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Este trabalho pretende tecer considerações a respeito de dois romances escritos em língua 

portuguesa que têm na decadência um tema central: Fogo morto (1943), do escritor brasileiro 

José Lins do Rego, e Ilhéu de contenda (1978), do escritor cabo-verdiano Henrique Teixeira de 

Sousa. Embora tais obras tenham sido produzidas em tempos e espaços distintos, os 

procedimentos estéticos desenvolvidos em ambas as aproximam, sobretudo, enquanto esforço 

de síntese das sociedades às quais pertenceram os seus autores. Assim, nossa proposta é analisar 

em cada obra os processos narrativos que envolvem a representação de um espaço social e de 

uma memória (ou de memórias) que determinam a configuração de suas respectivas 

personagens centrais de modo a conduzi-las a uma existência problemática, em desajuste com o 

meio, e às vezes paradoxal. 

 

Palavras-chave: Decadência. Fogo morto. Ilhéu de contenda. 

 

Fisicamente, habitamos um espaço, mas, sentimentalmente, 
somos habitados por uma memória. 

 José Saramago 

 

O movimento regionalista brasileiro pode ser sumariamente assinalado segundo 

alguns aspectos genéricos e contundentes que nortearam em maior ou menor medida a 

configuração das obras que o compõem. Primeiramente, ressalta-se o embate em relação 

à primeira fase do Modernismo que, em conformidade com as vanguardas europeias, 

propunha o progresso industrial, o arrojo inovador e a valorização dos grandes centros 

urbanos. Em seguida, destaca-se a proposição de uma linguagem real e cotidiana que 

denegasse o emprego de uma expressão rebuscada e voltada para si mesma em função 

de uma estética comunicativa original. Esses dois primeiros aspectos direcionam essa 

produção à evidenciação de contextos resistentes à modernidade, de modo a difundir as 

suas especificidades culturais; em decorrência,  manifesta-se a emergência dos espaços, 

e por fim, um importante processo de enraizamento cultural que seria responsável por 

descentralizar a cultura dos polos São Paulo - Rio de Janeiro.  

José Lins do Rego - nascido no município de Pilar, no estado da Paraíba, em 03 

de junho de 1901 e falecido no Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1957 - foi um dos 

mais significativos escritores regionalistas da literatura brasileira não só por levar à ela 
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o ambiente social, econômico e arquitetônico que caracterizou o nordeste açucareiro da 

Primeira República (1889-1930), como também por insistir na questão da linguagem 

local e comum como matéria literária legítima e dotada de valor estético. Em um 

primeiro momento, ressaltou-se o caráter memorialista e autobiográfico que 

predominava em suas obras, as quais formavam o denominado
1
 (inicialmente pelo 

próprio autor) Ciclo da Cana de açúcar, composto pelos romances: Menino de engenho, 

Doidinho, Bangüê, O moleque Ricardo e Usina; mas, com a publicação de Fogo morto, 

que viria a completar temática e esteticamente o Ciclo, a sua obra ficcional ganhou uma 

dimensão maior em função não só da maturidade estilística que a caracteriza, como 

também da representação humanizada e repleta de tensão que configura as três figuras 

principais que, enfeixadas, dão a complexidade do ambiente nordestino no momento da 

transição da economia e dos ofícios ligados ao engenho para aqueles exigidos pela nova 

forma de produção: a usina. 

Na composição de sua "epopéia rural do Nordeste", no dizer de Peregrino Júnior 

(JÚNIOR, 1991, p.191), Lins do Rego privilegiou uma linguagem mais próxima do 

falar popular e familiar que trazia para o texto literário todo um universo de associações 

que povoavam as relações e o imaginário local. Assim, sua obra se colocou em contraste 

com a literatura de emprego linguístico academicista, de formas apriorísticas 

tradicionais e marcadamente europeias. Com uma capacidade de apreensão linguística e 

estilo autênticos, o autor paraibano edificou suas obras na simplicidade do sertão que 

trazia em si uma legítima riqueza popular. É, pois, a partir do enaltecimento do espaço, 

da construção estética dessa linguagem regional e das fontes de inspiração populares 

que a narrativa de José Lins do Rego se desdobra em memorialismos. 

