mostrar o dinheiro recebido de Aparício, Sinhá Josefina lembra que aquele 

dinheiro é roubado. Como uma pessoa simples e honesta, ela deve estar acostumada a 

trabalhar com os seus para ter o sustento da casa, ela tem consciência de que estava agora se 

tornando cúmplice dos roubos de Aparício, do dinheiro conquistado de maneira ilegal. 

Todavia, isso não pesa sobre os seus ombros como o fato de ter parido o cangaceiro, antes 

relembra sua casa destruída, seu lugar, o Araticum arrasado pelas forças do governo; isso, de 

certa forma, justifica mais este sofrer em sua vida que, aparentemente, é o menor.  

Apesar dos seus aparentes motivos para odiar Aparício, Bentinho começa a observar 

toda a raiva e a repulsa que a mãe sentia pelo seu irmão: “Bentinho [...] começou a intrigar-se 

com aquele ódio de sinhá Josefina pelo filho mais velho. Sempre fora assim, mesmo quando 

estava no Araticum e que Aparício era rapaz novo” (REGO, 2010, p. 46). Mesmo diante de 

tudo o que mencionamos sobre a relação de Aparício Vieira com sua mãe, o narrador, por 
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meio dos pensamentos de Bento, nos coloca diante de uma outra possibilidade: o ódio mortal 

de Josefina pelo filho mais velho não seria em virtude do cangaço. O caçula argumenta para si 

mesmo que aquele sentimento da mãe pelo filho era experimentado desde os tempos em que 

Aparício era novo, não tinha entrado para o cangaço e ainda viviam no Araticum. 

Ao passo disso, sinhá Josefina aos poucos se habituava, outra vez, ao ritmo da vida 

de uma dona de casa. Mas as histórias sobre Aparício e suas supostas crueldades não paravam 

de chegar aos seus ouvidos através dos moradores da região. Isso nos mostra a força da 

tradição oral na transmissão e criação de um mito do cangaço. Histórias que nem sempre eram 

verdadeiras ganhavam vida no imaginário popular dos sertanejos e, em Cangaceiros, fazem 

com que a mãe tenha ainda mais horror à imagem monstruosa que se cria do filho:  

 

Certa vez apareceu mais gente para a lavagem de roupa. As negras deixaram sinhá 

Josefina e traçaram língua com as outras. [...] Uma delas era de perto de Tacaratu e 

veio contando histórias de Aparício: - Aparício chegou em Pau dos Ferros e estava 

na casa do prefeito, todo grande, como dono de tudo. Os cabras comiam e bebiam 

pelas bodegas. Pois não é que um sujeito botou-se para Aparício querendo matar o 

homem? Aí, menina, a coisa pegou fogo. A briga nem demorou um minuto. Aparício 

pulou para a rua com o sujeito e o bicho ficou estendido na calçada. Aí ele gritou 

para os cabras: “Vamos dar uma lição nesta cambada.” E deram mesmo. Não ficou 

nem uma donzela em Pau dos Ferros, comeram até uma menina de nove anos. [...] 

Dizem que Aparício pegou a mulhé do homem da mesa de renda, um tal Feliciano, e 

mandou os cabras se servir da pobre, um por um, Pau dos Ferros não tem mais honra 

e o povo fugiu de lá. Até feira não dá mais (REGO, 2010, p.  47-48). 

 

A narrativa acima transcrita é um típico relato oral nordestino. Sempre baseados nos 

ditos de alguém, quem conta dificilmente é testemunha ocular do ocorrido e cada vez que é 

contada, a história costuma ganhar um fato novo, mas tudo isso chegava aos ouvidos da mãe 

como uma verdade irrefutável e absoluta, esta escutava tudo quieta e, vez por outra, era 

chamada pelas colegas para ouvir mais histórias como essas sobre Aparício.  

Cada uma daquelas vozes contando histórias sobre o filho silenciava mais sinhá 

Josefina, que, aos poucos mudava de comportamento até em relação ao filho Bento que 

observava a mãe da seguinte maneira:  

 

não rezava mais. Tinha secado o seu coração, e padecia no seu silêncio, como uma 

pedra num canto, indiferente ao sol, à chuva, à lua. [...] Há meses que moravam ali, 

e dia a dia sinhá Josefina secava. O corpo fino, a boca murcha, o olhar vago sem a 

energia do antigo olhar da mãe do Araticum (REGO, 2010, p. 53). 

 

 Percebemos que sinhá Josefina a cada dia mudava mais, isolava-se em seu mundo 

de angústia e desprazer, o que a torna indiferente ao que a cerca. Além do seu isolamento em 

relação ao mundo, a velha mãe de Aparício também perdera o seu vigor religioso, pois já não 
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rezava; desaparecia, também, o vínculo afetivo e sentimental entre a mãe e o filho mais novo, 

que um dia fora tão forte. Ao se isolar de todas as coisas que a cercava, isolava-se também de 

Bentinho, o filho reclamava para si mesmo que o coração da mãe havia secado, secara-se para 

ele a fonte de sentimentos. 

Tudo isso se dava porque Aparício era um castigo para a velha:  

 

E corria também do seu corpo de mãe castigada o sangue dos inocentes. No seu 

corpo curtido de dor Aparício ia deixando, a rifle e a punhal, as marcas das 

vinganças de Deus. Com aquela trouxa na cabeça, curvada, com os últimos raios de 

sol no verde da mataria, assemelhava-se a um quadro bronco da via-sacra. Era o 

destino que se arrastava como um verme de Deus (REGO, 2010, p. 50-51). 

 

A cada história ouvida sobre as atrocidades cometidas pelo filho cangaceiro, sinhá 

Josefina sentia-se castigada. Em seu conflito interior, as armas do cangaço são usadas, em 

sentido figurado, como instrumentos que a castigam. Entretanto, para ela, tudo isso tem um 

sentido metafísico, era a justa vingança imputada por uma ordem divina, que torna as dores, a 

culpa, o castigo o destino da mãe de Aparício.  

É importante destacar a comparação feita entre a imagem da mulher já cansada da 

vida, voltando para casa com uma trouxa de roupa na cabeça a um quadro mal trabalhado da 

via-sacra. Se isso significa, para a tradição cristã, o sacrifício que paga o preço pelos pecados 

da humanidade; pode-se entender que Josefina é a expiação pelos pecados de Aparício. É 

sobre a mãe que recaem as dores causadas pelo cangaceiro, como o destino já traçado, uma 

sina da qual não havia fuga. 

Em meio ao declínio de Josefina, a notícia da chegada do filho Domício a animara. 

Ele que era rapaz manso, sem jeito para o cangaço, tornou-se cangaceiro por ser irmão de 

cangaceiro; agora, após um ferimento em tiroteio, vinha curar-se naquele recanto escondido, 

próximo ao irmão e à mãe. Após a chegada de Domício, “A mãe do Araticum estava ali toda 

viva, naquele retiro de mundo” (REGO, 2010, p. 58), e por um momento a tranquilidade do 

Araticum voltara, a mãe criou uma nova áurea com a chegada do filho, e ao que parece, para 

ela o mais importante é que estava ele longe de Aparício: “e não levava mais na alma aquele 

peso de mágoas. Em casa estaria o filho Domício quase bom, com as cores da vida na cara, de 

olhos sem amarelão, longe dos perigos da caatinga, longe de Aparício” (REGO, 2010, p. 60). 

Esse trecho representa o instinto protetor materno em Josefina, que estava novamente em paz, 

aliviada, com uma alma nova, porque o filho estava ali, sob os cuidados dela, longe do que a 

mãe considerava ser perigo: as caatingas, os ferimentos, Aparício. 

A alegria de sinhá Josefina, contudo, seria breve, o filho estava ali e, sob os seus 
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cuidados, melhorava a cada dia. O capitão Custódio dos Santos atribuía a rapidez com que 

Domício se curara aos carinhos da mãe. Todavia, o mesmo capitão trouxera uma notícia que a 

fizera mais uma vez estremecer, Aparício mandara que o filho baleado de sinhá Josefina fosse 

encontrar o bando: “o capitão Aparício entrou no Ceará, a caminho da Serra de Russas, onde 

vive um novo Santo, que está fazendo milagres. E de volta, ele quer que o vosso filho 

Domício se apresente outra vez para o trabalho” (REGO, 2010, p. 69). 

A fala do capitão Custódio sobre o dever de Domício voltar ao cangaço por estar 

recuperado nos permite extrair algumas leituras. A primeira reforça ainda mais uma 

observação que já fizemos: o poder de Aparício sobre sua família. A família do cangaceiro, de 

fato, parece estar à deriva, entregue ao destino que Aparício lhes impuser. A mãe já não estava 

mais no velho pedaço de terra da família Vieira, o Araticum, onde lá foram arrasados pelas 

volantes do governo; Bentinho já não era mais o menino do Açu, o afilhado do padre 

Amâncio; Domício não era mais o cantador, o rapaz de alma tão mansa que chegava a ser 

comparado a uma moça. Estavam todos à mercê de Aparício, sujeitos às ordens dele, foram 

para aquele fim de mundo que era a Roqueira do capitão Custódio, graças aos mandos do 

chefe Aparício. 

Outra observação importante, e que pode ser vista na citação acima, é que, 

aparentemente, Aparício está sempre em busca de um santo que o benza, que lhe dê um aval 

divino. Mais uma vez, Aparício segue os passos de movimentos messiânicos para agarrar-se 

ao poder do novo Santo. Seria esse um poder alternativo ao do rifle, que talvez fosse até mais 

forte. Aparício carregava a supersticiosidade e o misticismo presentes nos cangaceiros, que 

não hesitavam em valer-se de tudo e de todos para prosseguirem com saúde em seu ofício 

insalubre e mortal. 

Merece atenção ainda que o capitão Custódio, ao dizer à velha, a mando de Aparício, 

que Domício deve voltar, refere-se ao cangaço como “o trabalho”. Isso pode nos encaminhar 

ao entendimento de que o cangaço de Aparício seria um cangaço profissional, que antes de ser 

um movimento de resistência às opressões, ou meio de esconderijo para fugitivos, era um 

meio de vida, uma forma de sobreviver. O cangaço, nesse ponto, é entendido como um ofício, 

como profissão, e Domício, novamente, deveria apresentar-se para o seu serviço ao bando de 

cangaceiros liderados pelo seu irmão Aparício Vieira. A expressão poderia, contudo, ser um 

mero código, visto que muitos dos que cercavam os personagens envolvidos com o cangaço 

não tinham conhecimento disso. 

Por fim, aquela notícia era, para a mãe, a volta de sua desgraça que, na verdade, fora 

apenas maquiada pela presença de Domício; para todos os efeitos, ela continuava sendo mãe 
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do capitão Aparício Vieira. Após aquela notícia, volta a ficar alheia ao mundo, apesar de todos 

os lamentos tristes da vida do capitão Custódio (que ele desabafava), ela parecia não ouvir 

nada, não conseguia esquecer o recado que Aparício enviara. Aquilo colocava por terra o seu 

instinto materno, outra pessoa tinha mais poder sobre o seu filho Domício do que ela mesma, 

a vontade dela não tinha força contra uma ordem de Aparício. Em pouco tempo, o filho que 

estava ali, que sarara de um ferimento sob os seus cuidados, voltaria para a caatinga, onde ela 

não podia protegê-lo.  

Com o recado, o ódio que d. Josefina sentia por Aparício se intensificava: “Não era 

seu filho, bem que sentira nas suas entranhas o doer de uma dor que não era de gente” 

(REGO, 2010, p. 71). Se não bastasse isso, a mãe desumaniza o filho. Para ela, desde o 

nascimento que o filho cangaceiro estava predestinado a esse não ser gente, o que tinha se 

cristalizado após sua entrada no cangaço e que era reforçado, em Josefina, pelas histórias da 

crueldade de Aparício que ela ouvia o povo contar. 

Apesar de toda a sua luta interior, Josefina não mentiria para o seu filho Domício, 

entendia que tudo aquilo estava “Escrito pela mão de Deus e que fosse o que Deus bem 

quisesse” (REGO, 2010, p. 72). O desígnio superior da vontade de Deus era uma justificativa 

para a mulher aceitar seu sofrimento. O sertanejo fora acostumado a crer que não podia 

intervir no seu próprio futuro, na sua vida. Vinham as secas e os varriam para fora de suas 

terras, fugindo da fome, da morte; quando tinham o direito de votar, não possuíam o direito de 

escolher em quem votar; as volantes, os cangaceiros, os beatos também compunham o cenário 

de guerra do sertão. O mundo ensinara bem a sinhá Josefina que o sertanejo simples é 

pequeno demais para intervir na sua própria vida. 

Os filhos que estavam perto sofriam também com aquele mundo em que vivia a mãe, 

principalmente por saberem que Aparício nutria um sentimento pela velha Josefina 

completamente oposto ao que ela sentia por ele. Em uma das tantas conversas entre os dois, 

Domício confessa a Bentinho que “Bem queria que Aparício nunca viesse a saber deste 

desespero da nossa mãe. Ele só confia nela. Quando fala nela é para abrandar a voz e ficar 

manso” (REGO, 2010, p. 73).  

A relação entre sinhá Josefina e o filho Aparício é confusa e contraditória. Enquanto 

a mãe odeia o filho a ponto de negá-lo como gente sua e como ser humano, e vê-lo como um 

castigo, o cangaceiro tem verdadeira devoção pela mãe. Quando Domício diz a Bentinho que 

Aparício “só confia nela”, referindo-se à mãe, esta adquire um status de divindade para o 

capitão. Confiar carrega o sentido da crença, da devoção, uma vez que no Nordeste o 

sertanejo costuma dizer que “confia em Deus”. A fala de Domício é um reforço na história 
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contada pela moça da estrada, em que a mãe de Aparício é mencionada em um pedido direto 

ao cangaceiro e a reação dele é, no mesmo instante, de mansidão.  

Foi no lugar em que a velha Josefina e outras mulheres costumavam lavar roupa que 

a mãe ouviu as histórias mais atrozes cujo protagonista era o filho cangaceiro. Sem ter ciência 

de que aquela velha de aspecto frágil era a mãe do que seria o homem mais forte do sertão, as 

negras, de acordo com a nomenclatura usada pelo narrador, proferiam falas como:  

 

Me disseram que Aparício tem mãe viva. Mulher do povo da Pedra, de parentesco 

com os antigos que bebiam sangue de menino e donzela. E me disseram que a mãe 

dele é quem dá poder dele matar e roubar e para comer as moças do sertão. Dizem 

que a mãe dele tem reza forte, com força para esconder o que é visto e botar luz na 

escuridão. 

- Mas, mulher – adiantou-se a negra mais moça -, tu está dizendo que a mãe de 

Aparício é como catimbozeira? (REGO, 2010, p. 79). 

 

Cenas como essa costumavam construir a paisagem da rotina de sinhá Josefina. Por 

mais que, em muitas vezes, a personagem exagerasse no seu ódio a Aparício, ouvir palavras 

como essas a deixavam atormentada e com mais aparentes motivos para odiar o filho 

cangaceiro. As mulheres que se referiam a sinhá Josefina acertaram quanto à sua árvore 

genealógica, ela realmente tinha o sangue dos romeiros da Pedra e agora, também, de 

cangaceiro. Tais parentescos colocam-na como representação do sertanejo, que sofre com os 

males naturais da seca e com problemas sociais, que envolvem coronelismo, messianismo, 

cangaço, dentre outros. 

