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Resumo 

Este artigo pretende abordar o messianismo, a seca e o cangaço em duas obras da literatura 
brasileira, que são: Seara Vermelha (1946) do baiano Jorge Amado (1912-2001) e Pedra Bonita 
(1938) do paraibano José Lins do Rego (1901-1957). Abordaremos os traços regionalistas a partir 
de Freyre (1989); Araújo (2008); Candido (2006); Chiappini (1995); Coutinho (2007); Farias 
(2006); Santini (2009) e Teixeira (2009). Tendo seu primeiro momento no Romantismo 
brasileiro, personificando o índio como representante da Literatura regional na época, este 
segmento literário, atravessou os séculos, solidificou-se nos anos 30 do século XX e, ainda 
hoje, suscita discussões e estudos representando os dilemas sociais, trabalhistas, no 
regionalismo na Literatura. Como resultado da pesquisa traçamos um paralelo entre as obras 
PB e SV no sentido de identificar, em ambas, a violência sanguinária que a justiça representava 
em ambos, em ataques mútuos, onde tantos cangaceiros matavam tenentes, como o revide 
também era representado, quando policiais matavam inocentes. Em SV a família parte em 
busca de emprego melhor em São Paulo, onde muitos morrem na estrada, por conta da viagem 
de fome e seca, sonhando com São Paulo. Em PB nenhum deles morre. 
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Introdução 

 

 Em Pedra Bonita de José Lins do Rego, o autor aborda um recorte da história trágica de 

um Pernambuco, no ano de 1838, onde ocorreu diversas mortes cujo intuito seria lavar as duas 

torres da catedral com o sangue derramado, no reinado de D. Sebastião, cujo reino era 

encantado pela existência das duas pedras. Tendo como ponto de partida a este fato histórico, 

o autor traça uma correlação na história da narrativa abrangendo o contexto sócio-político 

com o religioso da região nordeste, estabelecendo o princípio do sertanejo cujo temor a Deus 

e observância dos dogmas religiosos é ponto principal da vida do nordestino e, em específico 

na obra de PB, sempre é acompanhado pela figura do padre Amâncio, que é a representação 

fiel da religião. Dessa forma a religiosidade aparece como marca principal do sertanejo 

interiorano. 

 Com atenção ao contexto histórico, a obra PB, José Lins do Rego faz um paralelo da 

religiosidade e do fanatismo religioso, ao explicitar na obra a história de D. Sebastião dita por 

João Antônio, que em 1836 estava encantado nas duas pedras, e para libertá-lo João Ferreira, 

o seu cunhado teria que realizar o grande milagre pois fora destinado a essa missão.  A crítica 

aberta ao fanatismo religioso se torna presente em PB, quando, por exemplo, o santo derrama 

o sangue de crianças, degola mães arrependidas e usa as virgens com o intuito de realizar o 

milagre com sangue pecador. Essa característica de retratar aquelas pessoas cujo pensamento 

sem evolução detinha uma carga de misticismo confunde, onde muitos apenas interpretam o 

aspecto lúgubre, e não fanático, como era na verdade Ferreira, que como maníaco sexual, 

exigia que as virgens passassem a noite consigo antes do casamento. 

 O romancista Jorge Amado adquire em sua obra uma similaridade com Prestes, no 

momento que faz uma leitura da realidade brasileira. Essa proximidade ao Partido, no 

entanto, sofre uma ruptura ao criticar a postura Prestes nos eventos de 1935 e o voluntarismo 

político através da personagem Juvêncio que era chamado de Nenén, construído como herói 

positivo, o ideal do militante revolucionário. Amado identificava a problemática na vanguarda 

do movimento, embora ainda resguardasse o partido, que simbolizava a possibilidade utópica, 

“distinguia perfeitamente o Partido dos homens que o compunham” (AMADO, 1976, p. 269).  

 O referido autor aborda o sertão e o sertanejo com cores e alegorias com o intuito de 

efetivar uma denúncia quanto a exploração, as misérias e injustiças da realidade de um Brasil, 

mais especificamente o sertão do Nordeste. Contudo, ao fazê-lo, reelabora um repertório do 
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já-dito-sertão. Nos anos de 1920 há o surgimento do recorte espacial Nordeste, real e 

imaginário, resultado de uma ruptura na maneira de ver, pensar e dizer o Brasil que vem do 

século XIX, baseada na dualidade Norte e Sul (ALBUQUERQUE JR, 2011, p. 52). Quando Jorge 

Amado desenvolve a questão da religiosidade, o faz dando uma visibilidade para a região 

nordeste onde foram idealizadas imagens que ganhariam foros de realidade na fixação de uma 

paisagem nordestina (ALBUQUERQUE, 2008, p. 206).  

 Neste sentido, podemos relacionar duas expressões como principais, apesar de não 

serem as únicas. Um Nordeste agrário, canavieiro e pouco afastado da costa, se estendendo 

do Recôncavo ao Maranhão e tendo como centro Pernambuco (FREYRE, 1989, p. 42), 

paisagem de árvores gordas e sombrosas, de bois vagarosos e gente Sancho Pança, da terra 

molhada e pegajosa, da qual ele se ocupa. Segundo Freyre (1989) Nordeste-sertão das 

“Paisagens duras doendo nos olhos. Os mandacarus. Os bois e os cavalos angulosos. De 

sombras leves como umas almas do outro mundo com medo do sol. [...] de figuras de homens 

e de bichos alongados quase em figura de El Greco” (FREYRE, 1989, p. 41).  

 Neste sentido, uma paisagem é ambientada em torno do sol e do seco, de árvores 

torturadas e retorcidas. Geografia em que, acrescida de imagens e enunciados de uma estética 

revolucionária, veio a se constituir no estereótipo, na imagem-clichê de uma região 

(ALBUQUERQUE Jr., 2008, p. 212), encenando-se um ambiente sob o signo do agreste e do 

inóspito, lugar do seco, do espinho, do veneno, dos animais primitivos e rastejantes; do flagelo 

e do flagelado; de vidas secas e gordos latifúndios. Imagens que se configuraram como 

paisagem sertaneja. Paisagem que se tornará cristalizada e fixada como regra de ver e dizer 

esta região sob a pena de não legitimidade, do não reconhecimento (ALBUQUERQUE Jr., 

2008, p. 210). Paisagem sertaneja repetida em Seara Vermelha, reelaboradas de acordo aos 

interesses político-partidários de Jorge Amado, ou seja, denunciar o latifúndio e fomentar 

mudança social, cujo horizonte vislumbrado é a construção do socialismo. 