As experiências literárias iniciais de José Lins do Rego foram cruciais para o 

amadurecido arranjo estético que caracteriza Fogo morto. A memória, nesse romance, 

não é mais e tão somente um elemento autobiográfico tal como o é em Menino de 

engenho, o romance que inaugura o Ciclo e que, portanto, estaria em conformidade 

temática e estética com a sua obra-prima, Fogo morto. A memória enquanto 

intermediadora do discurso narrativo ganha, nesse romance, uma profundidade maior 

porque se funde a problemas humanos para além das reminiscências angustiosas do 

                                                           
1
A classificação dada por José Lins do Rego às suas obras do Ciclo foi discutida por José Aderaldo Castello 

e Peregrino Júnior, os quais atribuíram enquadramentos diversos na tentativa de defini-las 
esquematicamente. Entretanto, o conjunto de suas obras demonstrou fugir a esses esquemas e segue 
sem que se tenha encontrado uma classificação satisfatória, tendo em vista o caráter redutor de tais 
esforços de conceituação.  
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autor. Nas palavras de Antonio Candido, Fogo morto é: "um romance de grandes 

personagens traçados em planos que se sobrepõem e se cruzam, definindo, através dum 

intenso calor humano, a estrutura social da Várzea." (CANDIDO, 1991, p. 393). Sendo 

assim, a relação umbilical que José Lins do Rego estabeleceu com o seu espaço de 

vivência é transcendida pela construção de suas personagens que alcançam uma 

dimensão existencial maior, ganhando ímpeto as relações e dramas humanos que vão 

além de uma nostalgia do espaço. 

Para Candido, Fogo morto é um romance de planos geométricos (CANDIDO, 

1991, p. 392) que se completam. As três partes que o compõem se desdobram em 

níveis. A segunda parte estabelece a profundidade temporal em relação ao primeiro, que 

expõe os problemas atuais; e ao terceiro, que retorna ao plano imediato da narrativa. É 

nesse plano que nos deteremos para observar como memória, espaço e subjetividade se 

articulam. 

A segunda parte do romance, denominada "O engenho de seu Lula", faz um 

retrocesso temporal que amplia a dimensão da crise e expressa os seus desdobramentos 

pela figura do coronel Lula de Holanda. A partir do espaço onde se assentou o engenho 

Santa Fé pelas mãos do capitão Tomás Cabral de Melo, o narrador heterodiegético vai 

reconstruindo pela memória a transformação daquela várzea em um vigoroso engenho 

de açúcar. 

Tendo conquistado o seu lugar como senhor de engenho, o capitão Tomás 

procura se dotar de um status de patriarca superior e envia a filha Amélia para estudar 

em Recife, onde recebe uma educação primorosa que poucas moças de Pilar podiam 

ostentar. A construção de sua imagem de grandeza econômica e social é, assim como a 

edificação de seu engenho, alcançada com êxito, e o capitão Tomás Cabral de Melo se 

torna conhecido e respeitado por todos os grandes homens da Várzea. 

Entretanto, a distinção da educação de Amélia não encontrava equivalente na 

realidade do sertão açucareiro e é de Recife, isto é, do meio urbano e em modernização, 

onde ela foi educada, que advém seu único pretendente: o primo Lula. O casamento 

culminou na mudança do primo da capital para a várzea e principal elemento narrativo 

que resulta dessa transição é a inaptidão de Lula à vida do sertão paraibano: 

 

