
 

“AGUAPÉ” DE BELCHIOR E FOGO MORTO  DE JOSÉ LINS DO REGO 
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Resumo: Valendo-nos do conceito de interdiscurso, especialmente o apresentado pelo linguista 

José Luiz Fiorin em sua obra Introdução ao pensamento de Bakhitin (2006), propomo-nos a 

demonstrar uma possível relação interdiscursiva entre as duas obras supracitadas no título. Para 

isso, analisamos suscintamente cada uma delas apresentando o modo como se percebe estabelecer 

entre ambas esse processo dialógico.     
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Em 1980, Belchior lançou Objeto direto. O disco teve discretíssima projeção. 

Provavelmente por se tratar de “produto” de baixa massificação, o que levou o mercado 

logo a se desinteressar dele.  Notoriamente, duas de suas canções ganharam popularidade, 

por isso, certamente, sendo regravadas por ele mesmo em outros trabalhos e por alguns 

outros cantores e cantoras, são elas “Mucuripe” e “Ypê”.  

 A verdade é que, considerando o conjunto de discos gravados por Belchior, este 

ficou esquecido e a canção “Aguapé”, dele constante e objeto deste nosso trabalho, não 

foi reaproveitada por ele, tampouco um ou outro intérprete interessou-se por gravá-la em 

algum de seu trabalho. 

 Não obstante isso, um olhar mais detido sobre ela perceberá que se trata de canção 

cujo trabalho líteromusical contém uma execução artística como poucas realizadas por 

Belchior. Não que os procedimentos criativos por ele empregados aqui não tenham sido 

utilizados em outras de suas composições. Pela contrário, para a elaboração desta, como 

para a grande maioria de suas canções, Belchior recorre aos seus costumeiros 

procedimentos metodológicos de criação. Todavia, algumas peculiares especificidades 

próprias de “Aguapé” que pretendemos aqui demonstrar tornam-na uma das mais 

significativas preciosidades do cancioneiro desse compositor-poeta. 

 Em sua dissertação de mestrado, de Muito além de um rapaz latino-americano 

vindo do interior: investimentos interdiscursivos das canções de Belchior (2007), Josely 

Teixeira Carlos estuda o cancioneiro de Belchior sob a perspectiva da intertextualidade e 

do interdiscurso, defendendo o ponto de vista de que este é o procedimento metodológico 

fundamental da criação musical do compositor. Para ela, valendo-se dos vários recursos 

linguísticos decorrentes desses procedimentos de linguagem, Belchior constrói 

praticamente toda sua obra musical. E em seu trabalho demonstra isso de forma 

exaustivamente convincente. Ora, ao analisarmos a canção “Aguapé” percebemos que 

esse procedimento de linguagem da criação belchioriana aí se verifica.  
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 Assim é que, para o desenvolvimento deste trabalho, nos valemos, não só, mas 

essencialmente, dos recursos teóricos da intertextualidade e da interdiscursividade. E do 

cipoal de matéria existente a respeito desse assunto, ficamos com a apresentada por José 

Luiz Fiorin em seu livro Introdução ao pensamento de Bakhtin (2006). 

 Nessa obra, Fiorin dedica-se a explicitar sua interpretação essencialmente das 

principais teorias sobre a linguagem, o discurso e a literatura desenvolvidos por Mikhail 

Bakhtin, talvez o mais estudado dos pensadores de arte e cultura nas últimas décadas do 

século XX.  

No capítulo 2, Fiorin se dedica a discutir a muito debatida questão do 

“dialogismo” bakhitiniano. Para ele, à luz do conceito que lhe é atribuído por Bakhtin, o 

dialogismo é a base do funcionamento da linguagem. Um enunciado se realiza a partir de 

outro e neles, implícito ou explícito, direta ou indiretamente estão pressupostos outros. É, 

pois, por essa orientação dialógica que se estabelece um discurso (Fiorin, 2006).   

 Fiorin apresenta o conceito de dialogismo sob três aspectos. O primeiro está 

justamente no fato de que enunciados constituem-se em função de outros: 

Um enunciado se constitui em relação aos enunciados que o precedem 

e que o sucedem na cadeia de comunicação. Com efeito, um enunciado 

solicita uma resposta que ainda não existe. Ele espera sempre uma 

compreensão responsiva ativa, constrói-se para uma resposta, seja ela 

uma concordância ou uma refutação. 