 Nesta obra, o sertão é apresentado como um espaço de total escassez, cuja 

concentração de terra e a exploração do trabalho dos alugados é realizada pelos coronéis. Os 

pobres camponeses enfrentavam além da dura seca depreendida do deserto da caatinga, com 

cobras, vegetação espinhenta, a grande sede e fome recorrente, além de doenças ocasionais e 

até, por fim, a lida com a morte. “Só os imigrantes são os mesmos os nomes podem mudar, 

mas são idênticos rostos, a mesma fome, o mesmo fatalismo, a mesma decisão no caminhar” 
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(AMADO, 1986, p. 57). Os retirantes seriam idênticos e imutáveis, assim como a “paisagem 

desolada” por onde passam, também ela permanente. 

 Ser regional (Chiappini, 1995, p. 155) na abordagem primeira das dez teses, é ser 

definida como: “Qualquer livro que, intencionalmente ou não, traduza peculiaridades locais”, 

mais adiante, ela afirma sobre o preconceito que se tem sobre esta literatura, que a mesma 

fica à margem da “grande literatura”, agregada e misturada, “a etnologia e o folclore” 

(Chiappini, 1995, p. 156). A grande literatura, quando não ajuda, sem impõe julgando, como 

bem entende, os aspectos regionalistas da mesma literatura. Falando do atraso cultural 

(Candido, 2006, p. 182) e das influências dos vários tipos nas literaturas americanas, diz: “As 

nossas literaturas latino-americanas, como também as da América do Norte, são basicamente 

galhos das metropolitanas”. Embora esta menção possa suscitar protestos, ele pontua, que 

deixando nosso orgulho nacional, veremos que “ainda são em partes reflexas”. Lembrando da 

influência francesa em outras literaturas, nos países de fala espanhola e portuguesa, a partir 

do século XIX, “como se apontou, esse silêncio por parte dos estudos acerca do regionalismo 

literário brasileiro cria um abismo entre a sistematização dessa produção e a maneira como 

ela se constitui ao longo do século XX”. Desta forma, citando vários autores e pesquisadores 

do regionalismo literário ao longo do seu texto, a autora pontua que esta sistematização 

sempre teve alguns “hiatos e ambiguidades” (Santini, 2011, págs. 81 e 84). 

 No caminho de uma avaliação preconceituosa, esta literatura, surgiu desde o 

Romantismo, atrelada a figura do índio, como herói romântico e nacional. No século XX, com 

o Modernismo, as questões de terra, as lutas sociais, o cangaço, e o messianismo (algumas 

vezes), tomaram as páginas dos escritores modernistas, nas décadas de 1930 a 1950. Estes focos 

representados pelo literário nacional, são noções de “localismo, pitoresco e bairrismo” 

(Araújo, 2008, p. 119). Segundo o mesmo autor (2008, p. 123), esta valorização dos aspectos 

regionais foi “um meio da literatura compensar o atraso material e a debilidade das 

instituições, na fase em que a ideia de pátria se vinculava estreitamente à da natureza”. É a 

natureza e sua localidade, que vai dizer dos movimentos de ida, vinda, resistência e morte, 

das personagens exploradas nas relações sociais.  

 Falando de Jorge Icaza e Jorge Amado (Candido, 2006, p. 193) diz que: “O que nos resta 

do pitoresco e melodramático é dissolvido pelo desmascaramento social”. Desmascaramento 

este, ao menos em Amado é pontuado pela perseguição religiosa em Tenda dos Milagres e 

Jubiabá; a vida dos meninos de rua, abandonados pelo Estado em Pastores da Noite; a 
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exploração do trabalho no campo, em Seara Vermelha, Cacau e Terras Do Sem Fim. Este 

desmascaramento social e religioso, está representado pela vida das personagens. 

Paralelamente, Jorge Amado escreve Seara Vermelha, oriundo também da tendência dos 

escritores, a partir dos anos de 1930, em retratar o sertão, seja no campo da ciência e da poesia 

como também em grandes romances brasileiros. Essa prerrogativa em retratar o polígono da 

seca, através da exploração do homem do campo e por meio da concentração de terras nas 

mãos dos coronéis ocasiona o êxodo rural para as grandes cidades, sobretudo São Paulo, bem 

como a existência da resistência deste sistema, sintetizado pelo cangaço e pelos movimentos 

messiânicos, tratados na religiosidade do povo nordestino, sendo os temas recorrentes no 

chamado Romance de 30. 

 Seara Vermelha foi publicado na esteira deste romanceiro, em 1946, onde o livro aborda 

uma novidade geográfica, no que diz respeito ao conjunto da obra de Jorge Amado, uma vez 

que não há uma recriação da vida baiana comumente por ele retratada ao descrever as ruas, 

becos e ladeiras de Salvador ou, ainda, o retrato copioso das cidades do Recôncavo; muito 

menos é ambientado em terras grapiúnas ou nas matas do cacau. Em Seara Vermelha, Jorge 

Amado ensaia outra cartografia da Bahia, ao tomar como cenário o sertão, “território onde a 

fome cria bandidos e santos” (AMADO, 1946, p.239), onde abordava os caminhos percorridos 

pelos beatos e cangaceiros, a saga dos retirantes, das gentes expulsas da terra pelo latifúndio 

e pela seca em direção a São Paulo. O teor político deste romance através da forte 

representação do Sertão por Jorge Amado, geograficamente apresentado associado a questão 

social que, neste ponto de partida, traz um mapeamento das circunstâncias históricas que 

condicionam a narrativa e fomenta a problemática do lugar social cuja erudição do autor 

procura referendar os caminhos que unem a estética literária com a abordagem ético-política. 

Usaremos as siglas PB para Pedra Bonita e SV para Seara Vermelha.  