Os primeiros meses do casal foram como de todos os outros. A 

princípio o capitão estranhou o jeito caladão do primo. Ficava o rapaz 

naquela rede do alpendre horas inteiras, lendo jornais velhos, virando 

folhas de livros. Não era capaz de pegar um cavalo e sair de campo 

afora para ver um partido. Em todo caso tomou por acanhamento. Sem 
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dúvida que não achava que fosse direito estar a se meter na direção do 

engenho. Mandasse o sogro. O velho, porém, quis pôr o genro à 

vontade, e um dia falou-lhe. Dava-lhe o partido de cima para que 

tomasse conta. Ele ali seria como filho, teria toda a força de mando. O 

rapaz ouviu calado as palavras do capitão e deu para sair pela manhã 

para olhar os serviços. Os negros se espantavam com aquele senhor de 

olhar abstrato, vestido como gente da cidade, sempre de gravata, 

olhando para as coisas como uma visita. O capitão não se satisfazia 

com a orientação do genro. Negro precisava de senhor de olhos 

abertos, de mãos duras. O genro pareceu-lhe um leseira. [...] (REGO, 

1997, p. 131-132). 

 

Esta manifesta incompatibilidade de Lula em relação à dinâmica do engenho é 

apenas um indicativo inicial de sua relação conflituosa com o espaço. Desde a morte do 

pai que lutava ao lado dos liberais pernambucanos, na Revolução Praieira de 1848, Lula 

sentia-se deslocado e impotente, esmagado pela grandeza opressora do mundo 

sertanejo: 

 

Seu Lula parecia humilhado. Não pôde dormir. Dentro da mataria 

mexiam bichos, gemiam as vozes da noite. Os negros roncavam alto, o 

capitão enrolado para um canto, e o genro sem poder pregar os olhos. 

Veio-lhe então a lembrança do pai, noites e dias no meio das matas de 

Jacuípe, vivendo como um animal, assassinado, por fim, como um 

bandido perigoso. Morrera, pelo chefe Nunes Machado. Então seu 

Lula, naquele ermo do sertão, por debaixo do umbuzeiro, com os 

negros e o sogro deitados na mesma terra, viu que não era nada, que 

força nenhuma tinha para ser como fora o pai, Antônio Chacon. O que 

ele fora até ali? Nunca que um pensamento assim o perseguisse como 

aquele, naquele isolamento. (REGO, 1997, p. 137). 

 

Os elementos que compõem a imagem do sertão no trecho resguardam os 

aspectos mais determinantes da construção dessa personagem, compondo um decisivo 

mosaico entre ser e espaço, pois, este incorpora o elemento que o apequena. Diante da 

imensidão da natureza assombrosa e daqueles que conseguiam conviver com ela, Lula 

se sente diminuído, impotente e perseguido pela sua fraqueza. Em vista desse traço 

essencial dessa personagem, tal fragmento nos compele a constatar que o mal-estar 

existencial de Lula não se deve unicamente à perda de sua condição adquirida de senhor 

de engenho, como pode parecer à primeira vista, mas é uma circunstância estrutural da 

composição de sua personagem que vai ganhando amplitude no desenrolar da narrativa. 

Nesse processo de representação, o espaço do engenho também vai perdendo o 

seu esplendor. A crise, que fora primeiramente existencial (tanto para o capitão Tomás, 

como para o coronel Lula), se estende para tudo e todos do engenho Santa Fé. A medida 

que a decadência financeira se consuma, com a abolição da escravatura e a consequente 
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fuga dos escravos, o espaço se esvazia e a casa-grande se transforma em um lugar de 

melancolia: 

 

Entraram, e o cheiro de mofo da sala de visitas era como um bafo de 

morte. O piano, os tapetes, os quadros na parede, o retrato de olhar 

triste de seu pai. O capitão Lula de Holanda pegou no braço da 

cadeira, e a sua vista escureceu, um frio de morte varou-lhe o coração, 

caiu no chão, estrebuchando. A mulher e a filha pararam estarrecidas 

perto dele, que batia com uma fúria terrível. Era o ataque. D. Amélia 

não deixou que Neném se chegasse para perto dele, mas ela pegou-o, 

pôs-lhe a cabeça no seu colo e as lágrimas corriam de seus olhos sobre 

o pai, como um morto, parado, agora, como se estivesse em sono 

profundo. Na cozinha d. Amélia esquentou a água para o escalda-pé 

do marido. Passara uma tarde tão feliz, e agora Lula tinha aquele 

ataque, na presença da filha. D. Olívia falava muito alto, gritava. A lua 

entrava pelas telhas de vidro da casa-grande, a lua que pintava as 

cajazeiras, que dava ordens em d. Olívia, que fazia os cachorros 

uivarem na solidão. (REGO, 1997, p. 157). 