Nesse sentido, não se pode dizer que haja dois tipos de dialogismo: 

entre enunciados e entre o locutor e seu interlocutor. Na verdade, o 

interlocutor é sempre uma resposta, um enunciado e, por isso, todo 

dialogismo são relações entre enunciados. (FIORIN, 2006, p. 32) 

 Se no primeiro caso a realização do dialogismo não é palpável, no segundo ela 

está manifesta, visível, “ele é o modo de funcionamento real da linguagem, é o próprio 

modo de constituição do enunciado. ” (FIORIN, 2006, p.33). E nesse caso, seu 

funcionamento se dá de duas a maneiras. Na primeira, o discurso citado é claramente 

distinto do que o cita. Denomina-o de “discurso objetivado” e apresenta suas mais comuns 

formas de procedimentos, como os discursos direto e indireto, as aspas e a negação. Na 

segunda, a dialogização é interna, não havendo clara distinção entre o enunciado citado e 

o do que o cita. Denomina-o “discurso bivocal”. Dá como exemplos a paródia, o discurso 

indireto livre, a polêmica clara ou velada, e a estilização. 

Já no que denomina “terceiro conceito de dialogismo”, Fiorin situa a condição de 

subjetividade estabelecida no enunciado. Entende que o sujeito do discurso não é um 

“assujeitado às estruturas sociais de que faz parte, mas que sua autonomia não é absoluta 
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em relação à sociedade. A consciência se constrói na sociedade e nesta age, portanto, 

numa interação constante, se inter-relacionam num processo de construção contínuo e 

inacabado: 

A consciência constrói-se na comunicação social, ou seja, na sociedade, 

na História. Por isso, os conteúdos que a formam e a manifestam são 

semióticos. (...) A apreensão do mundo é sempre situada 

historicamente, porque o sujeito está sempre em relação com outro(s). 

O sujeito vai constituindo-se discursivamente, apreendendo as vozes 

sociais que constituem a realidade em que está imerso, e, ao mesmo 

tem, suas inter-relações dialógicas. Como a realidade é heterogênea, o 

sujeito não absorve apenas uma voz social, mas várias, que estão em 

relações diversas entre si. Portanto, o sujeito é constitutivamente 

dialógico. Seu mundo interior é constituído de diferentes vozes em 

relações de concordância ou discordância. Além disso, como está 

sempre em relação com o outro, o mundo exterior não está nunca 

acabado, fechado, mas em constante vir a ser. (FIORIN, 2006, p. 55) 

 É quando estabelece o que considera o segundo conceito de dialogismo que Fiorin 

vai tratar da questão da intertextualidade. Diz que essa terminologia não está em Bakhtin, 

mas é criada por Júlia Kristeva ao apresentar Bakhtin na revista francesa Critique em 

1967. Ele diz discordar do uso do termo, porque entende que o filósofo russo distingue 

texto de enunciado. Este “é uma posição assumida pelo enunciador, é um sentido”, já o 

“texto é a manifestação do enunciado, é uma realidade imediata, dotada da materialidade 

de um conjunto de signos. O enunciado é da ordem do sentido, o texto do domínio da 

manifestação”. (FIORIN, 2006, p. 52). Daí que, para ele, a intertextualidade é um tipo de 

dialogismo. Trata-se do encontro de dois textos independentes entre si. Portanto, Fiorin 

entende que, nesses casos, há que distinguir o que é intertextualidade do que é 

interdiscursividade: 

Se há uma distinção entre discurso e texto, poderíamos dizer que há 

relações dialógicas entre enunciados e entre textos. Assim, devem-se 

chamar intertextualidade apenas as relações dialógicas materializadas 

em textos. Isso pressupõe que toda intertextualidade implica a 

existência de uma interdiscursividade (relações entre enunciados), mas 

nem toda interdiscursividade implica uma intertextualidade.  