 

Sangue, ciladas e caminhos da fé, em Seara vermelha e Pedra bonita: diálogos com 

trechos das obras 

 

 Bento, refletindo na estrada, no dilema de atender ao pedido do padrinho, ou se seguir 

para a Pedra Bonita e livrar os sertanejos do ataque se armava, dentre eles, seus pais e seu 

irmão Domício. Ele se punha também a pensar sobre a maldição que estava na sua família 

Vieira a um século, como traidores, culpados do sangue que rolara antes, por conta da traição 
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da sua avó, graças a denúncia do seu antepassado, à polícia. As “ordens de valores” (Farias, 

2006, p. 100), que se “avulta no drama existencial do protagonista”, com seus pensamentos, 

seguia seu percurso, uma série de fatores e lembranças saltavam à sua mente, como: a negra 

Maximina, criada do padre, a cachaçada dela; a confissão com o vigário, no leito de morte do 

seu padrinho; o povo do Açu que amaldiçoava ele, sua família e todos da Pedra. Indo chamar 

o vigário para a confissão em leito de morte, do seu padrinho o padre Amâncio, ele pensava 

sobre a investida que se armava, aos seus olhos, quando ele saiu da cidade: 

 

A vila inteira preparava. Havia homens armados por conta da câmara, gente de rifle. 
Joca Barbeiro são não prendia Bento para não desgostar o vigário, que estava à morte. 
E nada de chegarem as providências do governo. A morte do tenente Maurício com 
sua força não dera o resultado esperado. Aguardava-se um batalhão para destruir os 
fanáticos. Os fanáticos, eram os romeiros da Pedra onde o beato os comandava. (REGO, 
1973, p. 244- grifos nossos). 

 

 Certo que na luta entre cangaço e os oficiais, as mortes acontecem dos dois lados. No 

entanto, as coisas se asseveram, quando do lado oficial do Estado, morre um oficial, a coisa se 

intensifica. Mas, falando da morte de um oficial chamado Ezequiel da Silveira, em SV, cheio 

de sonhos e bravura, novo, recém-chegado para acabar com os cangaceiros, que acaba 

morrendo:   

 

Um se adiantou: 
-Eu fico com meu tenente... 
Outro coçou a cabeça, levantou a arma. Mas os demais já corriam, embrenhavam-se 
na caatinga, largando os fuzis.  
Lucas Arvoredo (o cangaceiro) teve tempo de fazer a pontaria com toda segurança. A 
bala rasgou o peito do tenente. Os dois soldados, quando o viram cair, soltaram as 
armas e sumiram. 
Zé Trevoada (do grupo dos cangaceiros) foi o primeiro a chegar junto aos feridos vivos. 
Acabou-os a punhal. Revistaram os homens. Lucas examinava os fuzis. (AMADO, 1976, 
p. 197). 

 

 Os levantes oficiais se formam, em ambos os romances, diante do avanço dos 

cangaceiros e das atrocidades ditas por eles. Matar um oficial, como vemos, causa mais 

surpresa, nas duas obras, do que a fome, a exploração trabalhista e comercial dos sertanejos. 

Vejamos o major Nunes na primeira citação: 

 

O major Nunes espalhava os piquetes pelas catingas, botaria gente contornando, 
tomaria os lajedos de perto, e quando chegasse a hora do fogo, o rifle cantava em cima 
do povo desprovido. Correria gente para todo canto, os meninos chorando, as 
mulheres desprovidas. E a bala cantando. A Pedra ficava no baixio e a tropa atirando 
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em cima. Morreria gente. Dentre eles sua gente, seus pais, seu irmão. Eles, seus 
familiares se deixaram levar pelo fanatismo, as crendices, assim ele pensava, no dizer da 
igreja que tinha em si. Depois, pensava neles como sua gente, na ternura do seu irmão 
que ficava atordoado com o chamado da Mãe d´Água. (REGO, 1973, p. 247- grifos 
nossos). 

 

 Esta Pedra “É o lugar por onde se firma, de um lado o terror e, do outro, a esperança e 

o desejo do impossível” (Farias, 2006, p. 182). O terror seria o ataque; a esperança, era o que 

unia, por tanto tempo, muitos sertanejos explorados, fugidos de suas condições de eterno 

sofrer, buscando razão para suas vidas, adendos aos seus sofrimentos, ainda nesta terra que 

vos fez sofrer.  

 Vejamos uma rápida citação em SV, que fala da chegada de um regimento maior, depois 

da morte do jovem tenente, para combater os cangaceiros: 

 

Trinta homens atacariam por detrás, primeiro. Abririam fogo cerrado, chamando para 
lá os homens de Lucas. Os outros cinquenta penetrariam então no acampamento para 
o combate a descoberto. Um sargento aconselhou que esperassem uma noite sem lua, 
facilitaria os movimentos. Com os reforços chegados tinham vindo também repórteres 
dos jornais da capital. Constava por lá que o fim de um beato se aproximava. (AMADO, 
1976, p. 263).  

 

  Em SV, pelo infortúnio da vida, os três filhos do Senhor Jerônimo e Dona Jucundina, 

tomaram rumos diferentes. José, caiu no cangaço, virou Zé Trevoada; Jão virou soldado; 

Juvêncio, a quem chamavam de Nenem, ingressara no Partido Comunista, em defesa dos 

oprimidos. Os três irmãos separados pela vida, desde quando deixaram a família na fazenda. 

Nesta terra em SV, além de trabalhar nela, vendendo a produção ao preço que o dono pedia, 

ainda tinham que trabalhar um dia de graça na terra de que os sediam o que eles produziam.  

Sem contar que tinha que fazer conta no armazém da fazenda, com seus preços altos e suas 

contas infindáveis.  

 

Aquela terra não era deles, não lhes pertencia, e mesmo o seu direito sobre as 
plantações de mandioca e milho poderia ser discutido pelo coronel a qualquer 
momento. O dia de trabalho gratuito na fazenda parecia-lhe demasiada exploração. 
Não bastava a obrigação de vender os produtos da roça, ao coronel pelo preço que 
fixasse, e ter de comprar no armazém tudo de que necessitasse? (AMADO, 1976, p. 
289).  

 

 Embora falando de Fogo Morto de José Lins do Rego (Farias, 2006, p. 85) tem um fator 

em sua fala que comunga com SV, quando fala da família da “casa-grande e a dos 

trabalhadores”. Sim, uma família explorada na terra, dividindo o que produziam como 
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pagamento, além de um dia gratuito de trabalho, como “gratidão”. Do regimento de Jão, 

atacando os cangaceiros, a fatalidade. Jão, depois de anos, ainda assim pode reconhecer seu 

irmão José, o famoso Zé Trevoada. Não tiveram tempo de se falar, certamente, em meio ao 

ataque. Com tanto tempo sem se verem, certamente Zé não o reconheceria. Jão os via de longe. 