 

A agonia do ser se confunde com a da casa: o "cheiro de mofo", o "bafo de 

morte", "o retrato triste de seu pai", o "frio de morte" traçam uma atmosfera funesta da 

casa-grande. No sentido fenomenológico proposto por Gaston Bachelard, o espaço da 

casa oferece um "diagrama de psicologia" (BACHELARD, 1989, p. 44), a partir do qual 

é possível desvendar significados em relação à intimidade das personagens. O alpendre 

da casa-grande, onde fica a rede (elemento melancólico da narrativa); a sala, onde fica o 

piano (que se torna um ícone de decadência); os quartos, lugares de maior intimidade, 

onde se escondem Olívia e sua loucura, Neném com toda sua tristeza, e por fim Lula 

espezinhado pelos negros, por outros senhores de engenho e pela filha; e a cozinha, 

ambiente onde predomina o trabalho ligado à figura feminina, cuja liderança era 

ocupada por Mariquinha, depois pela negra Germana e, enfim, por Amélia; são espaços 

que não são simplesmente habitados do ponto de vista físico, eles possuem marcas que 

determinam os caracteres mais essenciais das personagens e, portanto, configuram a 

atmosfera da narração.  

Nesse sentido, a decadência é reforçada pela dramaticidade que compõe o 

grande quadro dos cômodos da casa-grande que é perpassado pela imagem poética da 

noite: a lua penetrando pelas telhas de vidro, o único elemento vigoroso que interfere na 

angústia mortiça da casa (“entrava”, “pintava”, “dava ordens”, “fazia os cachorros 

uivarem”), o resto é como o corpo de Lula estendido no chão, convulsionando até, 

enfim, ficar estático e sob o silêncio mortal. Por fim, é a mesma natureza que amedronta 

Lula a penetrar e consumir as ruínas de seu refúgio. 
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* 

Henrique Teixeira de Sousa - nascido em S. Lourenço, na ilha do Fogo do 

arquipélago de Cabo Verde, em 19 de setembro de 1919, e falecido em Oeiras, distrito 

lisboeta, em 03 de março de 2006 - foi um dos mais importantes escritores cabo-

verdianos e um notável colaborador do periódico literário e cultural do movimento 

claridoso
2
, sua formação intelectual teve laivos do neorrealismo português e do 

regionalismo brasileiro, movimentos estéticos que foram com recorrência mencionados 

no impulso renovador empreendido pelos claridosos em busca de uma renovação dos 

modelos literários nacionais.  

Assim como José Lins do Rego, a experiência literária de Henrique Teixeira de 

Sousa está fortemente marcada pela sua biografia. Os espaços que aparecem em suas 

obras e os problemas de suas personagens se mostram em consonância com as suas 

preocupações sociais e, nesse sentido, levam a marca do autor. O Regionalismo 

brasileiro ofereceu aos escritores cabo-verdianos, para falar aqui apenas do caso de 

Cabo Verde, um novo modelo estético-literário preocupado em descortinar as realidades 

nacionais e construir uma nova concepção de pátria. Desde a consagração da moderna 

literatura cabo-verdiana, marcada pela publicação da mencionada revista, cujo lema era 

"fincar os pés na terra", a prosa e a poesia produzidas no arquipélago ganham contornos 

locais, o que desencadeia uma recuperação do espaço e uma preocupação com a 

formação social das ilhas.  