Outra afirmação sobre Josefina nos faz lembrar a devoção de Aparício para com a 

sua mãe, talvez uma explicação. Segundo elas, a mãe de Aparício daria poder e força ao 

cangaceiro e, mais do que uma inspiração qualquer ela representa praticamente uma 

divindade. Ao falarem que a mãe de Aparício Vieira tem reza forte, com poderes 

sobrenaturais, ela torna-se uma cúmplice dos atos do filho, pois o mesmo usa da sua proteção 

espiritual. Sinhá Josefina ouve isso calada, obrigada a suportar as inverdades que dizem sobre 

sua pessoa, por não poder revelar a sua identidade, que é escondida por ser ela, a mãe do 

cangaceiro terrível que está na boca das negras, e, mais do que isso, ela também está nas 

narrativas que as lavadeiras tecem à beira do rio, sendo obrigada a ouvir calada frases como: 

“Desgraçada a mãe que abriu este infeliz.” (REGO, 2010, p. 78), afinal de contas, ela própria 

acreditava nisso: “Tinha sido uma mulher emprenhada pelo cão” (REGO, 2010, p. 81). Vemos 

aqui uma intertextualidade com a história da virgem Maria que, de acordo com a tradição 

cristã, engravida por obra do próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, sendo, pois, 

um canal para trazer Jesus Cristo, ao mundo, o salvador da humanidade. Ela seria uma virgem 
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Maria às avessas, não foi engravidada por Deus, mas pelo próprio demônio, o messias que sai 

do seu ventre não é como o messias nascido em Israel, filho de Maria, antes, arrebanhara para 

si discípulos que praticam o mal, que matam, roubam e espalham o terror pelo mundo. 

Chegando o dia da partida de Domício para sua volta ao cangaço, a velha Josefina 

decide lutar contra o destino que ela mesma acredita estar traçado, tenta ter força a ponto de 

superar a força de Aparício, e pede: “- Meu filho Domício, por que tu não fica com tua mãe? 

Por que não abandona o teu irmão Aparício? Por que tu não foge desta sina danada?” (REGO, 

2010, p. 84). O pedido da mãe é um apelo ao que nem ela mesma crê: a fuga da sina dos 

Vieira. Ela bem sabe que a voz de Aparício tem bem mais poder do que a voz dela, esse é um 

típico pedido de alguém desesperado, que talvez não consiga alcançar o que deseja, mas que 

tenta, em meio ao desespero, uma última esperança. O desespero de sinhá Josefina salta pelas 

letras e entrelinhas desse trecho de Cangaceiros; a partir dali, seu mundo volta a ser o mesmo, 

afundada na tristeza, no desgosto com a vida. 

Podemos ler, ainda, o pedido da mãe como um duelo entre o nome dela e o nome do 

capitão Aparício Vieira, entre o poder dela e o poder do cangaceiro. Quem poderia mais sobre 

o seu filho Domício? Não é com armas que ela enfrenta Aparício, este último sequer toma 

conhecimento do fato, mas é uma luta dolorosa que sinhá Josefina perde. Perde o seu filho 

para o cangaço, para as caatingas. Embora ela insistisse “- Meu filho, pelas chagas de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, eu te peço” (REGO, 2010, p. 84), todo o pedido era em vão. O cangaço 

seria sempre o flagelo de sua família, era um destino que, realmente, não abria oportunidade 

de fugas para sinhá Josefina, que não tinha forças para impedir a partida de Domício, assim 

como não havia possibilidades de sua família romper os laços com o cangaço. 

Domício tentava consolar a mãe no momento de sua saída,  

 

A velha como que não ouvia a voz do filho, e chegando-se para bem perto dele, 

olhou-o de frente, à procura de qualquer coisa, à procura talvez do filho do 

Araticum. Demorou-se um instante, virando-se rápida como a fugir de um perigo 

terrível. E de longe gritou com a voz dura e estridente: 

- Tu já tens os olhos do outro, tu já és um filho do demônio. 

E ainda mais alto, violenta, possuída de uma fúria de animal desembestado: 

- Eu te amaldiçoo, irmão de Aparício, filho de Bentão, neto de Aparício velho. 

E caiu no chão, tesa e dura como uma pedra (REGO, 2010, p.84-85). 

 

Aqui já é perceptível o estado mental decaído e histérico de sinhá Josefina. 

Envolveu-se tanto com o flagelo, sofreu tanto a dor dos filhos, vivia uma realidade a cada dia 

mais difícil de ser enfrentada, a ponto de o filho amado e desejado, em poucos minutos, torna-

se amaldiçoado. O ato de desumanizar os filhos, que sinhá Josefina começara em Aparício, 
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chega a Domício com a mesma fúria e os dois são demonizados pela mãe. 

Josefina, assim como renegou Aparício, renega também a Domício, deixa de chama-

lo de “meu filho” para chamar de “irmão de Aparício, filho de Bentão, neto de Aparício 

velho”; a partir daquele dia ela passa a enxergar Domício como ele realmente é, cangaceiro. 

As mulheres das lavagens de roupa não falavam dele com o mesmo ódio e temor com que 

mencionavam o nome de Aparício, mas ela mesma experimentara e vira a crueldade de 

Domício, que negara o seu pedido para ficar. A velha enquadra-se como mais uma vítima do 

filho, se não das balas de seu rifle, mas do seu abandono. É interrompido o vínculo de outros 

tempos entre mãe e filho, é a perda definitiva de um filho para o mundo, para o destino. 

Daquele dia em diante, sinhá Josefina só mergulhava em sua insanidade e quem tinha 

de suportá-la era Bento, o filho amado de outros tempos que agora era mais um odiado. Por 

um momento entendia a dor da mãe, uma vez que se apaixonou por Alice (fato que falaremos 

mais adiante), e não podia se assumir irmão de cangaceiro para ela; outras vezes mal podia 

suportar a mãe, no seu desequilíbrio, sua loucura, seu flagelo. Afinal, viver com a mãe no 

estado em que ela se encontrava era algo difícil, quase insuportável:  

 

Lá embaixo, na grota, a água azul minava dos baixos da serra, doce e fria como 

mimo de Deus. Mas havia a mãe. Parou antes de chegar em casa, como se quisesse 

tomar fôlego e criar coragem para espreitar o inimigo. O medo apoderou-se de 

Bentinho. Chegou em casa e a velha estava no quarto. [...] 

- Bênção, minha mãe. 

A rede parou e a voz da velha ríspida e dura: 

- Vai pedir a bênção a Aparício (REGO, 2010, p. 113-114). 

 

O narrador, de maneira significativa, põe Bento em uma passagem repentina de um 

cenário de paz e harmonia para um de extrema angústia e essa transposição rápida gera um 

choque de realidades entre o espaço fora da casa de sinhá Josefina e dentro dela. Bentinho 

estava em total desarmonia com o espaço de sua própria casa, graças ao temperamento de sua 

mãe, que é mostrada na narrativa acima como um inimigo que só se enfrentava com coragem. 

O pedido da bênção à mãe era um sinal de respeito e sujeição e, mais uma vez, há um 

contraste, mas desta feita entre o tom suave e manso da voz de Bentinho e a aspereza da voz 

de sinhá Josefina. Ao mandar que o filho tome a bênção a Aparício, entendemos que a velha 

Josefina vê Bentinho como alguém que deve respeito ao cangaceiro e não a ela. Podemos 

entender, ainda, que, assim como ela nega os dois filhos cangaceiros, está negando também o 

idolatrado caçula de outrora, Bentinho, que para ela era mais um filho que ela perdeu para o 

cangaço, para o capitão Aparício Vieira. 

Sinhá Josefina entra em uma condição de flagelo tão grande que passa a ter 
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alucinações “- Meu filho, ele está ali escondido. Ele vem me pisar na madre. Ele quer me 

encher outra vez com um filho com o mal dentro” (REGO, 2010, p. 123). A situação da 

mulher era de total decadência diante do seu sofrimento no mundo, os seus vizinhos, 

inclusive, tomaram conhecimento de sua condição. Era a sua tristeza que rompia as paredes 

de sua casa em direção ao mundo, o capitão Custódio temia que Aparício soubesse da doença 

da mãe e, sabendo da devoção do cangaceiro pela velha, temia que ele mesmo fosse visto por 

Aparício como culpado. 

O ápice do sofrimento de sinhá Josefina se dá nas últimas páginas da primeira parte 

de Cangaceiros: 

 

As pernas de Bentinho tremiam, um frio de morte entrara-lhe de corpo a dentro, mas 

foi andando bem devagar como se estivesse num quarto, com receio de acordar 

alguém. Chegou no copiá e não viu ninguém. A casa toda em silêncio. Foi à cozinha 

e o fogo estava apagado. Pôs os ouvidos para escutar, e nada. Aí criou mais coragem 

e empurrou a porta do quarto da mãe. Deu um grito de pavor. O corpo de sinhá 

Josefina pendia de uma corda, com a língua de fora e os olhos esbugalhados. O 

mestre já estava ao seu lado e com a faca cortou a corda. Sinhá Josefina estendeu-se 

no chão, rígida. O filho abraçou-se com ela num choro convulso de cortar coração. 

O mestre Jerônimo passou-se para o copiá, fugindo da tristeza do quadro (REGO, 

2010, p. 131). 

 

A cena acima é de intenso suspense e terror. O filho Bentinho, juntamente com o 

mestre Jerônimo, estava à procura de sinhá Josefina para prendê-la, temendo que o pior 

acontecesse por acidente. A morte de sinhá Josefina, por meio de um suicídio, nos aponta que 

no romance Cangaceiros o cangaço é um flagelo, motivo de sofrimento na vida de muitos.  A 

vida de sinhá Josefina não foi tirada pelas balas do rifle de Aparício ou pela lâmina do seu 

punhal, mas pela culpa carregada. Culpa esta que se acentua devido ao fanatismo religioso de 

quem acredita ter cometido um grave pecado.  

Para realizar a leitura de uma personagem trágica como sinhá Josefina, consideramos 

pertinentes os postulados trazidos por Albin Lesky em A Tragédia Grega. Usando suas 

próprias palavras, o autor faz uma “distinção conceitual” entre as ocorrências do trágico na 

literatura. No caso de sinhá Josefina, especificamente, nos interessa a segunda conceituação 

apontada pelo referido autor: o conflito trágico cerrado. 

Lesky (1996, p. 38) faz as seguintes afirmações sobre o conflito trágico cerrado: 

“aqui não há saída e ao término encontra-se a destruição.” O próprio autor ainda afirma que 

essa é a visão do trágico que mais se aproxima daquela adotada pelo poeta e também crítico 

alemão Goethe que, vale observar, é bastante radical. Goethe, em 1824, já dizia que “Todo 

trágico se baseia numa contradição irreconciliável. Tão logo aparece ou se torna possível uma 
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acomodação, desaparece o trágico” (GOETHE apud. LESKY, 1996, p. 31). Em sua tese de 

doutorado intitulada Fogo Morto: uma tragédia em três atos, Elri Bandeira nos mostra que 

essa definição “Compreende as situações sem saída que marcham inexoravelmente para a 

destruição. Mas o que se destrói, ao contrário da visão cerradamente trágica do mundo, não é 

a totalidade deste, e sim, uma parte” (BANDEIRA, 2010, p. 18). 

Não é pretensão nossa enquadrar sinhá Josefina ou qualquer outro personagem de 

maneira definida e unilateral nos conceitos que trazemos aqui. Pelo contrário, nossa intenção 

é que, de forma dialética, as noções de trágico apresentadas tragam contribuições para a 

leitura dos personagens, de suas existências e de seus destinos. 

No caso da mãe dos cangaceiros, entendemos que a sua vida muito se aproxima do 

conflito trágico cerrado. O conflito que deságua na sua dor é, como já dito, a sina que ela 

acredita levar os seus filhos para o cangaço, primeiro Aparício, depois Domício. Agora, 

morando com Bento em um lugar desconhecido, ela sabe que, cedo ou tarde, o filho caçula, 

que ela se esforçara para livrar do destino da família, cairá no cangaço a qualquer momento: 

“Aparício está matando. Domício, que tinha alma de moça donzela, está matando. E tu, meu 

filho, tu, tu se não fugires desta minha vida vai acabar matando como os outros” (REGO, 

2010, p. 37). A fala angustiada da mãe protetora chora os feitos de seus dois filhos 

cangaceiros e teme que o mais novo também siga o rumo dos irmãos, o que, de fato, pode 

acontecer, tanto por força das circunstâncias inerentes a um irmão de cangaceiro qualquer, 

como pela crença de que os filhos estariam predestinados àquela vida. 

A dor de Josefina se intensifica cada dia mais ao saber das mais terríveis histórias 

que se contam sobre seu filho Aparício. Em sua crise e sofrimento, sem que tenhamos 

nenhum detalhe sobre o acontecido, Bentinho a encontra enforcada. É aí que se concretiza a 

ideia de conflito trágico cerrado em sinhá Josefina, quando a sua dor, culpa e desespero se 

tornam tão grandes que a velha não vê mais possibilidade alguma para a resolução de seu 

conflito nesta vida. A desistência de viver é a aniquilação da mãe dos cangaceiros. 

Ainda podemos estabelecer relações entre os dilemas enfrentados por sinhá Josefina 

e os escritos de Heloisa Toller Gomes em seu ensaio denominado Presença de Cassandra. No 

texto em questão, Gomes (1991, p. 415), analisa a presença do feminino em Fogo Morto, de 

José Lins do Rego e Absalão, de William Faulkner. A autora inicia por nos dar uma 

importante informação: nas obras por ela analisadas, “A mulher surge principalmente como a 

que sofre as ações desencadeadas pelo homem”, isso já atrai, inclusive o pensamento de 

Schneider (2000, p. 123), ao postular que “a mulher deve definir-se em função da presença da 

identidade masculina, caso queira ser considerada mentalmente saudável”.  
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É plenamente possível perceber isso na relação entre Aparício e sinhá Josefina, posto 

que, após o confronto de Pedra Bonita, a mãe tem seus rumos e destino traçados pelas ordens 

do filho cangaceiro, como vimos. É interessante notar, ainda, que a identidade de sinhá 

Josefina se atrela muitas vezes a Aparício, visto que ela sabe e se reconhece uma mãe de 

cangaceiro, assumindo o peso e a culpa decorrente disso. A pesquisadora ainda pontua sobre a 

figura feminina que “Sua existência é uma existência vicária, em que acompanha marido, pai, 

irmão, em suas venturas e desventuras pelo mundo” (GOMES, 1991, p.415). A afirmação 

reforça a ideia que estamos defendendo, sinhá Josefina, não nos graus de parentescos 

tradicionais em que isso ocorre, mas, na relação mãe e filho, é uma das maiores sofredoras 

dos atos de Aparício. 