“Aguapé” 

Isto posto e tendo como suporte teórico esta posição de Forin, tornamos à canção 

“Aguapé”, da qual depreendemos uma relação de interdiscursividade com o romance 
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Fogo morto de José Lins do Rego. Ao analisarmos a canção, percebemos que sua 

composição se realiza de conformidade com a concepção de dialogismo bakhtiniano 

estabelecida pelo linguista. 

 Observarmos, então, que, na materialidade composicional da canção, o recurso 

utilizado é um mecanismo de dialogização que Fiorin designa de “discurso objetivado”, 

“em que o discurso alheio é abertamente citado e nitidamente separado do discurso 

citante”. (FIORIN, p. 33). Assim, passemos a um comentário analítico da letra.  

Aguapé 

(epígrafe de Castro Alves) 

 

Capineiro de meu pai 

Não me cortes meus cabelos 

Minha mãe me penteou 

Minha madrasta me enterrou 

Pelo figo da figueira 

Que o passarim beliscou 

 

Companheiro que passas pela estrada 

Seguindo pelo rumo do sertão 

Quando vires a cruz (a casa) abandonada 

Deixa-a em paz dormir na solidão 

 

Que vale o ramo do alecrim cheiroso 

Que lhe atiras nos braços (no seio) ao passar? 

Vais espantar o bando buliçoso 

Das borboletas, (mariposas) que lá vão pousar 

                                        Castro Alves/Os escravos 

 

Esta casa não tem lá fora 

a casa não tem lá dentro 

três cadeiras de madeira 

uma sala, a mesa ao centro. 

Rio aberto, barco solto, 

pau-d'arco florindo à porta 

sob o qual, ainda há pouco, 

eu enterrei a filha morta. 

(Aqui os mortos são bons 

 pois não atrapalham nada. 

Pois não comem o pão dos vivos 

Nem ocupam lugar na estrada 

Pois não comem o pão dos vivos 

Nem ocupam lugar na estrada.) 

 

A velha sentada (o ruído da renda) 

A menina sentada (roendo a merenda,) 

Nada, nada, nada, nada 

aqui não acontece nada, não. 

Nada, nada, nada, nada 

ABSOLUTAMENTE  
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                            nada. 

 

E o aguapé, lá na lagoa, 

sobre a água nada. 

E deixa a borda da canoa 

perfumada: 

é a chaminé à toa 

De uma fábrica, montada sob a água 

 que fabrica este ar puro da alvorada. (WEA DISCOS LTDA, 1980) 

A transcrição da letra feita acima está exatamente como consta do encarte de letras 

que acompanha o álbum. A mesma, na interpretação da canção, é cantada por Belchior e 

Fagner integralmente, do começo ao fim. No entanto, a primeira estrofe é a parte cantada 

da “Estória da Figueira”, constante do álbum/fascículo Brincadeiras de Roda, Estórias e 

Canções de Ninar (s/d), a qual integra o folclore bahiano. As duas subsequentes são as 

duas primeiras estrofes do poema “A cruz da estrada” da obra Os escravos de Castro 

Alves.  

Embora imediatamente ao título seja declarada a existência de uma epígrafe: “ 

(epígrafe de Castro Alves) ”, a canção é interpretada com os dois textos – o da “Estória 

da Figueira” e as duas estrofes iniciais de “A cruz da estrada” – como partes integrantes 

da letra.   

Em relação ao texto da primeira estrofe, que é apropriado integramente, não há 

nenhum tipo de marcação, ou seja, não vem entre aspas, nem em qualquer forma de 

citação. Sua melodia é mantida, a letra, todavia, recebe a seguinte mudança: no 1º verso, 

“Jardineiro” é substituído por “Capineiro”; no 5º verso, “Que o passarinho comeu” é 

substituída por “que o passarim beliscou”, e a canção de Belchior não se utiliza do último 

verso: “Xô passarinho, da figueira de meu pai. ”  Nas duas estrofes do poema de Castro 

Alves, que, apesar de citadas como epígrafe, são partes do todo da letra, são observadas 

mudanças lexicais da seguinte ordem: “Caminheiro” é substituído por “Companheiro” no 

1º verso; “cruz”, por “casa” no 3º; no 6º, “nos braços por “no seio”; no 8º, “borboletas” 

por “mariposas”. 