Os romances e contos escritos por Henrique Teixeira de Sousa são 

representativos desse processo de reconhecimento e enraizamento cultural. Em Ilhéu de 

contenda (1978), romance considerado sua obra-prima, o autor construiu uma 

pluralidade de consciências que enredadas vão compondo, através de memórias 

pessoais, planos temporais que dão maior dimensão à narrativa e à crise vivenciada 

pelos morgadios, isto é, os proprietários de terras locais. O romance é composto de 

setenta e sete capítulos que por intermédio da memória incorrem na esteira do tempo, 

delimitando passado, presente e futuro (ou idealizações de um futuro). O retrocesso 

temporal, assim como em Fogo morto, busca contextualizar a ascensão das famílias 

brancas pela exploração da mão de obra escravista e a manutenção de uma estrutura 

                                                           
2
 Para um estudo mais completo sobre o contexto cultural e literário no qual se insere a revista 

Claridade e os intelectuais que atuaram em torno dela, ver os trabalhos realizados por Manuel Ferreira 
(1973) e a antologia de ensaios coordenada por Manuel Veiga (1998). 
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patriarcal; o presente, por sua vez, revela a crise dos derradeiros herdeiros, muito menos 

ricos e influentes do que foram seus antepassados e incapazes de estabelecer o controle 

que lhes cabia dentro desse sistema. O futuro busca antever uma forma de superação da 

crise e mais do que isso, da perspectiva de Eusébio –  personagem protagonista –, uma 

forma de exercer novamente a dominância sob a grande sombra austera de seus 

antepassados. 

Simbolizando a grande decadência vivenciada pelos antigos filhos da 

aristocracia local, as primeiras páginas do romance narram o funeral da mãe de Eusébio, 

Nha Caela: 

 

A igreja estava apinhada de gente. Não de gente que viesse toda ao 

funeral de Nha Caela. Gente, sim, que estava ali, na maioria, para 

assistir à missa grande do dia de S. Lourenço. Desde o altar-mor até cá 

fora à entrada quase não havia lugar para cair uma agulha, tantos eram 

os pés e os joelhos que cobriam o chão. No meio da igreja, numa 

rodinha que pouco mais era que o espaço para meia dúzia de covas de 

milho, descansava o caixão de Nha Caela. (SOUSA, 1978, p. 13) 

 

O diminuto espaço ocupado pelo esquife da mãe de Eusébio que fora a grande 

senhora de Ilhéu de contenda, uma das mais antigas propriedades da família, sinaliza a 

diminuição da autoridade que essas famílias exerceram na sociedade foguense. Sob o 

signo da decadência econômica e social e da degenerescência física, a família Medina 

da Veiga vai minguando e perdendo espaço na economia e política da ilha.  

Essa condição recai mais fortemente na personagem de Eusébio, um homem 

ensimesmado, como seu próprio nome assinala, que busca uma forma de superar a crise 

que vivencia e recuperar a autoridade perdida dos seus ancestrais. Entretanto, com a 

morte da mãe e a partilha dos bens herdados entre os irmãos, a realidade se mostrava 

contrária aos planos de Eusébio. Inicia-se a derrocada da família. As dívidas de Eusébio 

aumentam e o fracasso financeiro do comércio, que nunca lhe dera o devido retorno, se 

tornava também um peso social porque se mostrava em contraste com a prosperidade do 

comércio dos mestiços, causando-lhe um aborrecimento que o empurrava para o 

isolamento do seu escritório, onde permanecia horas incontáveis: 

 

Enquanto Nhô Eusébio se metia no escritório a comer e a falar com 

Nhô Felisberto, sem dar confiança aos americanos, Nhô Anacleto 

procurava agradar pessoalmente aos homens, dando-lhes a impressão 

de que eram superiores a ele. [...] As poucas vezes que Nhô Eusébio 

se dignou receber um ou outro no seu sobrado, conseguiu cliente 

agradecido. Era uma honra descansar o corpo nos sofás de gente 
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branca. Mas isso aconteceu raríssimas vezes. Então, ele, o 

insignificante Chiquinho, esforçava-se por superar a preguiça e a 

soberba do pai nesse aspecto. (SOUSA, 1978, p. 53). 

 

Eusébio é uma personagem construída de acordo com o ideal de morgadio, isto 

é, o filho primogênito herdeiro dos bens e do renome paternos que encarna e dá 

continuidade ao autoritarismo que conserva o poder e a riqueza familiar. Contudo, ser e 

espaço não se conciliam nesse caso, porque esse ideal já não corresponde a uma posição 

real e concreta nessa sociedade, ficando restrito ao plano de uma memória afetiva, mais 

mítica do que real. Além disso, Eusébio se caracteriza fortemente pela abstenção do 

trabalho e estilo de vida ocioso que em nada contribuem para os seus planos de 

superação. 