Para a pesquisadora, “Sua casa encerra o seu mundo e, mesmo ali, o poder do 

homem é absoluto” (GOMES, 1991, p. 417) e, de fato, isso ocorre na referida personagem em 

Cangaceiros não dá maneira tradicional, submissa a um marido, mas devido à identidade do 

filho. A casa é sua prisão porque as escolhas de Aparício e Domício Vieira põem limites em 

sua liberdade, inclusive a liberdade de viver em seu próprio lar, pois essa casa que a prende 

pertence, na verdade, a um coiteiro. Se esse espaço em si já oprime, de certa forma, as figuras 

femininas, violência maior será estar limitada a uma casa que não lhe é familiar. 

É nestes temos que sinhá Josefina se configura como personagem trágica e em 

diálogo com outras mulheres da literatura. Sofre as consequências de ser mãe de Aparício 

Vieira desde o momento em que apanha das volantes, no romance Pedra Bonita, passando por 

seu êxodo, no início de Cangaceiros, chegando à loucura e, por conseguinte, à morte via 

suicídio. Cremos que é causador de seu fim o fato de ser mãe dos violentos e temidos 

cangaceiros, assim, sua existência é atrelada aos filhos, passando ela a sofrer, de alguma 

forma, com o rifle dos Vieiras. 

 

4.3 O conflito de Bento ante sua resistência ao destino  

 

 Bento, ou mesmo Bentinho, como muitas vezes é chamado em Pedra Bonita e/ou 

Cangaceiros, é o mais novo dos filhos de Josefina, o último Vieira a nascer no Araticum. 

Bentinho é a tentativa de Josefina de livrar pelo menos um dos seus do destino que ela crê 

implacável. Ao entregá-lo ao para ser criado pelo padre Amâncio, a mãe protetora não espera 

apenas que o filho apenas escape da seca, mas que tenha outro destino, distante dos Vieira. A 

seca é o mal que, em muitos momentos, torna inviável a vida dos sertanejos, expondo-os ao 
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êxodo e à morte, dentre outros desastres. A sina dos Vieira traria também, mais adiante, o 

êxodo e a morte. 

 Cangaceiros, como continuação direta de Pedra Bonita, conta, ainda nos primeiros 

capítulos, os resultados da difícil escolha de que Bentinho. O dilema do rapaz está em buscar 

um sacerdote na localidade de Dores para a última confissão do seu padrinho, o padre 

Amâncio, que está prestes a morrer ou ir em direção à Pedra Bonita para avisar aos fanáticos, 

que se reuniam naquele lugar, acerca das tropas que estavam a caminho para dizimar o povo.  

 A escolha do jovem está entre a gratidão pela bondade de seu padrinho, que até 

então o criara da melhor maneira possível, e centenas de vidas inocentes que morreriam nas 

mãos do governo, inclusive seus familiares: “Aí ele esporeou o cavalo, como se o pobre fosse 

culpado de todas as suas indecisões, de suas desgraças” (REGO, 2011, p. 316). A necessidade 

de uma decisão firme era, para Bento, uma de suas desgraças, precisaria desapontar o 

padrinho, permitir que ele morresse sem a confissão esperada; ou ver o derramamento de 

sangue inocente, a repetição de uma história que se passara a cem anos atrás mas que 

despertara os sentimentos do rapaz. 

 Bentinho escolhe, com muita dificuldade, o caminho oposto àquele do seu 

antepassado que entregara os devotos aos soldados. O rapaz vai em busca dos seus, numa 

atitude que pode ser entendida como a negação daquele Bento que ele acreditara ser até pouco 

tempo, quando foi conhecer sua família e soube a história da Pedra, esta que tanto o ligava ao 

passado e aos seus. A partir dali, ele não era mais o menino criado pelo padre, que se enchia 

de orgulho por tocar o sino da igreja do Açu, missão para ele tão importante; mas que vivia 

deslocado na monótona vila onde morava. 

 Teria ele agora uma nova missão em sua vida: assumir quem era, assumir suas 

raízes, assumir o Araticum e os Vieiras, e sua consciência já se encaminhava para isso:  

 

Matariam Domício, se vingariam de Aparício, nele, na mãe, no pai. Era o que o Açu 

queria. Joca Barbeiro e o escrivão Paiva só desejavam acabar com a Pedra, extinguir 

a raça da Pedra. [...] Teria era que seguir para a Pedra Bonita. Lá estavam os restos 

dos Vieiras, pagando a culpa do outro. O sangue de Judas escorreria até a última 

gota de seus filhos. O mundo, para Bento, ficava lá atrás. A igreja do Açu, lá para 

trás. E estava quase na hora de tocar a primeira chamada para a missa. Naquela 

madrugada eles não ouviriam o sino chamando. [...] 

Era um mundo furioso que vinha para Pedra Bonita. Um mundo de assassinos, de 

perversos. Ele estava ouvindo os passos das alpercatas estalando na caatinga, a 

marcha dos matadores. Vinham vindo para acabar com tudo. 

Bento montou outra vez. Domício teria que saber de tudo. [...] Bento partiu a galope 

para Pedra Bonita (REGO, 2011, p. 316-317). 

 

 A dualidade que se estabelece entre o Bento do Açu e o Bento dos Vieiras é clara. 
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Como o Açu desejava a destruição do povo da Pedra Bonita, naquele momento não havia 

possibilidade de coexistência. A despeito de ter deixado o bondoso homem que o criara 

prestes a morrer, Bento lembrou-se do irmão mais querido Domício, bem como de Aparício, 

de seu pai e de sua mãe. E como ele mesmo era parte de tudo, sabia que também findaria por 

ser vítima da violência dos soldados. 

A ideia de que tomar outro caminho que não fosse o de Pedra Bonita lembrava a 

Bento que era esse o desejo do Açu. Ele seria um agente do êxito daquele povo que, apesar de 

ser do seu cotidiano, lhe era estranho e lhe fizera sofrer. O rapaz não daria essa alegria ao 

povo da vila onde era infeliz. Caso as tropas chegassem aos romeiros, seria a vitória do 

próprio Açu sobre Bento. A escolha se faz e, dali por diante, não ouviriam mais o sino ser 

tocado por ele. Não sairia de suas mãos o som que despertaria aquela gente. Era do povo da 

Pedra, era dos poucos Vieiras que ali restavam. 

Finda-se o romance Pedra Bonita sem que saibamos o desfecho da história da Padra 

Bonita, da família Vieira e de Bentinho. Após quinze anos, em 1953, o leitor viria a saber que 

a vida do menino do padre Amâncio apenas começava como irmão de Aparício. Em 

Cangaceiros Bento vive de maneira completamente atípica, se levarmos em conta Pedra 

Bonita. Não vive mais o marasmo do fim de mundo que era a vila do Açu, agora cuida dos 

negócios do irmão cangaceiro; não é mais o menino estranho que não pensa em amores, desta 

feita seu coração arde e seu sentimento por Alice é inexorável; não serve mais ao sagrado 

serviço da igreja, serve ao que mata, que desonra moças, que espalha crueldade.  

Bentinho, de Pedra Bonita a Cangaceiros, vai de um extremo a outro da existência. 

Desde o momento que precisou fazer uma escolha no final do primeiro romance deste ciclo, 

precisou deixar de ser um menino para ser homem: “Bento era homem capaz de aguentar a 

família. Tinha idade diminuta mas era rapaz de juízo, cordato, de natureza boazinha.” (REGO, 

2010, p. 33); “Era um homem feito, era agora chefe da família. Teria que conduzir a mãe ao 

destino indicado pelo irmão mais velho” (REGO, 2010, p. 38). Precisaria, dali por diante, do 

mesmo poder de decisão, da mesma firmeza e frieza; precisaria ele responder com dureza à 

dureza da vida. Fez uma primeira escolha que, posteriormente, o levaria a algumas outras não 

menos fáceis.  

 Em Bentinho, a relação com o cangaço causa um efeito duplo, como bem aponta 

Sônia Lúcia Ramalho de Farias em O Sertão de José Lins do Rêgo e Ariano Suassuna: espaço 

regional, messianismo e cangaço, de 2006. Ainda em Pedra Bonita, há o medo das tropas, ser 

irmão de Aparício é um tanto quanto perigoso quando se mora na mesma vila em que está 

uma tropa perseguindo o cangaceiro. Por outro lado, quando era reconhecido nas feiras como 



87 

 

irmão do chefe do cangaço, isso era uma grande honra para o rapaz, gerava nele uma espécie 

de orgulho do irmão. Era um prestígio que um rapaz pobre nunca pudera desfrutar em sua 

vida. 

Em Cangaceiros, Bentinho, já com a identidade dos Vieira, passa a cuidar de sua 

mãe, peça importante para o cangaço de Aparício, visto que o cangaceiro se sente protegido 

pela reza da mãe. Bento recebe ordens do irmão para prestar os mais diversos serviços ao 

cangaço. Quando uma moça da estrada identifica a semelhança entre Bento e Aparício, logo 

no início do romance, entendemos que as duas identidades se atrelam, os Vieiras estão 

dispersos, mas algum laço os une. É, para o jovem, uma espécie de aviso de que o mundo 

passaria a reconhecê-lo como o irmão de Aparício Vieira, sem que nunca houvesse pegado em 

um rifle e entrado em um bando. 

Bentinho, em Cangaceiros, carrega a sua mãe já frágil como um fardo pelo mundo. 

No referido romance, narra-se a fuga dos dois, mãe e filho rastejando pelo chão, fugindo do 

tiroteio entre volante e cangaceiro:  

 

Bentinho custou a se habituar à vida que lhe impuseram os acontecimentos. Desde o 

dia do massacre dos romeiros que se operou na sua alma um transtorno completo. 

Fechava os olhos e na mente corriam-lhe os fatos um a um, e nos seus ouvidos 

batiam os tiros, os gemidos, a ladainhas. Os dias da viagem, a fome, a miséria não 

tinham podido vencer na sua cabeça os pensamentos voltados para a desgraça do 

povo. Só por um milagre puderam escapar. Lembrava-se de sua mãe inteiramente 

alheia aos perigos, e, se não fosse ele, obrigando-a a deitar na areia quente, teria a 

velha morrido. [...] Arrastaram-se como cobras até chegar no meio da caatinga, e 

debaixo de um pé de umbu viu a mãe abrir-se nu pranto que lhe cortou o coração. 

(REGO, 2010, p. 37-38). 

 

O que acima se descreve representa o inverso, em relação ao início da vida de Bento, 

que também passara de protegido a protetor da mãe sinhá Josefina, em mais uma inversão de 

papéis que, desde o fim de Pedra Bonita, se dava na cabeça de Bentinho Vieira. Iniciava-se, 

ali, uma verdadeira saga a ser enfrentada por um irmão de cangaceiro. O que talvez ele não 

soubesse é que a sua escolha de tentar salvar sua gente pudesse lhe custasse um destino. 

O rapaz, que se acostumara a uma vida pacata como criado do padre de uma capela 

da vila do Açu, tem agora que se habituar a fugir, a viver escondido, a não deixar rastros por 

onde quer que passe. O mundo de Bento torna-se completamente novo e o rapaz demora a 

acostumar-se com essa nova vida. No tocante às dificuldades, ainda estabelecendo 

comparações com Pedra Bonita, elas se intensificariam, se tornariam maiores e mais reais na 

vida de Bento. Algo que vai além da orfandade e da distância da família, além da fome, era o 

destino que o perseguia. 
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Aquele dia do massacre inserira Bentinho, definitivamente, em um mundo pouco 

conhecido por ele: o da violência. Há um enorme transtorno dentro de si em decorrência desse 

mundo que se apresenta, agora, como o seu por ser o mundo dos Vieira. Bento viu de perto a 

violência com que as tropas do governo e os cangaceiros se enfrentaram, tanto que só 

conseguiu sobreviver junto com sua mãe porque rastejaram pelo chão até um lugar 

relativamente seguro. Era o nascimento de Bentinho Vieira para as dores trazidas pela 

violência, tinha agora a responsabilidade de um dono de casa, de dono da casa de Aparício, 

onde o cangaceiro mandava e tinha sob a sua mercê a velha mãe. 

Betinho não costumava reclamar de sua vida, agora desgraçada pelo cangaço. É 

interessante ressaltar que, mesmo diante de todas as desventuras que lhe foram ocasionadas 

pelo cangaço, o rapaz admirava o irmão cangaceiro. Quando via todas as maldições que as 

palavras de sinhá Josefina lançavam sobre Aparício, assim reagia: “Bentinho media as 

palavras da mãe com certa repulsa. Não seria que ela chegasse a perceber que ele não 

concordava, que ele começava a sentir pelo irmão mais velho uma admiração que se 

confundia com o respeito por um pai?” (REGO, 2010, p. 46). Diante de todo o ódio que a sua 

mãe Josefina nutria por Aparício, havia em Bento o oposto, o rapaz discordava das palavras 

da mãe quando estas eram carregadas de ódio e rancor contra Aparício.  

O cangaceiro, enquanto irmão mais velho de Bento, ganha do rapaz uma admiração e 

respeito semelhantes ao paterno, o que podemos associar à falta da figura do pai na vida de 

Bentinho, uma vez que o padre Amâncio, apesar de todo o afeto que havia entre ambos, nunca 

teve papel e influência paternal, padrinho não é pai. O velho Bentão, por sua vez, nunca 

demonstrou qualquer sentimento afetivo ou mesmo de apreço por Bentinho. Nos tempos em 

que visitara o Araticum, era o único da família que não aparentava agradar-se com a presença 

do filho caçula. 

Olhando para a nova vida na Roqueira do capitão Custódio, apesar de ser quem era, o 

rapaz não deveria levantar nenhuma suspeita acerca de seus parentescos e, por isso, começava 

a se portar como alguém comum. De acordo com o próprio capitão Custódio, “para que não 

dê na vista o menino deve cuidar de ir lá para a engenhoca. Tenho trabalho maneiro para ele. 

Ninguém pode imaginar que aqui neste cocuruto de serra está a mãe do maior sertanejo de 

Pernambuco” (REGO, 2010, p. 35).  

Trabalhar na engenhoca de rapadura significa igualar Bento aos demais sertanejos 

que habitavam por ali e, naquele momento, tornar-se mais um seria mais importante do que 

ser reconhecido por matutos, na feira ou em qualquer lugar, como irmão de Aparício. 

Entretanto, Bento não deixa de desfrutar de algumas poucas vantagens que lhe eram dadas 
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pelos seus laços sanguíneos, teria um “trabalho maneiro”, algo que não exigisse tanto esforço 

e que, pelo menos para o capitão Custódio, tornava o rapaz distinto dos demais trabalhadores 

da engenhoca. O velho, por sua vez, não continha a alegria de esconder em sua propriedade e 

ver no trabalho de sua engenhoca de rapadura a família do admirado Aparício: “A família de 

Aparício Vieira é minha família” (REGO, 2010, p. 35). 

Bento tem uma rotina normal na Roqueira, trabalhando na produção de rapadura, 

arrumando caixas, lugar onde conhece dois sertanejos que não contam muito sobre suas vidas, 

entretanto, Terto inicia uma amizade com o menino, porém Germano ainda permanece 

distante. Por meio do mais chegado, Bento toma conhecimento da terrível história dos irmãos 

que sofrem com a brutalidade das volantes após uma passagem de Aparício na residência 

deles. 