A canção começa a ser interpretada cantando a parte musical da “Estória da 

Figueira” em sua mesma melodia, porém destituída da melancolia com que é interpretada 

no original. Ganha um tom incisivo, nada lamentoso. Já o texto de Castro Alves, que vem 

em seguida, passa a ser interpretado na melodia com que toda a letra propriamente dita é 

cantada.  

Esta se constrói em três estrofes visivelmente trabalhadas numa intencionada 

perspectiva poemática. Em estrofes e versos de algumas medidas (predominantemente 
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curtos: redondilhas menores e maiores), com rimas (internas e externas) tanto soantes 

quanto toantes; com paronomásias, aliterações o enunciador elabora uma canção cujas 

significações suscitadas decorrem do desenvolvimento de temas de sentidos 

correlacionados, pois contêm em comum semas próprios de um mesmo campo semântico. 

São temas que já se enunciam pelas vozes dos dois textos alheios que, apropriados, a eles 

fazem alusão. Podemos designá-los como abandono, decadência, solidão, inanição, 

morte.  

Embora aproveitados integralmente na composição de “Aguapé” e contemplem 

os temas citados, os dois textos integram contextos diferentes entre si e diferentes do 

contexto da canção. Em “Estória da Figueira” trata-se de um caso paradigmático de lenda 

em que uma madrasta castiga sua enteada enterrando-a viva no jardim da casa. A história 

evidencia um caso de moral das fábulas clássicas com que se condena a maldade da 

ambição, pois o marido e pai da menina era um homem de posses. Mas, como sói aí 

acontecer, o bem vence o mal. O pai salva a filha e expulsa a esposa perversa. 

 As duas estrofes de “A cruz da estrada” também aludem, como aquela história, a 

um enterramento. Trata-se, porém, de outro contexto, em que a morte confere paz a um 

escravo, com o conforto da solidão que a natureza passa a lhe conceder. Aqui, num texto 

de natureza romântica, o mal, que se mantém vencedor, conquanto identificável, se faz 

difuso e sua contextualização é de ordem político-social e não particular como o da 

“Estória da Figueira”. E sua atmosfera romântica torna ainda maior o apagamento do 

“mal” com hipertrofia da valoração do “bem verdadeiro” que cabe a uma alma como 

aquela (“bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino do céu”). 

 Descendo para o que compreende a letra propriamente dita, verificamos que a 

canção descreve um cenário de espaço depauperado em completo abandono, onde a 

natureza se adensa na medida em que o homem dela desaparece. É um cenário de 

desfazimento e decadência do que antes figurara com caracteres de social.  

  Para efeito de análise do texto, podemos dividi-lo em três partes, sendo cada uma 

compreendida por cada uma das estrofes. Podemos também dizer que cada uma dessas 

partes constitui uma cena que o enunciador/cancionista descreve ao enunciatário/ouvinte.         

Na estrofe inicial, cena 1, posicionando-se como um personagem da situação 

representada, conforme demostram os dêiticos “Esta” (“Esta casa não tem lá fora”, 

primeiro verso) e “Aqui” (“Aqui os mortos são bons”, nono verso), ele figurativiza o 

estado de inércia, depauperamento e abandono a que se vê relegado o espaço demarcado.  

Trata-se de uma casa sem lá fora e sem lá dentro, o que caracteriza um espaço de ausência 
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de habitação humana. Por certo seu último reduto acabara de ser enterrado: “Pau-d’arco 

florindo à porta/ sob o qual ainda há pouco/ eu enterrei a filha morta”. (Cabe notar aqui a 

relação estabelecida com os textos citados. Ambos aludem à morte. A filha morta 

enterrada “sob o pau d’arco florido à porta carrega em si uma certa paródia em alusão à 

filha “enterrada viva” do texto “Estória da Figueira”, pois o contexto fabular desta 

contrasta com o de realismo daquele. Já com o texto de “A cruz da estrada” há uma 

ambiguidade mais acentuada, pois, se, por um lado, ao belo da natureza cabe o dom da 