Pegou no guarda-sol da mãe, sacudiu o pó que cobria o pano e saiu 

com ele a visitar a propriedade. O sol escaldava e os cabelos na cabeça 

já iam ficando ralos. Calvície à porta, herdada do lado paterno. Os 

Medinas tinham todos cabeleira farta. Os Veigas eram quase todos 

carecas. Foi caminhando pela vereda que ia dar à calabaceira gigante, 

com a mesma grossura de tronco, o mesmo porte, as mesmas ramadas 

que conheceu em criança. Ali descansavam os homens da monda para 

almoçar. Ali eram amarrados os escravos rebeldes e vergastados com 

varas de marmeleiro. O trisavô Afonso Sanches da Veiga açoutou ali 

muita gente. Essa árvore tinha visto nascer quase toda a sua raça, do 

lado do pai, sendo assim um brasão de família, uma presença 

respeitável. (SOUSA, 1978, p. 80-81). 

 

No fragmento selecionado, a partir do mesmo espaço, o narrador acessa tempos 

diferentes construindo, assim, a memória de um passado de grandezas e poder que a 

família de Eusébio, sobretudo a paterna, detinha. A calabaceira, que é uma imagem 

naturalmente vigorosa, figura como símbolo de notoriedade (“gigante”), resistência e 

força (“ali eram amarrados”). Mas a reminiscência desse poder, mesmo diante da 

“presença respeitável” da árvore-brasão, recai sobre a sua situação imediata 

demarcando, sobretudo, a ausência que representa. 

A maior ambição de Eusébio é “refazer os antigos limites de Ilhéu de Contenda” 

(SOUSA, 1978, p. 86), não só porque era uma propriedade secular, mas também porque 

era um terreno propício à agricultura, atividade à qual ele pretendia se dedicar, 

abandonado de vez o sobrado da cidade: 

 

Quando chovia, Eusébio gostava de ouvir rufar as bátegas na 

folhagem daquela árvore. Era uma sensação de segurança a que 

experimentava nessa varanda, sobretudo à noite, apenas na companhia 

da amendoeira. Ali dentro nada o atingia, nem o Banco, nem Pimentel 
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dos Santos, nem Anacleto Soares, nem ninguém. Só que muito breve 

teria que se despedir do sobrado da cidade, após as partilhas 

definitivas. (SOUSA, 1978, p. 104). 

 

O sobrado de S. Filipe, que abrigava a loja de Eusébio, se situava agora em um 

ambiente social que reduzia a sua figura: “ver a loja deserta e os fregueses correndo 

para o Anacleto, Antoninho Barato e outros de igual calibre era uma humilhação que 

não conseguia suportar.” (SOUSA, 1978: 179). Decidido a se mudar para o campo, 

onde por fim se visse longe dos enfrentamentos que o melindravam, Eusébio dá início a 

sua desapropriação do sobrado da cidade (propriedade que ficara na partilha de bens 

para a irmã Neca), e com a retirada dos móveis da casa (parte escolhida por Alberto), 

algo mais se ia também: 

 

Os carpinteiros martelavam, martelavam, e as pancadas soavam em 

baixo, no escritório, impiedosas embrulhando de angústia o coração 

de Eusébio. [...] A ganância, a voracidade, a eficiência do irmão eram 

exactamente como as marteladas secas, certas, que vinham do 

primeiro andar. Ergueu-se da cadeira rotativa e pôs-se a passear no 

escritório. Não conseguia escrever uma linha nem somar duas 

parcelas. Aquela barulheira dos martelos por cima da cabeça 

entontecia-o. Para o irmão, era um epílogo festivo, mais uma vitória 

na vida. Para ele, Eusébio, isso representava uma das várias maneiras 

de morrer, mantendo-se vivo. (SOUSA, 1978, p. 202-203). 