Com isso é possível tirar ao menos duas conclusões: a primeira é que a violência 

agora faz parte do cotidiano de Bento, uma vez que este passa a conviver diretamente com 

seus agentes e pacientes; a segunda é que o nome do irmão Aparício Vieira continua a surgir 

para o rapaz em situações inesperadas. Além da moça da estrada, que identifica semelhanças 

físicas entre Bentinho e o cangaceiro, o rapaz ouve o nome do irmão pela boca de outras 

pessoas que não estão ligadas diretamente a Aparício.  

Além disso, na conversa com Terto, Bentinho se identifica com a história de vida do 

caboclo: “lembrou-se muito bem do que sofrera sua gente no Araticum. [...] Graças a Deus 

que não tivera irmãs para sofrimento maior” (REGO, 2010, p. 52). Mais um elemento torna o 

irmão de Aparício igual aos sertanejos comuns: o sofrimento oriundo da violência. Não 

bastassem outras desventuras da existência humana, a violência parece ser o maior assolador 

de vidas no universo de Cangaceiros. A despeito disso, Bento sofre, mas é sóbrio o suficiente 

para reconhecer que há, em Terto e sua família, um sofrimento maior. É possível inferir, a 

partir disso, que Bentinho não é subjugado pelos dramas e dores que a vida lhe trouxera. 

Neste tempo, os dilemas que viriam a afligir a vida de Bento começam a surgir, a 

princípio com a mãe, que, aos poucos, se isola em sua própria miséria, naquilo que ela 

acredita ser sua sina. Para o rapaz, isso significa a perda do amor materno de que sempre 

desfrutou, mesmo nos tempos que vivia com o padre Amâncio: “Dava-lhe a bênção e quando 

falava com ele era num falar de instante. Já não era mais aquele comunicar de coração a 

coração” (REGO, 2010, p. 53). Os sinais de que o filho perdia a atenção da mãe se 

manifestavam no cotidiano da agora pequena família. Apesar de Bento ser a sua única 

companhia, sua mãe deixava que a relação dos dois esfriasse, em um contato rápido e sem 

afeto. 
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As preocupações de Bento se acentuam quando este recebe a notícia do ferimento do 

seu querido irmão Domício, aquele com quem Bentinho se identifica desde os tempos em que 

foi visitar a família:  

 

Naquela noite Bentinho não pregou os olhos, não encontrou jeito de ficar na rede, 

quis abrir as portas e sair, andar, desabafar os pensamentos que ficavam em sua 

cabeça. Domício, o irmão Domício, doente, varado de bala, amarelo, sem uma gota 

de sangue, esperava por ele. Bem que podia ter seguido a capitão e chegar na casa-

grande e abraçar o irmão querido (REGO, 2010, p. 56). 

 

As reações de Bento diante da notícia exigia discrição, se levado em conta a situação 

da saúde mental de sinhá Josefina, que não estaria preparada para saber a respeito da 

gravidade do ferimento do filho Domício. Bentinho precisaria sofrer as preocupações calado, 

sem poder sequer desabafar com a mãe, fato que nos mostra a solidão do rapaz que precisa 

enfrentar sozinho a dura vida que se desenha em sua realidade. 

Bento passa a ser um dos sofredores de Cangaceiros, como Josefina, Custódio, Terto 

e Germano. A notícia do irmão ferido o inquietou a ponto de não conseguir descansar, 

chegando a cogitar a possibilidade de arriscar toda discrição que sua vida requeria, quando 

deseja ir à casa do capitão Custódio em busca do irmão, numa agonia que dura até o 

amanhecer com a chegada de Domício. 

A estadia do irmão do meio é um alívio para a família sofredora, pois Bento desfruta 

da companhia do irmão a quem tanto quer bem e ainda vê a recuperação da mãe, também 

alegre pela chegada do filho. O clima que se instaura na casa de Josefina passa a ser o do 

Araticum, sem a presença dos homens que simbolizam a dureza e a violência da casa dos 

Vieiras, a saber, Bento Vieira, o pai, e Aparício:  

 

No outro dia Bento chegou em casa com uma viola. Tinha pedido emprestado ao 

caboclo Terto. Domício regalou-se com a lembrança. Os seus dedos nem se 

lembravam mais das cordas e foi trincando até que acertou e começou a encher a 

casa de uma doce música. [...] Bento ficou de pé ao ouvir o irmão, mais manso do 

que um carneiro de corda. Ele mesmo sentia-se outra vez o menino do padre 

Amâncio. Na companhia do irmão, nas tardes mornas, por debaixo das oiticicas. 

Outra vez Domício era para ele o sertanejo capaz de virar as cabeças das moças 

assim como aquele cantador Dioclécio [...] Mas Domício parou e foi saindo para a 

frente da casa. Bentinho chegou-se para ele e viu o mano chorando de verdade 

(REGO, 2010, p. 76). 

 

Toda a tentativa de tornar a vida que viviam agora naquela que passara era mera 

ilusão. A viola trazida por Bento reforça ainda mais a ilusória lembrança dos tempos que 

passaram. Todo esse cenário se configura como uma tentativa de fuga do mundo que os obriga 



91 

 

a esconderem a si mesmos, a ocultar suas próprias identidades, a serem associados ao 

cangaço, à loucura da mãe, ao ferimento de bala em Domício.  

Portanto, esse retorno ideal ao passado tranquilo se desconstrói diante da realidade. 

Domício parece ser o primeiro que se dá conta de que o rifle e não a viola é o instrumento do 

seu manuseio; a mãe percebe que aquilo seria uma despedida e que não tornaria mais a ver os 

filhos daquela maneira. Entre os dois está Bentinho, em seu silêncio, em sua solidão. É 

justamente sobre ele que recaem todas as implicações de pertencer à família Vieira. 

Essa ilusão trazida à família de Bentinho e sinhá Josefina por Domício se desconstrói 

completamente com a ordem de Aparício para a volta do filho e irmão ao bando: “A casa 

ficou quieta como num paradeiro do tempo para uma trovoada. Domício e Bento saíram para 

o copiá e lá ficaram de boca fechada à espera de qualquer coisa” (REGO, 2010, p. 83). O 

conforto dos primeiros dias da presença de Domício é substituído pelo silêncio desesperador. 

A ordem da partida é a tirada do consolo e da paz instantânea de Bento por via dos mandados 

de Aparício, que manda nele, em Domício, na sua mãe, na sua casa e em toda aquela 

imensidão de mundo. 

O acontecimento trouxe à família impactos ainda maiores: “A volta de Domício 

alterou a vida na casa de sinhá Josefina. A mãe abandonada caiu num paradeiro de doença. 

Bentinho ia continuando no serviço. Mas lhe acontecera de conhecer uma moça, filha do 

mestre de açúcar” (REGO, 2010, p. 85). 

Como apontamos anteriormente, os referidos impactos recaem, sobretudo, sobre 

Bentinho. O primeiro deles é a loucura da mãe, que está sob seus cuidados e responsabilidade. 

O segundo se dá quando, seguindo o curso da normalidade de sua existência, conhece Alice, 

filha do mestre Jerônimo, a moça que o apaixona rapidamente, que lhe dá um novo sentido 

para a vida, mas que lhe rouba a paz com o que chamaríamos de amor inviável, devido à 

identidade dos Vieiras que recai insistentemente sobre Bentinho. 

Bento conquista logo no primeiro contato o carisma da família de Alice e quando o 

rapaz é convidado para um café, o irmão de Alice põe Aparício na pauta da conversa. Isso não 

é algo assustador ou mesmo grandioso, dentro do romance, uma vez que é de se esperar que 

haja mesmo comentários em torno do cangaço no universo de Cangaceiros. Todavia, nos 

parece que o “assunto” Aparício está sempre a rodear o irmão do cangaceiro - seja em casa, 

trabalhando, ou mesmo visitando pessoas que acabou de conhecer - como algo que o 

persegue, que se impõe sobre o jovem. 

Naquela ocasião, entretanto, o pior não era a menção ao nome de Aparício por parte 

do irmão de Alice, mas a forma explícita com que o pai da moça reprova o simples ato de 
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tocar no nome do cangaceiro: “Aqui nesta mesa eu não quero conversa sobre este cabra 

Aparício. [...] cangaço para mim não é coisa de homem sério” (REGO, 2010, p. 86). Não 

imagina o mestre Jerônimo que o rapaz que se encantara com sua filha é irmão e colaborador 

de Aparício. Bento, em contrapartida, já pode perceber a inviabilidade de alimentar aquele 

sentimento pela filha do mestre. 

A despeito disso, Alice parece corresponder ao interesse de Bentinho: “Alice, de 

cabeça baixa, soltou um rabo de olho para o convidado” (REGO, 2010, p. 86), ato perceptível 

também em: “De vez em quando a moça arriscava um olhar para a visita” (REGO, 2010, p. 

87). Não é possível saber se isso se deve à postura de Alice, mas Bento deixa a casa da moça 

com uma paixão começando a aflorar em si: “Bentinho retirou-se e veio estrada fora 

imaginando na beleza de Alice. Era de fato bonita. Podia andar pelos dezesseis anos e tinha 

um corpo esbelto, um olhar terno, de olhos pretos” (REGO, 2010, p. 87). A descrição vai 

desde a beleza externa da moça à ternura de seu olhar, tornando perceptível o estado de 

encantamento do irmão dos cangaceiros. 

Até então, mesmo com as fugas, com a tristeza de carregar a mãe pelo mundo e de 

vê-la em um estado de loucura, não entendemos que Bentinho seja um dos grandes flagelados 

de Cangaceiros. Talvez o que poderia trazer mais aflição ao rapaz fosse a falta de sentido na e 

para a vida. Para essa ausência de significados surge em sua vida a figura de Alice:  

 

Podia ele naquele instante esquecer-se da mãe, de Domício, de Aparício. [...] O 

olhos pretos de Alice arrebataram o rapaz da vida oca, do coração que jamais batera 

por mulher alguma. Mas ele não podia cuidar de namoro, tinha a mãe para tomar 

conta, tinha que cumprir as ordens de Aparício. Era um irmão de cangaceiro (REGO, 

2010, p. 87). 

 

Mais um choque se estabelece aqui, desta feita entre a paixão de Bentinho por Alice 

e sua compreensão de que se apaixonar, para ele e seu estilo de vida, seria um absurdo 

inapropriado. A paixão pela moça é tão forte que faria com que ele se esquecesse dos Vieiras, 

inclusive do seu querido irmão Domício. Depois da decisão de seguir para Pedra Bonita, a 

vida do antigo criado do padre se tornara os seus entes: mãe e irmãos. Tudo isso se torna oco, 

vazio, diante do que Alice provoca nele.  

Os primeiros instantes perto de Alice põe em crise a identidade dos Vieiras que 

Bentinho assume desde o final de Pedra Bonita e início de Cangaceiros. Ainda que fosse 

considerado normal que um rapaz de sua idade se apaixonasse por uma moça, o problema se 

torna perceptível quando ele se dá conta de que sua vida não é a vida de qualquer rapaz tido 

como normal na sua idade. 
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Mesmo diante de tudo, não podemos negar que a existência do rapaz ganha algum 

sentido. O irmão de cangaceiro parece perceber que a vida é maior do que servir ao irmão 

chefe do cangaço, a moça faz com que Bentinho sinta o que nunca sentiu, mulher alguma 

nunca despertara seu interesse. Contudo, Bentinho lembra que há, sobre si, um fardo 

praticamente impossível de se livrar, tinha a mãe para cuidar devido o seu estado de saúde 

mental; além disso, o pai de Alice, que não gostava de cangaceiro, jamais permitiria um 

relacionamento entre os dois, não havia possibilidades de o rapaz viver em paz ao lado de 

Alice, ocultando seu parentesco com Aparício.  

O drama do rapaz se estabelece por meio das duas mulheres que lhe importam no 

mundo: a recém-conhecida, mas já desejada Alice, e sua mãe que, diante da loucura, cada vez 

menos lhe dispensa o cuidado antes existente: “Aí que começou o sofrimento do filho que se 

sentiu assim abandonado, muito mais abandonado do que na casa do padre Amâncio, quando 

fora deixado na grande seca para não morrer de fome” (REGO, 2010, p. 87). Bentinho sente 

da mãe um duplo abandono, ocorridos na infância e naquele momento. A primeira ocorrência, 

aparentemente, encontra justificativa na cabeça do rapaz, por ser um gesto materno de 

cuidado para salvar o filho da morte; entretanto, aquele trazido pela loucura de sinhá Josefina 

lhe trazia mais dor, visto que o rapaz percebe a ausência da mãe e, com isso, não possuía mais 

a presença amorosa e acolhedora daquela que lhe deu a luz. 

A reação de Bento, em relação aos últimos dilemas que a vida lhe apresentara de 

maneira tão repentina, é a melancolia, descrita pelo narrador de Cangaceiros:  

 

Ficou no copiá com a tristeza da tarde que se consumia. Havia ainda no outro lado 

da serra luz de sol sobre os arvoredos. O pau-d’arco recebia, mesmo no rosto de sua 

flores, uma pancada de luz. E os pássaros davam suas últimas tocadas. Lá estava, 

ainda de fora, no galho do juazeiro, a rola-cascavel, com os seus cantares de viúva, 

triste lamento de saudade. E no mais, o silêncio da casa escondida, o refúgio de duas 

criaturas perseguidas pelo ódio de três estados, de centenas de soldados soltos no 

mundo para acabar com sua raça (REGO, 2010, p. 87-88). 

 

Aponta-se que a tarde se consumia, também é possível notar como tudo o que 

cercava Bento o consumia de alguma forma. A tarde lhe traz um cenário triste, tal qual se 

mostrava o seu viver nos últimos dias. Não possuía mais o sentimento de utilidade que sentia 

ao tocar o sino da igreja da vila do Açu, nem desfrutava naqueles dias do prestígio das pessoas 

na feira que o identificavam como irmão de Aparício.  

Bentinho tem consigo, neste momento, a tristeza que se confundia com a melancolia 

do final de tarde; com a despedida do sol que deixava brilhar os seus últimos raios naquele dia 

ou ainda com o canto da rolinha-cascavel que nos traz a ideia de morte, de acordo com o 
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folclore nordestino. A casa, por sua vez, em seu silêncio e com a funcionalidade que tem é o 

cativeiro de Bento, que o mantem preso às responsabilidades e consequências de ser irmão de 

Aparício e Domício Vieira. 

Com a paixão de Bentinho e a sua crise em relação à ligação que tem com os irmãos 

que estão no cangaço - “Compreendeu então a imensa dor de sua mãe. Mãe de cangaceiro, 

mãe dos Vieira, dos tigres do sertão.” (REGO, 2010, p. 88) - e, pela primeira vez no romance, 

compreende o flagelo da mãe por também se perceber nessa condição de flagelado: “Ele bem 

tivera vontade, pela primeira vez, de se abrir com a velha e dizer: ‘É verdade, mãe, nós dois 

somos mesmo criaturas de pagar pelos outros” (REGO, 2010, p. 88).  