Zé o via sem saber, marchando com os outros soldados, para o ataque na caatinga. Vejamos 

(Amado, 1976, p. 264): “A noite era escura, sem lua, mas os olhos de Zé Trevoada sabiam 

enxergar no negrume da noite. Via as pernas dos soldados marchando. Não sabia que era seu 

irmão, Jão, o que tinha partido antes de todos”. 

 Por má sorte, eles não se reconhecem. Jão é atingido e morre: 

 

Era seu irmão José e ele murmurou o seu nome, mas Zé Trevoada partia pra frente, os 
cangaceiros atiravam. Jão vi os soldados correndo, ouvia a voz do tenente gritando 
ordens, mas ouvia tudo baixinho e enxergava através de uma nuvem que cobria seus 
olhos. A única coisa que via perfeitamente era a face de seu irmão José disparando o 
fuzil, a boca aberta num grito, os olhos apertados de raiva. Era comum os cangaceiros 
darem gritos nos ataques que faziam nas cidades, vilas, fazendas. Gritos 
amedrontadores, peculiares dos ataques de Lucas e Zé.  
Os tiros continuavam e na parte fronteiriça ao acampamento ressoavam os passos dos 
soldados do ataque decisivo. Zé Trevoada gritava seus gritos de guerra, Jão morrera 
sorrindo. (AMADO, 1976, p. 265) Grifos nossos.  

 

 Longe de saber desta fatalidade, Senhor Jerônimo e Dona Jucundina, distantes, 

seguindo a pé pelo sertão numa viagem de mortes e doenças, seguiam com a filha Marta e 

outros da família. Deixando a terra que não eram deles, onde trabalhavam e eram nela, por 

demais explorados. Se dirigem a Pirapora, para de lá, depois de um exame de admissão com 

os que sobravam da família, ganhar a passagem de ida para São Paulo. São Paulo dos sonhos 

dos sertanejos, do desapontamento dos que tinha ido, e faziam o caminho inverso, voltando 

para o sertão. Feitas essas considerações, na passagem de esperança e morte dos retirantes, 

do sertão até Pirapora, (Amado, 1976, p. 109): “Não havia entre tantas famílias acampadas na 

praça quase nenhuma que contasse com o mesmo número de pessoas com que partira. Todos 

tinham histórias que narrar e nenhuma delas era alegre”. 

 Em PB, o que existia no Araticum, na terra que eram deles, era a maldição da traição 

dos Vieras. Desta terra, eles só saem quando, por conta da invasão de Aparício, os pais são 

presos no Açu e apanham, levando a culpa pelos feitos do filho cangaceiro. Saem da terra e se 

juntam ao beato. A casa fora invadida, destruíram tudo. Eles não tinham mais segurança de 

permanecerem ali. Bento é entregue ao padre quando criança, que o criava no Açu, (Rego, 

1973, p. 210): “A mãe quisera salvar Bentinho da sorte da família. Dera-o um padre, pusera-o 
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junto de Deus para ver se conseguiria dar jeito a Bentinho”. Aparício, como visto, caiu no 

cangaço.  

 Na descrição do local em PB onde os romeiros se reuniam, a seguinte descrição:  

 

E nos outros dias continuava passando gente. Por debaixo das oiticicas paravam para 
deixar o sol esfriar. Era gente que trazia cegos, aleijados, feridentos para os milagres 
da Pedra. Domício foi ficando com vontade de ir com eles para ver. Misturou-se assim 
com os romeiros e botou-se para a Pedra Bonita. 
De longe foi vendo o povão no baixio. A Pedra luzia ao sol como um espelho. Em 
derredor dela se juntava gente de toda espécie. Ouvia-se o barulho de longe, um 
falatório de uma feira gigante. Haviam armado latadas, como nas santas missões. 
(REGO, 1973, p. 205). 

 

 Os messiânicos de SV, estavam em trânsito do sertão para alcançarem Juazeiro. Uma 

multidão de pobres e humilhados se uniam no percurso do beato. Este percebendo as ameaças 

de ataque dos policiais, sabendo do respeito que o cangaceiro Lucas e seu grupo tinham por 

ele, envia Cirilo para pedir ajuda para seu povo. Cirilo fora um negro matador, que se 

arrependera do que fez e que teve a benção dele, como remissão dos seus pecados. Daquele 

dia em diante, todos os assassinatos que ele cometera, foram perdoados. Por isso Cirilo tinha 

uma devoção sem fim pelo beato. Era seu segurança dormia perto dele, com seu sono leve, 

qualquer coisa o acordava, com a mão no punhal. Roubar, no caso deles, era permitido para 

alimentar os sertanejos messiânicos que acompanhava o santo. Roubo suficiente para a 

alimentação. Exageros, eram condenados pelo santo.  

 Falando dos romances de José Lins do Rego e da polícia diz que: “Na verdade a polícia 

fazia parte do aparelho repressivo estatal. Convém lembrar, no entanto, que o romance 

tematiza o período de repressão ao cangaço” (Farias, 2006, págs. 55 e 56). Embora a citação 

não seja diretamente a uma obra de José Lins, as duas obras aqui analisadas, tem a polícia 

como principal enfrentadora dos cangaceiros.  

 Em SV, a tia louca Zefa, com suas palavras e seus ataques de verdades e 

pronunciamentos, não entendidos, ou ironizados por seus familiares. Em meio a estas ironias 

e a vergonha da família, quando ela dava os “ataques”, Zefa em comitiva com seus familiares, 

seguindo para Juazeiro na Bahia, se perde do grupo e acaba encontrando o grupo do beato 

Estevão.  

 

Estevão acampou a algumas léguas de Juazeiro, ainda na caatinga, longe dos 
caminhos. Ali havia uns poços de água, os sertanejos caíram de facão nos arbustos, 
roçaram, levantaram cabanas improvisadas. Pelo visto o beato pensava em demorar 
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ali, ninguém sabia dos seus planos, nem mesmo Zefa. Sim, ele era santa, pois, perdida 
entre as mulheres, quando encontrou o grupo de messiânicos, ela começou a proferir em 
voz alta o pronunciamento do beato. O próprio beato, ao vê-la com seu fervor e fé, tinha 
por ela profunda admiração e respeito. Os outros do grupo também a admiravam com 
respeito. (AMADO, 1976, p. 258) Grifos nossos. 