paz e do descanso “verdadeiro” – (“o bando buliçoso das borboletas”, mais adiante, no 

poema: “Não precisa de ti. O gaturamo/ Geme, por ele, à tarde, no sertão. / E a juriti, do 

taquaral no ramo,/ Povoa, soluçando, a solidão.”),  e o “pau d’arco florindo à porta) – e 

nisso se tem uma paráfrase, por outro, tem-se uma paródia, pelo fato de que à 

romantização da morte, contrasta-se a explicitação da crueza social decorrente do 

contexto pressuposto da canção. Repare-se que o enunciador/cancionista substitui “cruz” 

por “casa”, “braços” por “seio”, “borboletas” (luminosidade, dia) por “mariposa” 

(escuridão, noite). 

Na segunda estrofe, cena 2, verifica-se que o enunciador/cancionista se nos remete 

a um espaço-temporal de sua memória que parece melhor traduzir a inércia da 

precariedade do cotidiano que até então ali se dava: “A velha sentada (o ruído da renda,) 

/ A menina sentada (roendo a merenda). Nada mais que isso, pois ali (“aqui”) “não 

acontece nada, não. / Nada, nada, nada, nada/ ABSOLUTAMENTE/ nada. ” Isso fica 

evidenciado com a aliteração do fonema /r/, na enfatizada reiteração do pronome 

indefinido “nada” (dez vezes) e com o emprego do advérbio “absolutamente” realçado 

em caixa alta. Também nesse sentido se faz a sublinha do final do final deste advérbio 

(“ente”) que, em enjambement, se relaciona com o pronome “nada” exatamente logo 

abaixo, remetendo para o sentido de “gente”, “pessoa”, conotando o apagamento, o 

banimento deste “ente” dali daquele espaço. 

Por fim, a terceira estrofe, cena 3, fecha a canção apresentando uma imagem final 

que completa a ideia do estado em que se encontra o espaço nela descrito. Desse modo, 

considerando a mudança de estado desse espaço que, pressupostamente, continha, ainda 

que derruída, como demonstra a cena 2, o domínio do “ente” pessoa, gente, com o 

completo desaparecimento deste, a natureza, que, também presssupostamente, antes a 

esse domínio prevalecera e, com o estabelecimento do ente pessoa, havia se subsumido, 

agora se restabelece. 
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Com a ausência do homem que a transforma, submetendo-a fatalmente a perdas, 

imprimindo-lhe modificações em função de seu assentamento, a natureza, em dado 

espaço, é que, embora não sucumba “absolutamente”, sofre reveses. Mas ela procura 

sempre estabelecer alguma forma de “convivência” com o seu invasor. Não o “expulsa”, 

pois, pura e simplesmente. Tal ato, portanto, o de expulsar, extinguir é próprio da natureza 

desse “ente” que, para sobreviver, a seu modo, a utiliza. 

Daí, obviamente, se concluir que a expulsão ou extinção do “ente” homem é 

estritamente uma ação do próprio “ente” homem, fato que está denunciado nessa parte da 

canção, ainda que com alguma dose de pressuposição e subentendimento. E, 

evidentemente, com a ausência do mesmo, a natureza vai-se recompondo por inteiro, o 

que, concomitantemente, é explicitado. 

O substantivo “aguapé”, que talvez por isso mesmo seja usado como título da 

canção e inicia esta parte conclusiva, é uma palavra chave para esse entendimento. Junto, 

ou melhor, dando-lhe suporte, está a sua hospedeira, a “água”, real agente da natureza 

que vai efetivamente reocupando progressivamente o espaço, uma vez que o mesmo está 

ABSOLUTAMENTE abandonado. E fundamental, para o processo de designação desse 

estado, é, aí, o emprego da forma verbal “nada” na terceira pessoa do presente do 

indicativo. A evidente imagem contrastante é decisiva para, em contraponto ao indefinido 

“nada” que atesta o completo vazio, demonstrar o cheio que vai se fazendo mais e mais. 

Sabe-se que “aguapé” é planta aquática que mais se alastra, quanto mais a água esteja 

estagnada.  