 A ideia de pagar pelos pecados de outro alguém é outro fator que deixa de ser 

exclusivo de sinhá Josefina e também se estende ao filho. É possível que Bento nunca 

houvesse sentido algo parecido porque nada, até então, lhe tinha grande valor, o que se desfaz 

com a presença de Alice em sua vida. A possibilidade de perder a moça antes mesmo de tê-la, 

faz com que Bento veja o seu dilema como um preço pago por ser quem é. Só se paga pelo 

que possui valor. Não ter Alice –  o que se constitui como algo de valor para Bentinho – era o 

preço que ele pagaria pelos feitos dos irmãos. 

Para que haja essa compreensão da dor de sinhá Josefina, sempre ligada ao destino 

que ela acredita estar sobre sua família e à culpa de ser mãe de Aparício, é preciso que Bento 

sofra, também, o peso do sobrenome dos Vieras de modo tão intenso quanto o de sua mãe.  O 

sentimento que tem por Alice e, sobretudo, pela impossibilidade de alimentá-lo, é o agente 

responsável por essa aproximação com a dor da mãe: “Não podia perder-se pelo amor, não era 

homem para ligar-se a mais ninguém. Um irmão de cangaceiro só valia mesmo para o 

cangaço” (REGO, 2010, p. 88).  

Alice causa todas essas voltas na cabeça de Bentinho, queria ele “se ligar ao povo do 

mestre Jerônimo. Casar com a filha dele, aprender o ofício de mestre e sair do sertão atrás de 

um engenho no Brejo, onde pudesse viver longe, bem longe de Aparício” (REGO, 2010, p. 

89). Entrar no mundo de Alice seria sair do de Aparício, Bentinho não podia pertencer aos 

dois, não seria aceito pela família da jovem e ainda a colocaria em perigo; o desejo do rapaz 

era o que ainda não havia desejado antes: negar a identidade dos Vieira, queria estar longe de 

Aparício e do sertão violento.  

O sentimento por Alice provoca em Bento o desejo de pertencer à família do mestre 

Jerônimo, aprender o seu ofício e ir para o Brejo, lugar de origem do homem. O projeto de 

vida perfeito para o rapaz, naquele momento, era sair da família a que pertencia e dos 

problemas ligados a ela, não ser cangaceiro nem estar de alguma forma ligado ao cangaço e, 
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por fim, estar, inclusive, fisicamente longe dos territórios do cangaço. 

Diante desses desejos, o pensamento de Bento era: “Mudaria minha vida, correria 

dos antigos da família e com minha mulher e com meus filhos tinha que criar outro mundo 

onde pudesse voltar às lições do padrinho, do padre do coração de ouro” (REGO, 2010, p. 

89). Vislumbrando a desgraça que seria não ter Alice, Bento chega a considerar o destino da 

família, algo que não acreditava em outros tempos. Entretanto, fugir dos “antigos da família” 

não necessariamente implica fugir do futuro, mas do seu próprio passado, dos acontecidos que 

estão em torno dos movimentos messiânicos da Pedra Bonita e do cangaço de Aparício e 

Domício e que se ligam diretamente a ele.  

Mudar de vida é o ideal de quem se percebe insatisfeito com a sua maneira de viver e 

que tinha se tornado o de Bentinho. Sua insatisfação se dá pela impossibilidade de conciliar a 

função de irmão de cangaceiro e a de marido e pai, projetados pelos próprios pensamentos do 

jovem. Sua expectativa se volta para a possibilidade de não ser perseguido pelas volantes e de 

poder assumir, de fato, a normalidade, como nos tempos em que vivia com o seu padrinho.  

Assim, os pensamentos de Bento se dividem entre Alice e Domício: “E Domício? 

Poderia fugir de Domício? (REGO, 2010, p. 89). Ora cria que pagava pela sina sua própria 

gente: “O sangue que lhe corria nas veias era o sangue condenado pela maldição.” Ora 

contestava-se: “Não deveria acreditar nestas coisas” (REGO, 2010, p. 89). Às vezes 

arrebatado pelo pessimismo que a sua realidade lhe trazia, mas “foi assim dormir na ilusão de 

uma nova vida para viver” (REGO, 2010, p. 89). Entre incertezas e confusões, entre o ser e o 

não ser, entre o dever e o ausentar-se, caminha a comovente existência de Bento, que vê sua 

serenidade se perder entre a paixão e a impossibilidade dela.  

Podemos considerar, entretanto, que a esperança da nova vida não adormece para o 

rapaz devido as circunstâncias. A despeito das preocupações que, por alguns momentos, o 

impedem de dormir, a noite se finda com a esperança, que o narrador confunde com ilusão, 

talvez porque o próprio Bentinho não saiba bem o que aqueles sentimentos tentam lhe dizer. 

Mas é importante considerar que o amanhecer não sustenta a sua esperança de ter Alice. Por 

um momento o leitor pode se enganar a respeito do ânimo de Bento em relação às 

expectativas para sua própria vida: “De manhã levantou-se com outra disposição, sem temer a 

cara triste da mãe.” (REGO, 2010, p. 89); por um instante é possível pensar que Alice lhe dera 

ânimo para amanhecer com disposição para tentar viver outra história com a moça.  

Todavia, o que realmente se passa na cabeça do rapaz, pelo menos naquele instante, é 

um projeto diferente: “Terminaria como os outros irmãos. Seguiria o mesmo destino dos 

outros, soltos de canga e corda na caatinga” (REGO, 2010, p. 89). Tudo isso acontece sem 



96 

 

que o “alvoroço”, nas palavras do próprio narrador, deixe a cabeça do rapaz. Bento estava 

longe de tomar uma decisão firme e fixa, de definir o seu destino. Deixar tudo era tão difícil 

quanto deixar Alice. Tanto o sobrenome da família Vieira quanto o amor de Alice faziam parte 

de sua vida e deixar qualquer um dos dois seria abrir mão de uma parte de si. Isso tanto é 

verdade que, no decorrer do romance, Bentinho continua a aparecer dividido entre o seu amor 

e os cuidados para com a mãe:  

 

- Menino, fica para tomar café – foi dizendo a velha -, é coisa de pobre mas dá para 

mais uma boca.  

Alice, de pé, escondia-se atrás do irmão. Mas Bentinho não podia ficar. Tinha que 

puxar rápido para chegar em casa. A velha mãe não podia esperar muito e vivia só. 

[...]  

Despediu-se e não deixou de olhar para Alice. E os olhos pretos esperavam mesmo 

pelos seus. Encheu o seu coração de alegria e foi andando para casa com aquele 

sentimento que dava outra disposição para viver (REGO, 2010, p. 94).  

 

Bento sabe que precisa ir ao encontro da mãe que necessita de cuidados, mas sabe 

que, tanto quanto a mãe, ele precisa também dos cuidados que encontra em Alice e sua 

família. Segue seu caminho, mas não deixa de olhar para trás, o que nos permite entender que 

a moça está mais presente do que nunca em sua vida, tão presente quanto a mãe. A despeito 

das comparações, é possível perceber algo que torna claro o distanciamento entre sinhá 

Josefina e Alice nesse mundo de Bento: enquanto a mãe o enfraquece sugando as forças do 

rapaz, Alice é quem o fortalece, revitalizando aquilo que a mãe mata de um lado. Após olhar 

os olhos da moça que desperta sua paixão, o irmão de Aparício torna-se novamente disposto a 

suportar os dissabores de sua existência. A mãe era, talvez, o maior motivo de se sentir só e 

perdido, em contrapartida “se não fosse a presença de Alice em sua vida interior, talvez que 

tivesse desesperado” (REGO, 2010. p. 97). 

Alice representa a primeiro amor de um rapaz, com toda a força que o eros poderia 

proporcionar:  

 

Descia a ladeira correndo e quando se aproximava da casa do mestre Jerônimo o 

coração batia-lhe mais forte. Lá estava Alice, com a mãe, no serviço do roçado. 

Parava para dar duas palavras [...] vontade tinha de ficar ali por mais tempo a 

conversar. A moça não lhe falava e não havia jeito de encontrar uma saída para uma 

conversa mais demorada. Bonita era muito. O seu sorriso sereno era um sorriso de 

anjo bom que não lhe saía da lembrança. [...] Alice estava lá para trás e bem podia 

casar-se com ela. Era um sonho, que só sonho podia ser aquelas suas lucubrações de 

irmão de cangaceiro (REGO, 2010, p. 97). 

 

A descrição que o narrador faz de Alice nos pensamentos de Bento é a de alguém 

domado pelo encantamento de algo muito belo que produz imediata paixão diante do objeto 
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contemplado. O sentimento diante da proximidade de Alice é o de não querer mais se afastar, 

a começar pelas reações físicas, marcadas pelo ritmo acelerado do coração do rapaz, até as 

que se davam na mente de Bentinho. O jovem seguia seu caminho, mas sua paixão prosseguia 

com ele, ela não era apenas uma parte da estrada, um momento de sua caminhada, mas sua 

companhia constante que por vezes esbarrava na realidade de quem ele era. 

Por causa da moça, os projetos de Aparício começam a divergir com o mundo de 

Bento. Pelo capitão Custódio, o irmão do cangaceiro toma conhecimento dos planos para o 

ataque a Cazuza Leutério. O que faz o seu anfitrião vibrar e alarma os pensamentos de 

Bentinho: “A corda se quebraria do lado mais fraco. [...] Pensou em Alice, pensou na força 

volante invadindo a Roqueira, devastando tudo, matando, ofendendo as donzelas, tocando 

fogo. [...] Não podia mais escapar do irmão” (REGO, 2010, p. 99).  

Bentinho sente o peso das determinações do irmão Aparício e sabe que elas pesariam 

sobre sua vida, mas o que o preocupa ainda mais é que recairiam sobre as pessoas de quem 

Bento gosta, como Alice. Aparício é alguém de quem o irmão não pode mais escapar, por ser 

maior do que Bento, por mandar no sertão, por ter o poder do rifle. É importante observar que, 

na iminência do perigo, é em Alice que o jovem pensa primeiro. Sua atenção e seu cuidado 

agora são destinados ao seu novo amor, o que acontece ao passo que os vínculos com sua 

mãe, sinhá Josefina, são desconstruídos. O Bentinho que outrora decidira salvar sua família e 

os beatos da fúria dos soldados, que fugira com sua mãe rastejando para escapar das balas, 

que se torna o dono da casa de sua mãe, desta feita não se lembra de imediato da velha 

Josefina, mas se preocupa com a recém-conhecida Alice. 

Apesar de recém-conhecidos, Bentinho se familiariza rapidamente com a família de 

Alice e sempre nas passagens pela frente da casa do mestre Jerônimo parava para conversar. 

Com a frequência da presença do rapaz, Alice se torna menos tímida e mais presente nas 

conversas, que eram sempre regadas de um convite, por parte do mestre Jerônimo ou de sua 

mulher, para um café. Entre as duas partes, os vínculos se fortalecem, conquista-se confiança, 

passos bem dados para a consolidação do que Bento tanto sonha. Além disso, o jovem sente-

se acolhido ante a sua carência de vínculos sólidos, tão escassos em sua vida, marcada por 

algumas perdas e ausências: a fuga da casa do padre Amâncio, a ida de Domício para cangaço 

e a loucura da mãe. 

Em meio a esse fluxo de pensamentos na cabeça de Bento, um, em especial, nos 

parece importante: “Foi aí que pela primeira vez lhe assaltou a ideia de fuga” (REGO, 2010, 

p. 102). A ideia de fuga, que pode ser vista como uma rendição, no caso de Bentinho, é 

melhor entendida como uma resistência ao destino implacável que se desenha para ele. 
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Destino este marcado pela soberania de Aparício sobre o irmão mais jovem, bem como da 

sina que se acredita estar em torno de sua gente.  

Fugir seria a tentativa de autoria de um novo destino, da nova vida pretendida, 

principalmente após a chegada de Alice em sua vida. É verdade que a fuga poderia ser a 

rendição de quem não suporta mais lidar com a mãe em estado mental decadente. Entretanto, 

o mais cômodo seria refugiar-se na força de Aparício, hipótese que parece não encontrar 

aceitação em Bentinho, que deseja desligar-se de tudo aquilo que tem provocado todas as 

situações desagradáveis que viveu nos últimos dias. Bento continua em crise diante das suas 

possibilidades e realidades: “Todos os medos vinham chegando para ele” (REGO, 2010, p. 

104). É natural que diante de tantas pressões e adversidades enfrentadas, o rapaz sentisse 

medo. Medo do futuro, da doença da mãe, de terminar sua vida no cangaço, de perder de uma 

vez por todas o amor de Alice. Não faltavam motivos para que o ainda jovem Bento temesse o 

seu percurso no mundo. 

O medo também não impede que Bentinho continue a sonhar com Alice e com uma 

nova possibilidade de futuro ao lado da moça: “Perderia a mãe, mas Deus lhe dera o amor de 

Alice. Podia ficar ali mesmo na Roqueira, casando-se com a moça, tendo filhos” (REGO, 

2010, p. 105). Alice também representa para Bento um consolo diante da possibilidade cada 

vez mais real de perder a mãe. Se perdesse aquele mundo que lhe pertencera até agora, teria 

um novo mundo para viver ao lado de Alice.  

O projeto de se casar, ter filhos, viver normalmente como um sertanejo qualquer 

volta aos pensamentos de Bentinho. Seus desejos são os mais inviáveis para a sua condição e 

o próprio Bentinho sabe disso: “Mas qual! O que podia fazer um irmão de cangaceiro?” 

(REGO, 2010, p. 105). É esse o pensamento perturbador que ecoa na mente de Bento todas as 

vezes em que o rapaz pensa em viver a sua vida ao lado de Alice. Era o que o impedia de ser 

livre, de ser senhor da própria existência. Esta que se tornara dura e pesada a ponto de 

Bentinho desejar que o tempo passasse um pouco mais de pressa: “A noite andava devagar, 

nos seus passos lentos, com as trevas cobrindo o mundo inteiro” (REGO, 2010, p. 105). 

Em suas agonias noturnas, Bentinho “Lembrou-se das orações do padre Amâncio, 

repetiu o padre-nosso quase balbuciando as palavras [...] Repetiu, recitou as ave-marias com a 

mente voltada para a Mãe dos Homens, e não teve paz” (REGO, 2010, p. 105). Após a saída 

do Açu, deixando a vida de ajudante do padre Amâncio, não se percebe mais nenhuma relação 

do rapaz com qualquer modelo de espiritualidade. Todavia, neste momento, Bento recorre às 

divindades católicas em uma frustrada tentativa de socorro no seu desespero. “Não encontrou 

um canto para segurar naquele pedaço de terra fria. Então baixou a cabeça na terra, com as 
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mãos crispadas, num esforço desesperado para manter o ânimo” (REGO, 2010, p. 105-106). 

O desespero daquele momento era a representação do que se passava não em um instante, mas 

em sua própria vida. Se não encontrava “um canto para segurar” naquele instante da noite, 

não via segurança alguma em sua existência. O ânimo não era algo que lhe faltava apenas 

naquela ocasião, mas era uma regalia que apenas tinha em instantes de esperança trazidos por 

Alice. 