 

 Lucas Arvoredo ao chegar com Zé Trevoada até os romeiros do beato, a pedido do 

mesmo para que os defendesse da investida policial que se formava contra eles, Zé teve uma 

surpresa. Encontrara sua tia Zefa. A tia que eles desdenhavam com suas profecias tinha 

mudado:  

 

Zé Trevoada se aproximou e reconheceu sua tia Josefa. Não era mais a sua tia, porém, 
maluca atacada dos espíritos, da qual eles riam e debochavam quando rapazes (ele e 
seus irmãos Juvêncio, Agostinho e Jão). Agora parecia outra, nem olhou para ele, o 
passado não existia para Zefa. Agora era uma santa, quase tão santa quanto Estêvão, 
era a segunda língua de Deus, como diziam os romeiros. (AMADO, 1976, p. 261). Grifos 
nossos.  

 

 A igreja, sempre condenava o que de mais comum acontecia naquelas redondezas entre 

os sertanejos. Coisas como bigamia, filhos pagãos, os que não se casaram oficialmente, etc. 

Vejamos o trecho: “Nos sermões dos padres, cheios do fogo do inferno, eles imprecavam 

contra os amigados, os que tinham filhos por batizar, os que se punham nos amimais por não 

ter mulher com que dormir”. Um contraponto do conforto espiritual daquela gente, era as 

frases do beato. Ele tudo permitia aos pobres, no seu entendimento Deus se revoltava com 

maldade dos ricos: 

 

O beato falava outra língua. Nenhuma palavra contra as raparigas, contra os homens 
que tinha mulher sem receber a bênção do vigário, contra os que usavam éguas e 
jumentas. Clamava, em compreensão, contra os pecados dos ricos, falava de como eles 
estavam matando os pobres de fome, e a eles, à sua usura e cobiça, atribuía a cólera 
de Deus que resolvera terminar com o mundo. (AMADO, 1976, p. 237). 

 

 Os de PB, eles tinham local próprio onde se juntavam. Sobre isto e os milagres vistos 

por Domício: 

 

O santo ia fazer o milagre daquela tarde. Domício tinha a impressão que nem o vento 
soprava nos catolezeiros nem os pássaros e nem os bichos se mexiam no mato.  
-Maria- gritou o homem-, Maria dos Anjos, Deus te quer, Deus te chama. 
Um silêncio imenso cobria tudo. 
-Maria dos Anjos, vem, vem, mulher, que o diabo te escolheu para tentar. Vem, 
mulher, vem, mulher. 
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E quando se viu, foi um grito, um grito de um desespero maior de todos. Domício 
olhou para o lado donde partira aquele brado. E ia uma mulher cambaleando como 
uma bêbada, tonta. O povo deixava-a passar.  
-Ela era uma aleijada- disse uma mulher junto de Domício-, e está andando.  
-Deus do céu- disse outra-é, um milagre. (REGO, 1973, p. 206). 

 

Da repercussão social dos seguidores em busca do mundo propagado pelo beato em SV, da 

sua grandeza e dos muitos benefícios e das misericórdias que recebiam dele, diante dos 

pecados. Diferente da igreja que os condenava e por eles, pouco ou quase nada fazia, a não ser 

culpá-los: 

 

E de ponta a ponta do sertão, nesse imenso país de tanta miséria e tana riqueza, por 
todos os caminhos da febre e da fome, correu o nome do Beato Estêvão e peregrinos 
partiam de todos os extremos em sua procura. Bandidos e cegos violeiros, capangas 
de muitos assassinatos, homens a quem haviam tomado a terra que lavravam, 
trabalhadores alugados que deviam nos armazéns, velhos e moços, mulheres com 
filhos e jovens que ainda não conheciam homem, tísicos e impaludados, leprosos e 
loucos. Vieram todos enchendo os caminhos, roubando para comer, marchando dia e 
noite, buscando o rastro do santo. Só ele curava e consolava. E o beato seguia, 
indiferente ao número de peregrinos que o acompanhavam, rezando suas orações, 
difundido suas profecias. Mas para cada um tinha uma palavra diferente, para cada 
história ouvida, uma solução que acalmava como um bálsamo sobre uma ferida. 
(AMADO, 1976, págs. 238-239).  

 

 Por seu irmão Domício, Bento, na companhia dele, foi até o senhor que sabia tudo 

sobre a maldição da Pedra.  A contragosto da mãe que pedira a ele que não o levasse até lá. 

Falar sobre tal assunto era sempre motivo de meia conversa, ou silêncio, sem entrar em 

detalhes sobre o fato, seja entre os moradores do Açu ou sua família. Bento já sentia saudades 

daquela vida na igreja. Seu pai era uma coisa estranha, vivia de dengo com um bode, dando 

milho na boca dele, deitado na rede, como se fosse um ser da família, mais importante que 

eles. Este pai, ao ver o filho que era criado do padre, o tinha como intruso no Araticum. A mãe 

ansiava pelo retorno do padre e a volta do seu filho para Açu.  

 

Tudo muito bem. Há três meses que Bento chegara ali e nada de aparecer notícias do 
padre Amâncio. Ele mesmo muitas vezes desejava voltar. Afinal de contas nada tinha 
que fazer por ali. O seu lugar era mesmo na igreja do Açu, ligado com as coisas de 
Deus, com o seu padrinho, com a negra Maximina. Sentia falta do Açu. Há três meses 
que estava na Pedra e vira muito e soubera muito. Lembrava- se de Domício e esfriava 
nos seus desejos. Tinha o irmão, que era uma coisa nova para ele. (REGO, 1973, p. 162). 
Grifos nossos. 