Ora, esse é exatamente o estado atual daquele espaço social. A água vai, 

acomodativamente, tomando-o. Forte índice de que fora um espaço social são os versos 

“perfumada/ é a chaminé à toa/ de uma fábrica montada sob a água (grifo nosso), cuja 

função de fabricar está perdida, ou melhor, assumida pela “ água/ que (por meio de seu 

“operário” “aguapé”) fabrica este ar puro da alvorada. ” Momento circunstancial em que 

o enunciador/cancionista presencia todo aquele quadro que nos traduz por estas cenas, 

como evidencia o dêitico “este” deste verso final. 

 

“Fogo morto” 

Ao lado de Graciliano Ramos, José Lins do Rego foi um dos romancistas da 

denominada “ficção nordestina” de 1930 da maior importância para a história da prosa 

literária brasileira. Em seu romance Fogo morto (1943), conquanto desenvolva uma 

história centrada num contexto regional, o problema socioeconômico evidenciado é de   
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caráter nacional, pois se trata da progressiva decadência do ciclo da cana de açúcar, o 

principal organismo da economia brasileira naquele período. E o que torna esta obra um 

primor é justamente o fato de a narrativa dar relevância ao intenso e denso drama 

psicossocial que afeta os indivíduos consigo mesmos e a sua relação e convivência com 

os outros. E, para ressaltá-lo, o narrador elege como procedimento narrativo 

predominante a onisciência seletiva múltipla. Por meio dela, vão sendo expostos os 

conflitos interiores dos principais personagens, as relações conflituosas entre si, as causas 

e consequências de seus procedimentos e ações e as implicações no contexto geral.  

O enredo se detém especialmente na obsolescência dos engenhos de açúcar que 

se tornam inviáveis com a nova técnica de processamento com o advento da usina, como 

também com as novas formas de produção em decorrência da abolição da escravatura.  

A narrativa se divide em três etapas para circunstanciar este quadro decadente com 

suas consequências. A primeira, denominada “O mestre José Amaro”, expõe as reações 

de uma classe social subalterna ante a derrocada de seus pequenos negócios, simbolizada 

no drama vivido pelo seleiro José Amaro que se vê completamente secundarizado, 

desprestigiado, relegado ao esquecimento pelos grandes do lugar, o que o martiriza 

profundamente. A segunda, “O engenho de seu Lula”, revela o implacável esboroamento 

de um engenho de açúcar que persiste em se manter tal qual, ignorando a nova e 

irreversível realidade. A terceira denomina-se “O capitão Vitorino”. A figura dessa 

personagem quixotesca, que tem relação transgressora com todas as outras representadas, 

atua de modo a ser a voz crítica contra as admitidas injustiças e violências praticadas por 

quaisquer das outras instâncias sociais de representação. Enfim, esse dramático conjunto 

inter-relacional de gente e coisas constitutivas do romance representa uma aguda 

percepção literária de um momento crítico da queda do ciclo da cana de açúcar, momento 

em que os engenhos entram em fase de “fogo morto”. 

O narrador, à medida que desenvolve cada uma dessas partes, tendo como ações 

norteadoras cada personagem central que lhes empresta o título, como dissemos, mantém 

o conjunto inter-relacionado, pois as ações e procedimentos de cada um deles implicam-

nos entre si e com o vasto universo de personagens que vivem naquele amplo espaço de 

várzea paraibana, onde proliferavam os muitos engenhos de cana de açúcar, aos quais 

estão de formas variadas interligados. 

Como o título do romance enuncia, o foco central é evidenciar o fim dos engenhos 

de açúcar e que, a sobreposição das usinas a eles traz novas formas de funcionamento 
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tecnológico, de trabalho e de comportamento. Isso irá gerar decadências e desfazimentos 

dramáticos e mesmo trágicos. Situações que dão suporte ao enredo da narrativa. 

Portanto, mestre Zé Amaro exacerbará sua relação conflituosa, vendo sua filha 

enlouquecer cada vez mais até ser levada a um manicômio, a mulher passar a 

temê-lo obsessivamente a ponto de abandoná-lo. E o conjunto de tudo isso o levará 

ao suicídio.  