Embora o drama que se faz em torno da paixão de Bento por Alice seja, muitas 

vezes, a razão maior de seu sofrimento, no primeiro sinal de reciprocidade que a moça 

demonstra, os sentimentos e a própria maneira de enxergar a vida mudam em Bentinho: 

“Estava certo de que a moça gostava mesmo dele. Não era assim tão desprotegido por Deus” 

(REGO, 2010, p. 108). A certeza de que é correspondido por Alice proporciona ao rapaz uma 

sensação de proteção divina e é isso que a moça representa para ele. Proteção talvez contra 

uma história triste e um desfecho trágico que lhe estaria reservado por sua sina; contra 

Aparício; contra os soldados; contra sua mãe; contra a solidão.  

O fato de pensar em Alice como alguma dádiva divina também nos faz entender que 

Bento não acha que ele, por si só, mereceria o amor da moça. Talvez o discurso de culpa da 

mãe o tenha influenciado nisso, ser um Vieira para ela era a maior de todas as culpas, o que 

coloca sobre sua família um demérito digno de castigo. Bentinho, desta feita, entende ser 

cuidado por Deus, ser alvo da graça imerecida que tanto ouviu nos sermões do padre 

Amâncio. 

Com isto, o irmão de Aparício, mais uma vez, se preocupa com Alice como se fosse 

protetor da moça. Desta feita não temendo os soldados ou até mesmo os cangaceiros, mas os 

inimigos do mestre Jerônimo, que podiam estar por perto da Roqueira: “Estava certo de que 

havia qualquer coisa na vida do mestre e que por isto Alice corria perigo” (REGO, 2010, p. 

110). Bentinho, tal como alguém possuidor daquilo que não merece, percebe em todos os 

lados riscos de perder Alice. Se não é por meio da opinião do pai da moça a respeito dos 

cangaceiros, pelo próprio risco de se tornar um dos homens do bando de seus irmãos ou pela 

obrigação de cuidar da mãe, é agora pelo histórico de violência na própria família de Alice, da 

violência em defesa da honra, tão defendida nesse contexto, inclusive pelo próprio mestre 

Jerônimo: “Posso te dizer que matei e nem com raiva fiquei da alma dele. Matei no direito” 

(REGO, 2010, p. 113).  

A história de Bentinho e Alice segue por meio da reciprocidade dos olhares: “E 

quando Bentinho se despediu, olhou para Alice que tinha os olhos negros fixos nele” (REGO, 

2010, p. 113). “Alice olhava para Bentinho e ele, se pudesse, ficaria ali a noite inteira. [...] 
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Tinha que chegar em casa cedo para não fazer a mãe esperar” (REGO, 2010, p. 120). Em 

ambas as passagens é curioso notar que os olhares de Alice em direção a Bentinho estão nas 

despedidas. Bentinho é alguém que chega e fica no máximo para um café, é passageiro, 

rápido, transitório. Nisso, merece menção também o fato de que a casa de Alice se localiza à 

beira da estrada, um local de passagem, especialmente para o irmão de Aparício, que transita 

entre seu esconderijo e o local onde trabalha. As passagens rápidas de Bentinho também se 

dão em virtude de suas obrigações de filho, que teme a solidão da mãe no estado de saúde 

mental em que sinhá Josefina está. 

Naquele momento, pelos motivos que já conhecemos, ele não pode oferecer à moça 

outra coisa se não as conversas rápidas e os olhares quase instantâneos. O rapaz não pode 

oferecer a Alice a estabilidade de um casamento, de uma casa tranquila, adjetivo este que não 

podemos atribuir à vida dele. Se não há garantias, segurança, a única solução aos dois é viver 

um amor de encontros que não duram. Entre a esperança no futuro e o pessimismo devido ao 

seu presente.  

Entre Alice e a mãe, encontra-se Bento em conflagração, como quem é arremessado 

de um lado para outro em seus dilemas. Se a relação com Alice ainda parece abstrata, que não 

ultrapassa os limites de alguns olhares e palavras rápidas, a mãe é uma realidade que ele 

precisa enfrentar diariamente, nas voltas para casa ao final do dia e no decorrer das longas 

noites em claro:  

 

Queria compor uma vida para sair daquele cerco onde estava. A rede rangia, no seu 

ir e vir, num balanço ininterrupto. De repente, porém, Bentinho esfriou com o 

silêncio que se fez. Abriu os ouvidos e esperou. Naquela expectativa estava há mais 

de um minuto, agoniado, incapaz da menor defesa. Procurou ver se tinha coragem 

para sair do lugar, e não tinha. Parecia pegado ao chão do copiá. Foi quando sinhá 

Josefina levantou-se e ele sentiu o barulho que seus pés fizeram no chão. Era como 

se tivesse dado um salto de enorme altura. Fechou os olhos e ela apareceu na porta 

da sala, de cabeção como estava, com o rosário branco no pescoço, e foi gritando 

para ele: 

- Que vieste fazer aqui, demônio, raça de cobra, resto de gente? Não quero te ver 

mais, não quero que tu fique nesta casa. [...]  

E os gritos da velha fora crescendo. (REGO, 2010, p. 120-121). 

 

 A doença da mãe, para Bento, apresenta um cenário de pesadelo. O narrador cria um 

suspense para esclarecer o peso que tem a relação de mãe e filho. A este último não resta outra 

coisa a não ser sofrer a sua dor, não havia como se defender da situação que se estabeleceu. 

Em uma cena quase de terror, Bento ouve da mãe palavras de rejeição e desprezo, como se 

um não tivesse mais vínculo com o outro: “Compreendeu Bentinho que aquilo era o fim de 

tudo. Romperam-se entre ele e a mãe as últimas ligações possíveis. O que deveria fazer? 
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Estava só, mais só do que nunca” (REGO, 2010, p. 121).  

Como é possível observar, a solidão está sempre presente na história de Bento, desde 

que fora deixado por sua família com o padre Amâncio, até ali. Nos tempos em que habitava 

na vila do Açu, já lhe havia o sentimento de não haver ninguém por si, principalmente nas 

ocasiões em que era vítima de opressões, como as do juiz. Entretanto, a solidão agora é ainda 

maior, pela segunda vez em sua vida, os laços com sua mãe se rompem pela razão dela, nas 

duas ocasiões, Bento aparente ser impotente ante os dilemas de sua existência. Mesmo Alice, 

que às vezes lhe proporciona a ilusão de uma companhia, não é capaz de suprir sua carência 

neste momento, visto que ele não a tem, de fato. 

A despeito de não haver nenhum selo oficial entre Bentinho e Alice, bem como sua 

família, é neles, os entes da moça, que o filho de sinhá Josefina encontra uma espécie de 

abrigo: “Teria ele que no outro dia bater na porta do mestre Jerônimo e contar tudo. Não lhe 

falaria, é certo, de Aparício” (REGO, 2010, p. 122). Talvez o modelo considerado normal da 

família do mestre Jerônimo oferecesse segurança a Bento, “lá, sem dúvida, no regaço da 

família boa, encontraria lugar onde descansar de seus tormentos e de seus medos” (REGO, 

2010, p. 124). Nessa família, há um pai que arca com o sustento da casa, uma mãe com saúde 

mental equilibrada que se preocupa com todos, filhos sob a tutela dos pais.  

Esse modelo se distinguia completamente do que Bento vivera, enquanto família, até 

então. Era o modelo que não lhe foi dado pelos Vieiras, nem pelo padre Amâncio (a maior 

parte de sua vida). Nos poucos dias que desfrutou de presença paterna, esta não lhe 

proporcionava a segurança afetiva comum a um pai. A mãe, ao contrário, tentava 

proporcionar, a despeito do abandono, o amor de uma mãe, dispensando todo afeto e cuidado, 

o que se desconstruíra com a doença de sinhá Josefina. Os irmãos, por sua vez, tinham com 

Bento uma relação significativamente diferente da dos filhos do mestre Jerônimo, mas que 

não era ruim, envolvia companheirismo, admiração e confiança. É possível que a busca de 

abrigo na família de Alice fosse uma mistura de vontade de estar perto da moça com um 

desejo de ter uma família convencional, já expresso em outros momentos quando deseja se 

casar e ter filhos com Alice. 

A longa noite de Bento entregava-o à solidão dos seus pensamentos e o que o cerca 

parece, de certa forma, contrastar com a sua realidade, inclusive a natureza:  

 

A madrugada veio chegando, a rolinha-cascavel pulou do ninho e já estava no 

terreiro atrás de comida para os filhotes, que cantavam alegres com a providência da 

mãe ativa. [...] O mundo se banhava na luz carinhosa do amanhecer. O verde enchia 

o sertão de fartura. Bentinho sentia-se, no entanto, separado daquele mundo feliz. 

(REGO, 2010, p. 122).  
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Como em outros momentos do romance, a descrição da natureza expõe Bento a um 

estado de solidão e abandono. Até mesmo as pequenas aves, aparentemente mais 

insignificantes, tinham um cuidado materno, uma companhia, alguém que se preocupasse com 

o alimento que elas comeriam. O irmão de Aparício, por sua vez, via-se só, sem o cuidado 

materno que o confortara outrora, e sem o amor de Alice. O desamparo é um fantasma que o 

persegue, uma verdade que se impõe em sua existência, por todos os lados, por todas as 

linguagens possíveis.  

O trecho acima mostra também a falta de identificação de Bento com o seu mundo. 

Podemos, inclusive, estabelecer relações entre o comportamento e os dilemas de Bento e o 

que Lukács (2000, p. 79) em sua Teoria do romance define como “herói problemático”, 

aquele em que há uma ruptura entre ele e o mundo moderno. Existe uma profunda desarmonia 

do irmão de Domício e Aparício em relação ao seu mundo; como o próprio narrador observa, 

Bentinho não se sente integrante da felicidade que o amanhecer exala nas terras onde habita. 

Ele é o deslocado em relação ao que funciona harmonicamente no mundo. É o pacífico irmão 

dos cangaceiros, é o filho que cuida da mãe que o rejeita e é o impedido de seguir o destino 

que lhe apraz. 

Como apoio a Bento devido ao sofrimento com a mãe, Alice mostra-se, de alguma 

forma, presente: “Alice olhava para Bentinho e tudo o que um olhar poderia dar de conforto, 

os olhos da moça estavam dando” (REGO, 2010, p. 126). A presença de Alice, contudo, não 

se restringe ao olhar: “Bentinho, eu tenho pena da tua mãe. Mãe falou que ela pode ainda ficar 

boa” (REGO, 2010, p. 126). Esse é, possivelmente, o ponto de partida para uma história de 

companheirismo protagonizada por Bentinho e Alice. A sensibilidade da moça em relação aos 

problemas do rapaz, pelo olhar e pelas palavras de apoio, mostra que ela está ali, como um 

sustentáculo para o mundo desmoronante do irmão de Aparício. 

A despeito do inicial silêncio de Bento diante das palavras da moça, o rapaz sente-se 

tão abrigado que o que se segue é um surpreendente: “Alice, eu queria casar com você” 

(REGO, 2010, p. 126). Eram os ousados planos de Bentinho se exteriorizando aos ouvidos de 

Alice. O gesto é um momentâneo esquecimento da irmandade com Aparício, de que é filho de 

sinhá Josefina e de todas as desgraças que o fazem tão infeliz a ponto de não poder casar-se 

com a moça que deseja. 

Ao menos um desses impedimentos na vida de Bentinho se finda com o suicídio de 

sinhá Josefina. Entretanto, a pesar de ser uma das causadoras do desespero do rapaz, era sua 

mãe:  
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Aí criou mais coragem e empurrou a porta do quarto da mãe. Deu um grito de pavor. 

O corpo de sinhá Josefina pendia de uma corda, com a língua de fora e os olhos 

esbugalhados. O mestre já estava ao seu lado e com a faca cortou a corda. [...] O 

filho abraçou-se com ela, num choro convulso de cortar coração. O mestre Jerônimo 

passou-se para o copiá, fugindo da tristeza do quadro. [...] Sozinho na casa com o 

corpo da mãe estendido no chão, apoderou-se de Bentinho um medo indomável. A 

sua cabeça não funcionava, não encontrava um galho de árvore para segurar-se 

(REGO, 2010, p. 131-132). 

 

No episódio descrito, quem figura é o Bento filho, nas implicações mais sérias deste 

termo, de sinhá Josefina. Por mais que sofresse com a loucura da mãe e que não pudesse dar 

continuidade aos planos de se casar com Alice com a mãe em estado de saúde delicado como 

estava, não poderia desejar nem imaginar que aquele fosse o fim de sinhá Josefina. Talvez a 

esperança de Bento fosse encontrada nas palavras de Alice, de que a mãe poderia se curar. 

Bento é um componente essencial no desfecho trágico de sinhá Josefina, é quem perde ainda 

mais a estabilidade.  

Após a morte da mãe, a necessidade de mais uma êxodo em sua vida era clara: 

“Bentinho começou a compreender que o seu destino não era aquele de ficar ali como um 

besta. Morrera-lhe a mãe e sua alma perdeu o viço de rapaz. [...] Para onde iria? [...] Poderia 

escapar de Aparício? Dormia com a certeza e acordava com a dúvida” (REGO, 2010, p. 137). 

Se a vida fora de fugas até então, necessitaria de mais uma em seu percurso. Fugir, para 

Bento, representaria não só a fuga dos lugares que lembra sua mãe e os últimos dias 

atormentados da velha, e do perigo iminente da chegada das volantes nas terras onde vivia, 

mas era uma fuga do próprio Aparício, para quem o seu destino caminhava de encontro, 

principalmente após a morte da mãe. Quando fugiu do Açu precisara tomar uma decisão 

rápida. Neste momento a necessidade de fuga se dava mais uma vez, entretanto o tempo para 

pensar e as possibilidades que lhe atingia os pensamentos não o ajudavam, diante da 

complexidade da decisão. 

É provável que um dos fatores que denunciasse a necessidade da saída de Bentinho 

daquelas terras, mas que também impedisse o caráter imediato de fugir, fosse a esperança de 

se casar com Alice: “O namoro pegara e todos de casa já falavam em casamento. De fato, 

Alice enchia, em certos momentos, a sua vida de uma alegria diferente. Quando ficava ao seu 

lado, o mundo criava outro sentido, nem lhe parecia o mundo perdido de um irmão de 

cangaceiro” (REGO, 2010, p. 137). O namoro e o sentimento de Bentinho por Alice são 

indicativos de que o rapaz incluía a moça em seus planos. 

O que muda na vida de Bentinho é apenas a morte da mãe. O romance, 
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propositalmente ou não, segue à exaustão a narração do dilema do irmão de Aparício, que fica 

entre o próprio irmão cangaceiro e Alice, entre aceitar o destino de se tornar cangaceiro e 

fazer a própria vida ao lado da filha do mestre Jerônimo. Entre a submissão e a ousadia. Ora 

em seu otimismo idealista e romântico, ora no pessimismo que o enchia de medo, tornando-o 

apenas mais um ser infeliz naquele lugar.  