 

 O irmão fazia fama por onde passava, no grupo de Lucas Arvoredo. Ele, em meio a 

alguns poucos via-se respeitado pela fama do irmão:  
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O cangaceiro seu irmão ficara falado. Era o terror das caatingas, o maior de todos os 
cangaceiros. Nunca mais soubera de Domício. Desde que os velhos se foram para o 
Araticum que não tivera notícias do irmão tristonho. E era no entretanto de quem 
mais se lembrava. Do irmão triste, que não tinha feição para o cangaço. Aparício devia 
ter mudado. Criado outra cara, outra figura. A fama do irmão cangaceiro, impunha 
respeito e admiração à Bento, entre os populares na feira. Embora o povo da cidade 
odiasse a presença dele entre eles, por conta do padre, suportavam Bento. Ele sabia que 
era odiado, entre eles. Sua mente era um misto de ir ficar com os seus, preso a desgraça 
dos Vieras, abandonar tudo ou, de não acreditar em nada, e como lhe dizia seu padrinho, 
o padre, não passava de superstição, de crendices de um povo sem temor à Deus.  
(REGO, 1973, p. 184). Grifos nossos.  

 

 Bento, por saber que ele era irmão do famoso cangaceiro Aparício. Este, diz da visão 

que se tinha do povo do Araticum não era tão respeitosa (Rego, 1973, p. 136) afirma: “Todos 

tinham a gente da Pedra Bonita na conta de impiedosa, cruel, doida”. Vale pontuar, que 

embora ele ouvisse seu padrinho dizendo que aquilo que se dizia de sua gente e o que se vivia 

na Pedra, não passava de superstição, ou heresia. Ao falar do que e tomado como heresia (aos 

olhos da Igreja); ou sacrifício (aos romeiros, seguidores dos beatos), defende que esta visão, 

são “conceitos relativos ao lugar e ao ponto de vista através dos quais “o derramamento de 

sangue inocente” se atualiza” (Farias, 2006, p. 149). 

 Por vezes, Bento pensava que de fato, sua gente, os Vieiras tinham sangue ruim e a 

culpa por toda desgraça da vila do Açu (Rego, 1973, p. 157). Fato interessante acontece, quando 

um popular que viu o beato fazer milagres, relatou ao padre Amâncio o que tinha visto. O 

padre justifica o que o homem viu, como algo normal, sem maiores prodígios. Ele não poderia 

reconhecer o fato narrado como algo extraordinário, afinal, a igreja, dona da religiosidade 

oficial do lugar, representado por ele, como figura, cairia em descrédito. Ele, como 

representante da igreja, perdendo fiéis, na sua velhice e cansaço, resolve se dirigir até a Pedra, 

em companhia de Bento, que conhecia o caminho.  

 

Teria que agir. Era o seu dever, era a sua missão. Com pouco todo o sertão se 
incendiaria, como sucedera no Ceará com o padre Cícero. Todo o poder espiritual 
passaria para as mãos do fanático, do que era somente instrumento do diabo. Ficou 
assim pensando, meditando. Fez cálculos de ação, estudando meios de enfrentar o 
inimigo. Ele foi em busca da Pedra, já na estrada viu pessoas, que iam ao encontro do 
“santo”. O prefeito da cidade e o major, sabendo que ele se pôs a caminho, sabiam que 
de nada adiantaria, pois o povo fanático, chega ao ponto de ter raiva de padre. (REGO, 
1973, p. 213). 

 

 Sobre a influência mítica de Padre Cícero (Farias, 2006, págs. 157 e 158) diz: “A detenção 

do poder mítico de padre Cícero se apresenta também como sustentáculo da proteção 
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“patronal” que o “padrinho” exerce em relação aos seus afilhados”. Esta menção à padre Cícero, 

se justifica quando os personagens desprezados pelo Estado, depositam sua fé na crença ao 

beato. O padre fracassara na viagem à Pedra. O povo da cidade espera que os messiânicos o 

tratassem mal, mas, graças ao irmão de Bento, Domício conseguiu que o padre falasse com o 

beato. Ele contou ao padre do chamado que recebeu de Deus, no dia 20 de janeiro, dia de São 

Sebastião, repetindo várias vezes: 

 

-Deus me mandou, Deus me mandou. 
Com pouco mais se ouviu o rugido da multidão cantando e bendito. Padre Amâncio 
levantou-se. Bento viu a palidez do seu padrinho. 
-Deus me mandou-gritava o santo. – Deus me mandou.  
E o povo urrando lá fora. (REGO, 1973, p. 230). 

 

 Depois do mal-estar inicial, do povo repetindo em voz alta a frase do santo, com o 

chamado divino, acreditando que o padre levaria o santo em terra, Domício apareceu. 

Vejamos a citação de (Rego, 1973, p. 231): “Foi quando Domício apareceu. O padre não tinha 

vindo para levar o santo. O padre tinha vindo a favor deles. E aos poucos o furor da multidão 

foi abaixando, como se fosse caindo água em cima de uma fogueira”. No seu retorno, falatórios 

nas ruas, sobre o que poderia ou não ter acontecido. Até nos jornais de Recife fizeram 

reportagens. Para piorar e aumentar o falatório, o abatimento do padre, um mês acamado.  

 O messianismo está presente nas duas obras. No entanto em SV o beato morre com um 

dos ataques ao grupo. Zé Trevoada o cangaceiro, que fora defender o grupo daquele, com 

Lucas, não morre na defesa. Sua tia Zefa que se perdeu do grupo do seu pai e da mãe, na 

travessia da caatinga para Juazeiro, foi a única da família que morreu. No ataque que se 

formava em PB, o personagem Bento, um Viera, ao que parece muda de percurso na 

encruzilhada e salva os grupos dos messiânicos, o qual sua família estava. O povo nas duas 

obras seguia os beatos para encontrar uma justificativa dos céus, nas desgraças terrenas que 

viviam. Farias (2006, p. 177) falou sobre o beato em PB, mas, que serve para as condições em 

os beatos estavam, entre o humano e o sobrenatural, detendo o saber extraordinário que o 

povo não alcançava.  