 

Aqui também o espaço aparece em liquidação. As “pancadas” e os efeitos 

sonoros que o empacotamento empreendido pelo irmão Alberto produzem surtem um 

efeito perturbador sobre Eusébio. Sem os móveis, o sobrado é, então, finalmente 

vendido. Incapaz de impedir ou contrair a venda da casa, restava-lhe sofrer a dor da 

perda:  

 

A varanda interior era um atravancamento de caixas e grades, prontas 

para embarcar no próximo navio, o primeiro andar esmiolado do 

melhor que ali havia. Assim despido do recheio habitual, o casarão 

parecia ainda maior, as salas ocas, sem os sofás onde se sentava com 

prazer. Ludgero estranhou aquela reviravolta do sobrado que sempre 

conheceu repleto de tudo, acolhedor, fino, hospitaleiro. [...] 

E no meio daquele deserto de casa que mais parecia lugar 

abandonado, até a amendoeira tinha ar de tristeza, os ramos vergados 

de saudade, sofrendo a dor da despedida. Hora di bai é triste, pensou 

Ludgero, olhando em redor e só vendo o vazio e a desolação. 

(SOUSA, 1978: 221). 
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O processo de personificação do espaço que se verifica através do emprego de 

prosopopeias no trecho (“até a amendoeira tinha ar de tristeza, os ramos vergados de 

saudade, sofrendo a dor da despedida”) projeta o sentimento do ser na casa, 

intensificando poeticamente a amargura da perda. 

Gaston Bachelard fala da casa como uma imagem capaz de revelar um “estado 

de alma”: “A casa, mais ainda que a paisagem, é ‘um estado de alma’. Mesmo 

reproduzida em seu aspecto exterior, fala de uma intimidade.” (BACHELARD, 1989, p. 

65). Assim, a casa de Eusébio tal como é apresentada na narração exprime a angústia e a 

impotência que caracterizam os seus sentimentos mais íntimos e impronunciáveis. 

 

Considerações finais 

 

Ambas as personagens protagonistas dos romances Fogo morto e Ilhéu de 

contenda são construções de identidades ensimesmadas que partilham uma ideia de 

completude; mas, essa completude não corresponde ao lugar que querem ocupar em 

suas respectivas sociedades e isso os afasta de suas realidades. Por isso, há uma 

tentativa de recuperação de seus prestígios a partir de poéticas da memória, pois, 

enquanto elemento de composição, a memória dita o tempo e a configuração das 

narrativas; é através dela que o sentido da decadência se amplia e intensifica-se o 

contraste entre auge e crise e a tensão psicológica que essa situação desencadeia. 

Portanto, em Fogo morto, a construção narrativa pela memória desencadeia um 

sentido mais amargo, dramático e melancólico. A imagem da casa-grande em seu auge, 

tal como é descrita no início da segunda parte do romance, sob o comando do capitão 

Tomás, irradiando prosperidade ao som do piano tocado pelas mãos da graciosa e jovem 

Amélia, é contraposta à imagem funesta que analisamos aqui, em que a casa aparece 

sorvida por uma penumbra de morte. 

Em Ilhéu de contenda, a memória estabelece o contraste de modo a demonstrar 

uma superação dos quadros histórico e socioeconômico e, por isso, o aspecto dramático, 

embora exista, é amenizado em face da suplantação de uma estrutura opressiva, 

evidenciando questões que estão na base da construção de uma nova percepção da vida 

em sociedade na ilha. A perda do sobrado e a fragmentação das propriedades adquiridas 

com o acúmulo de terras doadas há séculos por exploradores portugueses tirou das mãos 

da classe abastada e privilegiada, em virtude da colonização, o poder opressor que 

vitimava a maior parte da população. Assim, a ocupação do sobrado que pertenceu à 
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família Medina da Veiga por um emigrado retornado dos árduos trabalhos nos Estados 

Unidos se reveste de uma cobrança social de um espaço que por muito tempo teve uma 

aura opressora, a ocupação desse espaço se converte em conquista de autonomia e dá 

um novo significado ao imaginário popular quanto à noção de riqueza e prosperidade. 
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