A velha ligação com o irmão é visível, por exemplo, na fala do capitão Custódio em 

relação ao namoro de Bento e Alice: “Menino, é preciso saber se o capitão aprova. Tu é mano 

dele e mano de cangaceiro não é como os outros” (REGO, 2010, p. 138). O rapaz, por sua 

vez, sabia disso: “Quem aceitaria um irmão de cangaceiro na sua mesa de comer? Ou na 

convivência de uma filha?” (REGO, 2010, p. 140). O maior drama de Bento, a esta altura do 

romance, se dá não mais pelo fato de ser quem é, já há a consciência de sua ligação com 

Aparício, Bentinho já vive todas as implicações disso; o desafio, desta feita, é a opção de 

preservar ou não o anonimato de sua identidade: “ele trairia o irmão se abrisse a boca. Calado 

teria que ficar.” (REGO, 2010, p. 140), “se chegassem a saber quem ele era, poderia ser 

temido, mas não estimado como qualquer outra criatura” (REGO, 2010, p. 138). Em um 

contexto violento em que Bento se encontra, ser temido não é algo ruim, entretanto, o rapaz 

que vive, agora, a sós no mundo deseja o acolhimento do seio familiar de Alice. 

A ideia de fuga também chega aos ouvidos de Bentinho por meio de desejos alheios. 

A própria Alice desabafa: “Povo infeliz [...], só vive de matar e morrer. Só queria, Bentinho, 

sair desta terra, e nunca mais ouvir falar dessas coisas” (REGO, 2010, p. 139). “Aqui, nesta 

terra, só se fala de cangaceiro. Todo dia eu digo à mãe: ‘No dia que a gente botar os pés fora 

desta terra eu sou a criatura mais feliz deste mundo’” (REGO, 2010, p. 145). É o ideal de 

felicidade de Alice que fala, ao próprio Bento. Este ideal está completamente distante da vida 

de Bentinho, ligada ao cangaço, à violência, aos homens que matam e morrem. Eis a 

incompatibilidade entre o Bentinho irmão de cangaceiro e a moça pacífica. A vida lhe dera as 

opções: abdicar de um ou de outro. 

O destino implacável parece se desenhar, a ordem natural dos acontecimentos seria 

esquecer a filha do mestre Jerônimo: “O amor de Alice ficou para trás. E o que existia era 

Aparício. Somente Aparício. Sabia que não tardaria a chegar a cada momento uma ordem, 

chamando-o para a vida infeliz” (REGO, 2010, p. 149). “Aparício mandava nele. Era só ele o 

dono da sua vida” (REGO, 2010, p. 150). O próprio destino era quem, aparentemente, faria a 

escolha por Bentinho. Suas vontades pareciam impotentes diante do desenho que se projetava 

para a sua vida.  

O irmão Domício pensava diferente: “Bentinho não tinha natureza para cair na 
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caatinga, para aguentar tiroteios, de inverno a verão, andar nas correrias, no triste viver das 

emboscadas, das noites no mato, dos ataques, de matar gente como bicho” (REGO, 2010, p. 

159). Os seus próprios pensamentos mostram um Bentinho parecido com Alice, que não 

combina com a vida dos irmãos, que não tem disposição tipológica para o cangaço. 

Entretanto, levando em consideração os pensamentos de Domício e as falas de Alice, Bento 

está em um entre lugar, em um meio termo, sem serventia para uma vida normal, com uma 

família convencional e sem serventia para ser cangaceiro. 

Para o amigo Terto, que sequer sabia quem Bento era, o casamento era incompatível 

com a vida na Roqueira: “Olha, menino, se tu vai te casar não fica aqui não. Com pouco mais 

vai aparecer força, e vai aparecer cangaceiro e tu não tem mais mulher para viver contigo na 

paz” (REGO, 2010, p. 169). O amigo não fora o único, o irmão tão amado de Bento também o 

aconselha a fugir: “Bentinho, tu deve ganhar o mundo. Tu deve meter os peitos e deixar esta 

desgraça de sertão.” (REGO, 2010, p. 177), porque, para o próprio Domício, o cangaço não 

oferecia perspectiva nenhuma: “Estou com Aparício, mas comigo a coisa é diferente. Nós dois 

estamos pagando pelos antigos. Tu está fora de tudo isso. Tu viveste com o padre e já limpaste 

a alma” (REGO, 2010, p. 176). Posteriormente, a mãe de Alice é outra que recomenda: “Se tu 

tem que casar com Alice, casa e vai embora, senão tu fica sem mulher e tu tem que acabar no 

cangaço” (REGO, 2010, p. 180). E também o capitão Custódio: “vai para longe, não fica 

neste sertão desgraçado.” (REGO, 2010, p. 186), “E te digo mais: ganha os campos. [...] É 

melhor sair, do que está sofrendo isto que eu sofro. [...] casa com a menina e ganha os 

campos” (REGO, 2010, p. 193-194).  

É na convicção dos conselhos do irmão que Bentinho assume uma postura em 

relação a uma mudança de vida significativa e propõe a Alice: “Nós precisamos sair deste 

mundo” (REGO, 2010, p. 178). Esse é um dos passos iniciais de Bento em reação ao roteiro 

que se desenhava em sua existência: “Sim. Tinha que fugir, não podia esperar por mais 

tempo” (REGO, 2010, p. 194). Em meio à decisão, mas falta de ação de Bento e 

circunstâncias que dificultam a fuga, o mestre Jerônimo, que tem aversão ao cangaço, 

descobre o parentesco de Bento com o cangaceiro Aparício Vieira.  

A despeito de inicialmente não tentar impedir a relação do rapaz com Alice, em 

seguida o mestre decide impedir com a justificativa de que Bentinho “era irmão de 

cangaceiro. Mais cedo ou mais tarde, o governo ia saber do parentesco e vinham as 

perseguições” (REGO, 2010, p. 317). “Este teu casamento não pode ser não. Tu tem irmão no 

cangaço, eu já tenho um filho no mesmo caminho, e por tudo isto é que a gente deve mesmo 

seguir cada um para o seu lado.” (REGO, 2010, p. 328), “não quero ter filha amarrada na raça 
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de cangaceiro” (REGO, 2010, p. 329). 

O cenário que se faz na vida de Bento e Alice, com a vontade contrária do mestre 

Jerônimo em relação ao casamento dos dois é demasiadamente trágico e isso só pode ter um 

final diferente diante de uma atitude:  

 

Bento, pai não quer mais que tu te case comigo. Ele me falou para não ter ver mais. 

E está se arrumando para voltar pro Brejo. [...] A moça chorou nos seus braços e 

assim estava ele vendo que não seria fácil fugir, como há poucos instantes planejara. 

[...]  

- Tu tem que fugir comigo. Te prepara para hoje de noite. 

- Eu quero fugir, Bento. Não fico sem ti não. 

E outra vez chegou-se para o rapaz desejosa de ligar-se com ele para o resto da vida. 

[...] Eu vou contigo. Tu pode marcar o hora e eu te espero. A gente vai para bem 

longe, não é? Tu tem mesmo coragem? (REGO, 2010, p. 335). 

 

Recaia sobre Bentinho, agora, o destino de Alice, mas, ao contrário, aqui não lhe era 

nenhum peso, antes o que mais desejava fazer de sua existência está prestes a se realizar. 

Alice seria o seu destino, desenhado por ele mesmo, não pelas ordens divinas, não pela sina 

que pairava sobre sua família, não pelas vontades de Aparício, mas uma página escrita pela 

sua própria mão, pelo seu arbítrio. 

Contudo, ao saber da perseguição ao seu coiteiro capitão Custódio, Aparício envia a 

Bentinho um recado: “Fosse ele para a Floresta ou ficasse na fazendo Pedra Branca, do 

coronel Chico Inácio. Ou se quisesse [...] podia pegar o bando. Ficar na Roqueira é que não 

podia ser” (REGO, 2010, p. 367). O destino se mostra implacável ao irmão de cangaceiro, 

forças precisariam ser medidas. Alice ou Aparício. A sina da família Vieira ou a sua própria 

história. 

 Do momento em que deixara o padre Amâncio até ali, fora Aparício o senhor da vida 

de Bentinho, mas agora Alice fazendo-o outro homem, desejava ter a sua própria vida. Assim 

seguindo os conselhos de seu amigo, o cantador Dioclécio, Bentinho foge com Alice: 

 

E com pouco mais um vulto apareceu vindo pela porta do oitão da casa da venda. A 

lua caiu em cima de Alice que olhava para os lados, atrás de descobrir qualquer 

coisa. 

- É a moça, corre pra lá. 

E logo se encontraram, Bento arrastou-a para onde ficara Dioclécio. Desceram para 

o rio. (REGO, 2010, p. 380-381). 

 

Esse é o desfecho de Cangaceiros, marcado pelo que significa mais do que a fuga de 

um casal, trata-se da fuga de Bentinho do flagelo que a violência e o cangaço podem trazer. 

Ao fugir com Alice, o rapaz tenta escapar daquele mundo violento e da sina dos Vieira, de seu 
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avô Aparício velho e de seu irmão Aparício. Estes não puderam escapar de ter os seus destinos 

atrelados à violência, à morte e ao cangaço. Bentinho, com o apoio de Dioclécio, escolhe o 

amor de Alice ao invés de continuar servindo ao bando dos irmãos. Foge, portanto, do mundo 

trágico do cangaço. 

É possível entender também que o errante personagem Dioclécio seja uma 

representação da arte, uma vez que é cantador de viola. Dioclécio, e em alguns momentos 

Domício, mostra que em meio a toda brutalidade e flagelo gerado pelos meios violentos da 

ação humana, a arte pode se configurar como uma escapatória. Bentinho preferiu fugir com o 

Dioclécio da viola do que continuar servindo ao irmão do rifle. Destino diferente do de 

Domício, que deixara a viola para seguir o destino que se mostrara mais viável, o do rifle. 

 Apesar do término do romance deixar indefinido o destino de Bento, é óbvia a 

diferença entre os desfechos de Bentinho e sinhá Josefina, por exemplo. E, tal como fizemos 

no caso da mãe dos cangaceiros, achamos por bem trazer algumas ideias desenvolvidas por 

Albin Lesky em sua obra A tragédia grega. Se por um lado, por ter sofrido até a destruição, 

sinhá Josefina vive a experiência do que o autor chama de “conflito trágico cerrado” (LESKY, 

1996, p. 38), no caso de Bentinho, ocorre o que a obra postula como “situação trágica”. Ao 

tratar desta “situação” o autor defende que  

 

Também nela deparamos com os elementos que constituem o trágico: há forças 

contrárias, que se levantam para lutar umas contra as outras, há o homem, que não 

conhece saída da necessidade do conflito e vê sua existência abandonada à 

destruição. Mas essa falta de escapatória que, na situação trágica, se faz sentir com 

todo o seu doloroso peso, não é definitiva. As nuvens que pareciam impenetráveis se 

rasgam e do céu aberto surge a luz da salvação que inunda a cena, até então envolta 

pela noite da tempestade (LESKY, 1996, p. 38-39). 

 

O pensamento do autor sobre essa modalidade de ocorrência do trágico tem muito a 

ver com os fatos que evocamos e comentamos, até aqui, sobre a vida de Bento. Os “elementos 

que constituem o trágico”, citados acima, na vida de Bento, acontecem desde o início de 

Pedra Bonita, quando ele se sente rejeitado pelos habitantes da vila do Açu, passando também 

pelo final do referido romance. 

Quando se apaixona de maneira intensa por Alice, Bento passa a desejar o avesso do 

que viveu até tal momento. A partir daí, inicia-se o conflito que expõe Bento aos sofrimentos 

tão presentes na existência humana, seu mundo ideal – com Alice, os filhos e um trabalho – 

entra em constante conflito com o mundo real que o cerca – o mundo dos coiteiros, dos 

cangaceiros feridos em sua casa, das ordens de Aparício, das histórias de Domício no 

cangaço, da mãe enlouquecida, da obscuridade de seu destino, da impossibilidade de amar e 
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de planejar e traçar seu próprio destino. 

Justamente pelo que temia, o parentesco com Aparício, é impedido pelo pai de Alice 

de se casar com ela, após este descobrir seu segredo. Depois de muitos contratempos, ocorre o 

que acreditamos ser a libertação de suas cadeias, a fuga do destino de sua família, a salvação 

de que fala Albin Lesky ao falar da situação trágica. O trágico, em Bentinho, não se dá de 

forma definitiva como é o caso da mãe, o rapaz encontra um fim que não seja o da 

aniquilação, mas a escapatória que, ao menos nesse momento, põe um fim na “situação 

trágica” protagonizada por Bento e Alice em Cangaceiros. 

Ao dilema de Bento, nos cabe, ainda, buscar uma relação com a obra do filósofo 

francês, existencialista, Jean Paul Sartre, no que diz respeito à liberdade humana. Sartre 

acreditava que todo homem busca ser livre, que essa é uma busca inerente à vida humana. 

Para Sartre (1987, p.6), “O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo”, 

assim, aquilo que o homem se torna ou é pode ser entendido a partir das suas próprias 

escolhas, agindo estas como determinantes na formação humana, o homem seria, pois, agente 

no que diz respeito a si mesmo.  

Nisso, a angústia passa por uma relação direta com a liberdade, visto que a primeira 

age na formação da última, inquietando o ser a buscar-se livre: “É na angústia que o homem 

toma consciência de sua liberdade, ou, se se prefere, a angústia é o modo de ser da liberdade 

como consciência de ser; é na angústia que a liberdade está em seu ser colocando-se a si 

mesmo em questão” (SARTRE, 1998, p.72). 

 Em Cangaceiros, Bento vive primeiro a angústia trazida pela doença da mãe, em 

seguida pela impossibilidade de amar Alice, passando a sofrer, também, do medo que a 

iminência da liberdade lhe traz. A despeito disso, fugir ao lado de Alice e de Dioclécio 

consolida no rapaz a sua capacidade de liberdade, característica que lhe é inerente durante 

todo o romance, salvo nos momentos que a angústia denuncia sua insatisfação. 

 Além de trágico, é possível atribuir a Bentinho, em muitos momentos, um caráter 

sartreano, no que tange à sua busca por liberdade, vivida durante e ao final do romance. Se 

sua mãe, sinhá Josefina, crê que sobre seus filhos há uma imposição do destino e é isso que os 

fazem correr para o cangaço como a água corre destinada ao mar, Bentinho mostra-se sempre 

responsável por aquilo que escolhe. Ainda que não seja um cangaceiro, propriamente dito, 

para a mãe, o filho mais novo não seguiu os passos do padre Amâncio e torna para servir a 

Aparício no que seriam os bastidores do bando de cangaceiros. Nesse sentido, ingressar de 

uma vez por todas naquele exército do irmão seria questão de tempo.  