 A ousadia dos cangaceiros, nos dois romances, na contestação dos poderes instituídos, 

abrigava filhos de sertanejos explorados, que nas infâncias de pobreza e exploração, 

internalizam uma vontade futura de se rebelar contra tudo aquilo. Não seguindo as vias 

oficiais de resistência destas vontades de criança, o cangaço foi o seguimento de alguns.  De 
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um lado, Aparício irmão de Bento em PB, com sua crueldade nos ataques; do outro, José, o 

famoso Zé Trevoada, em SV no grupo de Lucas Arvoredo, na mesma crueldade, ao ponto de 

invadir a cidade, arrombar comércios, botar o povo para correr, invadir restaurante, mandar 

abrir cinema, convocar a população amedrontada e contrária aquele convite, para um baile 

dançante os cangaceiros. Agonizante para os que estavam lá, obrigados por eles. Todos que 

foram encontrados em casa, forra arrancados à força, para o baile de Lucas. Com medo da 

morte, ou da crueldade deles, eles vieram.  As mulheres da sociedade, foram obrigadas a 

dançar, ficaram nuas, outras foram violentadas pelos cangaceiros. Apreensivas e vendo seus 

maridos que nada podiam fazer, elas nuas e envergonhadas, dançavam no baile, ao ritmo do 

choro delas. Da alegria nefasta dos homens de Lucas.   

 Os discursos inflamados na Câmara Federal foram muitos. As fotos da professora nos 

jornais, ferrada como boi, com o L de Lucas, neste dia, que ficou louca depois, teve 

repercussão. Também entraram nos pedidos de urgência de um ataque fervoroso contra os 

bandos de cangaceiro. A viúva recente do tenente, no mesmo dia do baile de Lucas, foi tirada 

da sua casa, no seu luto, aos prantos, só não foi violentada nesta festa, porque perguntou a Zé 

Trevoada se ele não tinha mãe. O remorso do cangaceiro e a lembrança de dona Jucundina, 

fizeram com que ele a deixasse sair, embora se arrependesse depois. Um político pediu pensão 

especial do governo para a viúva. O fato rendeu reportagem no jornalista sensacionalista, em 

SV (p.216) que dizia: “O REMORSO PARALISOU AS MÃOS DO BANDIDO”. 

 Levando tudo que podiam dos comércios saqueados, os cangaceiros usando muitos dos 

perfumes, o que aumentava o mal cheiro deles, que passavam dias sem banho. Eles, depois do 

jantar, cinema e desta “festa”, vão embora num caminhão, com o chofer sendo mirado por 

revólver.  Quando chegaram no ponto que lhe interessavam na caatinga, desceram. Não sem 

antes furar os pneus com tiros. Daí, sumiram.  

 Enquanto em PB, o padre se pôs a conhecer o reduto messiânico. Em SV a igreja de 

longe, com seus representantes, torcia pelo fim da caminhada messiânica, bem como o fim 

dos cangaceiros: 

 

Mais rápido que ele andava seu nome, chegara às cidades, aparecera nos jornais. Os 
coronéis se agitavam, trabalhadores abandonando as colheitas, colonos ficando 
rebeldes, os padres se levantavam contra ele, era a ameaça de uma seita supersticiosa 
que abalava o prestígio da Igreja. (...)Essas coisas se passam no sertão, onde a fome 
cria bandidos e santos. (AMADO, 1976, p. 239).  
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 Em PB, os fiéis diminuíam nas missas do padre Amâncio. Os saques dos fanáticos, como 

eram chamados pelo povo do Açu, nas fazendas vizinhas, cresciam:  

 

A vila sentiu os efeitos da vizinhança do santo. As feiras diminuíram de frequência e 
os fazendeiros se queixavam do furto de gado. Matava-se boi todo dia na Pedra. Os 
fanáticos invadiam às soltas, levando asa reses que bem queriam. (...), Mas o ódio do 
Açu pela Pedra crescia, avolumava-se. Padre Amâncio aos domingos pregava aos 
reduzidos fiéis. A palavra saía-lhe fraca, sem energia. (REGO, 1973, págs. 231 e 232). 

 

 Vale salientar, que embora o padre Amâncio tivesse um encontro com o beato, sem 

sucesso na investida, em momento algum da obra, ele como representante da igreja, se punha 

a favor do uso da força sobre os familiares dos cangaceiros. Em SV, a igreja não se manifestava 

hora alguma para dialogar, ou conhecer o local do beato, como fez o padre Amâncio. A ordem 

era o interesse maior, por qualquer meio. Presumimos que os meios que o estado usava nas 

investidas contra o cangaço, o beato, em SV não lhes desrespeitava. Não vos cabia, bem 

verdade. Mas, o coração de padre Amâncio se compadecia da forma truculenta que o estado 

usava a força para combater o cangaço, sem poupar crianças indefesas: 

 

Padre Amâncio foi para o quarto, puxou uma cadeira para Bento e pediu que ele lhe 
contasse tudo. O rapaz narrou incidente por incidente. A saída de Aparício, a prisão 
de Domício, o tiroteio nos lajedos, a destruição do Araticum, a surra no pai e na mãe. 
Ficou com os olhos molhados narrando, contando as desgraças dos seus. O padre 
Amâncio falou emocionado: era aquilo mesmo. Estava há vinte anos naquele sertão e 
era sempre assim que combatiam o cangaço. Não sabiam escolher os perigosos, 
descobrir os maus. Iam em cima de criaturas mansas como se se atirassem em cima 
de feras. Os tenentes não eram culpados. Chegavam ali às tontas, castigando, 
implantando o terror para ver se davam jeito à coisa. E o cangaço assim aumentava 
sempre. (REGO, 1973, p. 174). 

 

 Lembrando a narração do padre Amâncio que a força não poupava os inocentes em PB, 

em SV, temos uma citação que diz da mesma maneira, do sofrimento dos pequenos e 

indefesos. Pontuando, claro, que eles sofriam tanto na passagem dos cangaceiros de Lucas, 

quando da polícia. “Mas os pequenos lavradores, os sitiantes e colonos, os sertanejos pobres, 

esses sofriam, seja na passagem do bando de Lucas, seja- e ainda mais- da polícia. Os tenentes 

e capitães comissionados na perseguição a Lucas enriqueciam nos dois anos que passavam 

pelo sertão” (Amado, 1976, p. 215). Entretanto, com os policiais eles sofriam além disso, pois 

estes roubavam, saqueavam mais que os cangaceiros. “Os sertanejos tinham mais medo da 

farda da polícia, farda que ali se modificava (...). A polícia tinha direitos, roubava, matava e 
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deflorava baseada na lei” (Amado, 1976, p. 215). Aos pobres, além de esquecidos pela lei, as 

humilhações que passavam por conta de uma lei de poucos.  