O coronel Lula de Holanda, numa “atitude suicida” igualmente se isolando 

de tudo e todos, caindo num misticismo desconexo, enfim, enlouquecendo-se ( e 

como ele também a filha) de forma progressiva, num desmantelamento  

irreversível, tal qual o seu Engenho Santa Fé. O capitão Vitorino, não menos 

desregulado psicologicamente, arvorando-se de defensor da liberdade e da justiça 

indistintamente, se indispõem também com tudo e todos, agindo 

atabalhoadamente, e, consequentemente, quase sempre se expondo ao ridículo, 

sofrendo o desprezo dos grandes, a compaixão dos pequenos e o espancamento 

tanto pela força do tenente Maurício, quanto pelo bando do capitão Silvino. Enfim, 

o romance representa esse esboroamento social, também refletido na situação 

política. 

 

“Aguapé” e Fogo morto 

Afirmamos no início deste trabalho que vislumbráramos uma relação de 

interdiscurso entre os dois textos referidos. E ao tratar da teoria e método com que 

embasamos este estudo, vimos que, para Fiorin, toda intertextualidade implica a 

existência de uma interdiscursividade (relações entre enunciados), mas nem toda 

interdiscursividade implica uma intertextualidade. E no caso do interdiscurso o que nos 

leva a detectá-lo não é a relação de materialidade entre os textos, mas sim a manifestação 

de sentidos e significados que se podem perceber em um discurso na sua relação com  

outro. Estes sentidos e significados estão implícitos e não explícitos nas semelhanças da 

materialidade textual. 

Assim é, pois, o que entendemos perceber na relação entre os dois textos aqui 

trabalhados. Ao nos depararmos com “Aguapé”, dissemos, fomos remetidos a Fogo 

morto pela forte relação de similaridade que nos foi suscitada por seu conteúdo. A 

situação de inércia, depauperamento e decomposição, logo de morte, desamparo e solidão 

entrevista na canção evoca situações semelhantes depreendidas na obra. 
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A canção, não obstante lírico-poética, narra uma história em que o 

enunciador/cancionista estabelece como grande protagonista o espaço situado 

decomposto, inserindo-se nele como um personagem que a tudo observa e descreve. Dada 

a natureza “poética” da canção, ela não se nos apresenta de maneira clara, objetiva, e sim 

de forma mais subjetiva, ambígua, mas os sentidos e significados que apontamos estão 

indiciados no conjunto da estruturação de sua linguagem, conforme pudemos demonstrar 

na leitura-analítica de sua letra. 

Ora, o que aí depreendemos do seu todo de sentido pode ser, de alguma forma, 

igualmente depreendido de Fogo morto. Há uma reproposição de fatores de significações 

próximas, muito embora decorrentes de situações não exatamente semelhantes, mas que 

demandam para um campo semântico em comum, no qual se podem observar aqueles 

sentidos temáticos que os afinam.  

Fogo morto traduz um universo contextual mais amplo em que são envolvidas 

questões múltiplas, mas inter-relacionadas por problema que diz respeito ao todo social, 

em que o recorte mais individualizado, subjetivado entrevisto em “Aguapé” pode ser 

reconhecido. Conquanto não consiga esconder sua propensão pelos “subjugados”, o 

narrador, como faz com os “maiores”, não se omite de expor as fraquezas desses 

personagens “oprimidos” pela força daqueles mais “fortes”. E do “embate desigual de 

forças” vai resultando a decomposição geral em que a grande maioria está envolvida. A 

solidão, o orgulho demolidor e a bruteza sucumbem os opostos José Amaro, seleiro, que 

se suicida, e Lula de Holanda, que enlouque e cujo engenho está de “fogo morto”: “ – E 

Santa Fé quando bota, Passarinho? “ – Capitão, não bota mais, está de fogo morto. ” 

(Rêgo, 1970, p. 290). 

Assim é que “as chaminés dos engenhos de açúcar com sua economia e modo de 

produção vão, dada sua inoperância, “fazendo água” e com elas, sob a paisagem da várzea 

canavieira, seus “filhos mortos”. Ali, daquilo tudo, não restará mais “nada, nada”, tal 

como diz a canção, “nada, nada, absolutamente, nada. ”   
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