Entretanto, Bentinho mostra que, de Pedra Bonita a Cangaceiros, é dono de sua 
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liberdade por tomar para si as responsabilidades de suas escolhas, consideravelmente difíceis, 

é bom lembrar. Ao escolher seguir para a Pedra Bonita ao invés de seguir as ordens do padre 

Amâncio, sabia que havia de ser, a partir de então, irmão do cangaceiro mais procurado e que 

aquilo traria consequências, como de fato trouxe: a vida de fuga, de ocultação de sua 

identidade, de ordens a cumprir, a lida com a loucura da mãe e, por fim, a impossibilidade de 

viver um amor ao lado de Alice. Posteriormente, a liberdade possibilitou que suas escolhas 

fossem refeitas, se optou pelo amor de Alice em detrimento de manter a relação que tinha com 

os irmãos cangaceiros, é possível que a escolha feita ao final de Pedra Bonita não tenha sido, 

necessariamente, pela identidade dos Veiras – e sim por salvar a vida da família e dos 

romeiros -, mas assumiu as consequências de ser irmão de Aparício, fazendo uso de sua 

liberdade para optar pelo contrário quando quisesse.  

A fuga de Bentinho é, para a cosmovisão de sinhá Josefina, a redenção de sua 

família; para um herói como Bentinho, sua fuga nasce de sua necessidade de liberdade, do seu 

querer-se livre, da sua possibilidade de escolha para o seu próprio destino. No choque de 

visões que se faz em Cangaceiros, o livre arbítrio se sobrepõe à predestinação; a liberdade é 

maior que a sina. 

 Assim, este romance de José Lins do Rego é, além do mural de violência, um palco 

onde atuam seres cujas vidas assumem caminhos trágicos. Domício, sinhá Josefina e Bento 

são apenas uma porção daqueles que sofrem da falta de identificação com o mundo violento 

em que vivem. As ações de Aparício levam o irmão do meio para o cangaço e submete a mãe 

e o irmão mais novo a uma vida de anonimato. Somente Bentinho é quem dispõe de força 

suficiente para resistir ao destino dos Vieiras, sendo autor de sua própria história. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa motivação para o estudo de Cangaceiros se deu por alguns motivos como a 

estreita relação entre tal romance e a sociedade que ele representa, a saber, a configuração 

social do contexto de república velha, no final do século XIX e início do século XX; mas, 

sobretudo, pelo fato de tratar de temas específicos de um contexto cultural, como o cangaço e 

a violência, sem deixar de tratar de questões universais da existência humana, como o drama 

de perder um ente próximo, o dilema da vingança, o sentimento de culpa, o suicídio, amores 

proibidos, dentre outros tantos. Isso faz de Cangaceiros um romance denso, por nos atrair às 

dores de sinhá Josefina e aos medos de Bentinho, por exemplo. 

Outro fator motivador é a quase falta de interferência do José Lins do Rego 

testemunha do cangaço, que viu Antônio Silvino, que conhecia os negócios do avô, que ouvia 

as histórias das velhas negras com seus repertórios repletos de narrativas, dos cantadores 

repentistas, dos cegos das feiras. O discurso indireto livre é um recurso que enriquece o 

romance, no sentido de que a parcialidade ou a militância exagerada por certa visão 

ideológica poderia prejudicar a credibilidade do romance.  

Não há, em Cangaceiros, uma espécie de canonização de Aparício Vieira, nem 

tampouco demonização. Mostra-se o Aparício homem, cruel com uma família que encontra na 

estrada, assassino de homens, violentador de moças e também o cuidador da mãe e do irmão, 

fiel para com os amigos. Zé Lins poderia, sim, ter feito do seu “ciclo do messianismo e do 

cangaço”, bem como dos demais romances, um panfleto político, por tratarem de temas 

políticos, mas não fez, poderia tomar partido e não tomou. Assim, está nas linhas de 

Cangaceiros a violência do cangaço e da polícia. 

Outro fator motivador de estudar Cangaceiros e que não nos frustrou no decorrer da 

pesquisa foi a relação de José Lins do Rego com as fontes da cultura popular. O romance que 

estudamos é um dos que têm a linguagem, por exemplo, visivelmente ligada à linguagem 

popular do Nordeste brasileiro. Nas conversas das lavadeiras de roupa, nos dizeres de sinhá 

Josefina, na brutalidade dos cangaceiros, também visíveis na linguagem encontramos sinais 

da inspiração de Zé Lins, a linguagem oral, semelhante às trovas dos poetas populares e aos 

improvisos dos repentistas.  

Cangaceiros é a representação de um mundo bruto, de gente bruta, por meio de uma 

linguagem brutal, poética, oral e rítmica. Curioso nisso tudo é que a linguagem não cede à 

sedução dos exageros, não há apelo ao sensacionalismo, José Lins do Rego não força a 

linguagem para que ela, superficialmente, se pareça regional. Assim, as motivações da escolha 
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de Cangaceiros como romance a ser estudado não nos frustrou, tornando a pesquisa mais 

viável e prazerosa. 

Posto isso, nossa discussão em torno do referido romance parte da violência e do 

cangaço, dois fatores estritamente ligados entre si, e dos dramas que surgem na vida dos 

personagens, bem como seus destinos. Antes de partir para essa discussão do romance, 

trouxemos algumas considerações teóricas que pensamos ser importantes antes de discutirmos 

um texto pertencente ao gênero. 

Partiu-se então para o que chamamos de “Violência e banditismo em Cangaceiros” 

que, em síntese, é uma análise da representação e manifestação da violência no enredo do 

romance de Zé Lins. Especialmente neste capítulo, fica claro como a violência atua em grupos 

com funções diferentes em uma sociedade: de um lado está o cangaceiro, talvez, até hoje, um 

século após a eclosão do cangaço nas terras sertanejas, o maior símbolo no que diz respeito ao 

emprego da violência, não só no Nordeste, mas em todo Brasil; isto é, por causa de suas ações 

violentas, não se restringe à simbologia regional, mas ganha dimensões nacionais.  

Em contrapartida, as forças volantes, tropas criadas para conter a violência gerada 

pelo cangaço, faz uso de força e violência exageradas, se podemos dizer assim. Sem nenhum 

preparo para exercer o ofício, os membros das volantes bastavam, apenas, se alistar, o que 

muitas vezes acontecia por motivos semelhantes à entrada para o cangaço, como a vingança. 

Os resultados de todas essas questões não poderia ser outro: no rifle dos cangaceiros e no cipó 

de boi das volantes, os sertanejos, em Cangaceiros, pagam mais uma vez pelo pecado de 

terem nascido em uma guerra. E é isso que, de fato, está explícito nas páginas do romance: 

uma guerra.  

Neste conflito, adjetivos como bom ou mal, herói ou vilão, não nos interessa, antes, 

importa-nos as suas possíveis causas, quem sabe a própria inclinação humana para a 

destruição. A hostilidade do homem não é mais uma novidade naquele contexto de 

Cangaceiros, nem se findou nele. Tanto antes como após Aparício, homens sempre mataram 

outros, por motivos considerados banais ou não. Há também uma possível explicação nas 

condições de vida em que viviam o sertanejo, bastante difundida e defendida nas discussões 

em torno do tema. Para essa visão, o sertão dos séculos passados era um espaço ideal para o 

desenvolvimento da violência e de seres violentos. As secas que geravam fome, desemprego e 

milhões de mortes é a mais emblemática causa que essa visão defende. A partir disso, essa 

série de outros problemas geraria o surgimento de grupos armados, que propagaram a 

violência no sertão nordestino. 

Em Cangaceiros, a selvageria do ser humano se manifesta de formas diferentes. Está 
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nas brigas banais, nos embates políticos, na sobrevivência, no prazer de matar, na sedução 

pela violência, no código ético da vingança, no profissionalismo e assim por diante. Há os que 

não acreditam na violência e há os que acreditam – ainda que alguns destes não tenham 

coragem de fazer uso dela.  

É impossível não pensar quem sai mais prejudicado com essa cultura dura, áspera e 

violenta e, certamente, não é Aparício nem as volantes, por mais que sejam os mais ligados a 

ela. O sangue derramado no chão de Cangaceiros é, em grande parte das vezes, o de gente 

simples, que vive do e para seu trabalho e não tem envolvimento com nenhuma das partes que 

guerreiam. Pessoas simples que, diante da violência simbólica – ou física - dos cangaceiros, 

percebem-se obrigadas a acolhê-los com o seu punhado de farinha, com a sombra de sua casa 

e, passando isto, uma tropa de policiais os maltrata, os destroça, abusa sexualmente das 

moças, violenta os velhos, enfim, comete as piores atrocidades que, às vezes, deixam de ser 

cometidas por quem naturalmente procede dessa maneira, os cangaceiros. 

Notoriamente se vê, em várias partes do romance, o pessimismo de alguns seres que 

são o centro do fogo cruzado, de gente que está convencida de que as maiores desgraças da 

existência humana recaíram sobre aquelas terras e sobre os seres que nela habitam. Reclama-

se, nas vozes presentes em Cangaceiros, da falta de escolha em uma situação como essas. 

Quem negaria acolher Aparício? Mas depois seguiriam as volantes, com os mesmos métodos 

dos bandidos, ou com uma versão diferente de banditismo.  

Inteligentemente, Zé Lins põe cangaceiros e policiais lado a lado na visão do 

sertanejo, havendo, é claro, as exceções dos idealistas que acreditam no cangaço como uma 

redenção do poder coronelista, bem como dos que acreditam no poder do Estado enquanto 

promotor de ações justas em terras de grandes injustiças. Fora estes, estão os desiludidos com 

a vida que levam, sabendo-a frágil e vulnerável aos desprazeres trazidos pelas balas dos rifles 

e pelas lâminas das peixeiras. O que um faz o outro também pratica, até mesmo nas vestes, 

aspecto determinante na constituição da identidade de quem as usa, são iguais. Essa 

comparação entre as vestimentas, feita no próprio romance, não é apenas uma pontuação vã, é 

um indicativo de que havia proximidades entre cangaceiros e volantes e essas relações eram 

bem mais do que chapéu e sandálias de couro, e sim, compartilham do jeito mais cruel de ser. 

Assim, a violência se dá como um fogo cruzado, tanto no que diz respeito ao conflito 

que se estabelece a partir do cangaço e das volantes, como no código da vingança, em que um 

ofendido tem por obrigação vingar a afronta. A vulnerabilidade, reforçamos, está ao lado dos 

que não dispõe de qualquer espécie de poder, são seres que são coagidos ao estado de vítima 

tanto de cangaceiros quanto policiais. 
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 No que diz respeito à nossa leitura, que se faz da relação entre a família Vieira e o 

cangaço, Cangaceiros se assemelha, em alguns aspectos, a romances anteriores como O 

Cabeleira (1876), de Franklin Távora, inclusive, para Farias (2006, p. 185), os dois 

romancistas buscam algo semelhante no que diz respeito à literatura regional. O Cabeleira é o 

primeiro romance a trazer a problemática do cangaço. José Gomes, personagem principal de 

Távora, no referido romance, é influenciado pelo pai à vida hostil que leva, deixando de viver 

as vontades da mãe, que o ensinava a rezar. Há a força dos laços familiares e a dicotomia pai 

versus mãe em torno de José Gomes, semelhante ao que ocorre em Cangaceiros 

No romance de José Lins do Rego, também há um contraponto entre pai e mãe, em 

que no meio estão os irmãos Aparício, Domício e Bento; há a presença do histórico violento 

por parte da família do pai, enquanto a mãe busca proteger os filhos, ao menos os dois mais 

novos, de seguirem a vida no cangaço. Em O Cabeleira, a mãe perde o filho para uma 

existência contraditória ao que ela desejava; no caso de Cangaceiros, enquanto sinhá Josefina 

perde Aparício e o tão querido Domício para o cangaço, Bento é a sua redenção, a despeito de 

não estar mais ela viva quando este foge do destino que, cedo ou tarde, haveria de chegar para 

um irmão de cangaceiros. 

Além disso, o romance de Franklin Távora é dotado de uma visão determinista do 

assunto cangaço, o contexto seria um facilitador da existência do cangaceirismo. Ao menos 

em partes, Cangaceiros também traz ideias que vão nesse direcionamento: sinhá Josefina é 

um exemplo de quem crê nisso, visto que ela acredita que o destino da família Vieira, do 

“sangue de Judas”, é que arrasta os seus filhos para o cangaço. Ademais, exemplos como o de 

Germano mostram que, no romance de Zé Lins, o contexto violento pode sim levar o homem 

ao cangaço. Poderíamos, ainda, citar que as duas manifestações do cangaço estão ligadas ao 

que a História e/ou a Sociologia entende por cangaço independente, ou mencionar que os dois 

romances trazem consigo o paradigma dos valentões e sua sociedade, tudo isso estreita ainda 

mais a relação entre o romance de Franklin Távora e o de José Lins do Rego. 

Nosso quarto capítulo, além de permitir essa aproximação, buscou mostrar como o 

cangaço é trágico para os agentes que o cercam. Entendendo, desse modo, que José Lins do 

Rego não busca apenas realizar uma crônica social, nem um levantamento histórico em torno 

do cangaço, mas também possibilitar uma reflexão em torno da vida dos agentes que integram 

esse cenário. 

Através de três figuras, Domício, sinhá Josefina e Bentinho, buscamos mostrar que 

as vítimas da guerra que se dá nas trilhas de Cangaceiros não são apenas nos que sofrem nas 

mãos dos cangaceiros ou dos soldados – por mais que os personagens citados tenham atuado 
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também nessa condição -, mas os que, de outras maneiras, estabelecem relações com os 

agentes de sangue desse espaço conflituoso, como no caso da família.  

O quarto capítulo busca mostrar que a ordem das coisas faz com que Domício se 

torne um cangaceiro tão profissional e frio quanto o irmão. Antes cantador de viola, o rapaz 

perde a alma romântica e artística que havia dentro de si e se torna mais uma das feras dos 

sertões, sendo se final o cangaço. Sinhá Josefina acentua seu desgosto em relação a Aparício, 

rejeita-o e encontra motivo para não amá-lo; sofre culposa e histericamente até sua destruição 

com o suicídio, sendo seu final a morte.  

Bentinho, mesmo impedido, inicialmente, de viver seu amor com Alice devido ser 

quem ele era, foge de si – enquanto irmão dos Vieiras - , da sua vida, do seu destino, na 

esperança de redenção do seu próprio ser, ao lado de Alice e de Dioclécio.  A fuga é sua 

marca, seu instrumento para se redimir do rastro de sangue deixado pelos seus; é como 

termina Pedra Bonita e também o final de Cangaceiros; além de ser um passo em busca de 

sua liberdade, que se dá por meio do exercício de seu livre arbítrio sobre a predestinação crida 

e aclamada por sua mãe em toda a narrativa. 

Portanto, ler Cangaceiros é encontrar-se com grandes temas da humanidade agindo 

em um contexto específico. A violência, existente em todos os tempos e, muito possivelmente, 

em todas as sociedades, se manifesta em um meio social dramático de seres trágicos. Mesmo 

fazendo isso ao problematizar e representar o cangaço, o romance nos leva a refletir sobre 

vida e morte; sobre as condições em que determinados povos têm para viver e morrer. Destino 

e livre arbítrio; sacro e profano; condenação e redenção; justiça e injustiça; esperança e 

pessimismo são temas que entram em tensão no universo construído por José Lins do Rego. 
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