 Existe uma diferença gritante do posicionamento da igreja em SV e em PB. O padre 

Amâncio neste último, sonhava, (Rego, 1973, págs. 216, 239 e 244), presumia, pensava e se 

incomodava, com o suposto ataque dos soldados, depois que um tenente foi morto. Ele sabia 

que não poupariam inocentes. Sua irmã D. Eufrásia se inquietava, pois, para ela, aquilo não 

lhe desrespeitava. As coisas da igreja, era a preocupação dele, mesmo aquela igreja no fim do 

mundo. Ela, como irmã não via a hora que ele saísse do convívio daquela gente estranha do 

Açu. Sua irmã notava que sua saúde estava debilitada, que ele envelhecera demais naqueles 

anos. Em SV a igreja apenas esperava às medidas tomadas, sem se preocupar com os meios 

para reestabelecer a “ordem”.   

 No cerco aos romeiros o beato Estevão em SV, acreditava que Deus desceria para o 

julgamento final. Certo de que seria perto dos sete poços, onde Zefa e ele tinham benzido as 

águas para que não secassem. Em PB (p. 219), os sofredores, lazarentos, os velhos esperavam 

que Deus vos dessem um quinhão de felicidade e abastança. O seu beato, como já dito, 

recebeu o chamado de Deus no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Os populares nas 

escadas da igreja, diziam no Açu, em PB seria a nova Canudos, diante da força policial 

precisava se formar para acabar com a Pedra. Em SV (p. 266), o beato foi morto, bem como 

Zefa, alguns romeiros e o cangaceiro Lucas Arvoredo. Todos tiveram as cabeças cortadas e 

expostas, como troféus. Diante disto, o capitão que comandou a investida, não dado a 

literatura, lançou um livro chamado O Novo Canudos.  

 Uma das tradições religiosas do Nordeste o messianismo (Júnior citado por Coutinho, 

2007, p. 282), que disse: “O movimento modernista promoveu a orientação de nossa arte e da 

nossa literatura num sentido nitidamente nacionalista, de base humana e social, cujas raízes 

de afundaram nas fontes do povo, no coração da nacionalidade, nas tradições mais puras da 

nossa terra e da nossa gente”. Um dos grandes fatos do nacionalismo no modernismo literário 

brasileiro, foi a seca, o messianismo e cangaço, apresentado nestas duas obras. Falando do 

projeto nacionalista nos romances, refletimos as duas obras (Araújo, 2008, p. 122) ao pontuar 

que: “Os romances de costumes e o romance regional aparecem dentro de um projeto 

nacionalista: verdadeira forma de pesquisa e descoberta do país”. Sim, em PB e SV, o Brasil e 

o mundo através dos personagens de Rego e Amado, descobriram a desgraça de uma gente 
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desamparada pelo estado, cobrada pela igreja, marginalizada pelos donos da terra, recebida 

pelos profetas do povo, na verdadeira face do país.  

 

Considerações finais 

 

 A geografia traçada por Jorge Amado é feita com o observador tomando uma certa 

distância, e cujas coordenadas de leitura e esquemas prévios são extraídos de uma dialética 

conhecida cujo repertório era influência nos historiadores e literários: o marxismo. Eram 

totalmente enunciadas de uma “certa distância”, como uma vista aérea no tocante ao ponto 

de vista urbano-industrial, cujas representações de Jorge Amado quanto ao sertão são 

carregadas de desolação, e desengano por meio de uma paisagem física e humana, sendo-lhe 

seu marco. Ajustando e reelaborando as figuras apresentadas pela literatura pelos discursos 

jornalístico e científico da época, desmonta uma atmosfera regida pelo signo do agreste e do 

inóspito. Um lugar esquecido, onde tudo sempre chega com atraso, por ser distante e 

vilipendiado pelos coronéis e detentores do poder político, cujas vidas são levadas a triste 

monotonia. “Território onde a fome cria bandidos e santos”, (AMADO, 1976, p. 239). É um 

sertão econômico nas palavras e vocabulário, onde o povo não sabe se expressar bem e onde 

as palavras quase nunca revelam a extensão dos sentimentos. Jorge Amado, em Seara 

Vermelha, apenas reflete o pensamento de tantos intelectuais que se intitulam de esquerda, 

onde a marca Amadiana de sua obra revisita a visão etnocêntrica, com uma atualização da 

ideia do sertão como lugar da barbárie, do tradicional e do arcaico. 

 O sangue jorrou nas duas obras, em ambas, a justiça era feita ao gosto dos dois lados. 

Tanto os cangaceiros mataram tenentes nas primeiras investidas policiais em PB e SV, como 

os policiais mataram cangaceiros e inocentes nas duas. Alguns fatos diferenciam uma obra da 

outra: primeiro: o beato de SV não tem nome, enquanto na outra obra o outro se chama 

Estevão; segundo: a família de Zé Trevoada não entra no grupo do beato, apensa sua tia Zefa 

que se perde deles, em SV. Em PB, toda a família, fora Bento e o cangaceiro que estava pelo 

sertão, se junta ao grupo do beato. O sangue dos Vieiras era a maldição de um século atrás, 

no entanto, a terra sem grandes frutos como as outras vizinhas, lhes pertenciam. Em SV a 

família parte em busca de coisas melhores, de emprego melhor em São Paulo, depois que são 

expulsos da terra em que trabalhavam.  
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 Em SV muitos morrem na estrada, por conta da viagem de fome e seca, sonhando com 

São Paulo. Em PB nenhum deles morre. Foi o sangue e o cangaço que sustentou a lembrança 

dos personagens em ambas. Foram as famílias destruídas: uma pela seca e o sumiço do filho 

estranho e calado, no grupo de Lucas em SV; na outra, foi o assassinato que Aparício cometeu 

em PB, que destruiu a vida dos seus que ficaram no Araticum. Os três filhos de D. Jucundina, 

no mundo, longe dela, perto do seu coração e nas lembranças de ambos. Era Aparício filho de 

Bentão, em PB, no grupo de cangaceiros. Era Zé Trevoada, com seus gritos de amedrontar, 

matando e sagrando, repercutindo com sua fama, mas, sem cair sobre os dele, seus atos. Como 

caiu sobre os moradores do Araticum, em PB por conta dos atos de Aparício, ou, por conta da 

traição antepassada do avô dos meninos e da morte dos fiéis. 
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