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caPítulo 2

cultura E cachaça dE EngEnho da Paraíba:  
tradição E novaS imagEnS

“Bebo para tornar as outras pessoas interessantes.”
George Jean Nathan 

No primeiro capítulo, foi analisado o processo de colonização 
do Brasil a partir da cana-de-açúcar, ou melhor, de como tal cultura 
agrícola decidiu a empreitada de conquista e de domínio português 
nos trópicos. Nos mais diversos aspectos, a cultura da cana de açú-
car, além de ser decisiva na construção do país, fê-lo a partir de 
práticas sociais definidas segundo uma ordem patriarcal e persona-
lista. No engenho, não se fabricou apenas açúcar e cachaça, mas 
hábitos e tradições.

Neste capítulo, pretende-se de início compreender os elementos 
que tipificam a tradição dos engenhos, os quais se tornaram objeto 
de análise sociológica e literária de Gilberto Freyre e José Lins do 
Rego, por exemplo, na construção de uma imagem sobre aqueles, a 
cachaça e também sobre o cachaceiro. O segundo objetivo é esclare-
cer o processo de desconstrução dessa tradição e a criação de outra, 
centrada no elogio da cachaça.

***
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Sedentos por terra e braços, os canaviais redefiniram paisagens, 
modos e processos sociais numa dinâmica entre nativos, conquista-
dores e escravos a tal ponto de sua complexidade caminhar para a 
definição de uma nação. A cana-de-açúcar, no sentido das relações 
formadas para produzir açúcar para exportação, foi sem dúvidas, 
o esteio da germinal sociedade brasileira, ao viabilizar, por assim 
dizer, condições econômicas (capital) e sociais (patriarcalismo, por 
exemplo) ao espírito aventureiro e empreendedor do português a 
desbravar sempre mais terras.

Como já foi exposto, o Estado da Paraíba sofreu o impacto, para 
sua formação, da expansão canavieira que partiu de Pernambuco. O 
domínio de terras e nativos para construção de engenhos e plantação 
de canaviais demarca sua origem, particularmente na Zona da Mata 
onde havia as condições naturais favoráveis ao cultivo. O engenho 
representava a base da sociedade colonial, tanto do ponto de vista 
econômico, quanto social de tal maneira que deve ser tomada com 
especial cuidado à análise da formação deste Estado, em particular.

O desenvolvimento dos engenhos e seu declínio frente ao 
potencial produtivo das usinas, no século XX, demarcam 400 anos 
de história forjada entre partidos de cana, conflitos de terra e outros 
ciclos econômicos, como o gado e o algodão expandidos em terras 
sertanejas. Com o fortalecimento das usinas, constata-se a falência 
de muitos engenhos, ou como passaram a ser conhecidos, engenhos 
fogo morto, aqueles que não produzem mais.

Porém, a partir dos anos 90, tanto velhos – em desuso – quanto 
novos começam a se fazer presentes na região do Brejo paraibano. 
Significa dizer que a Paraíba vive um novo ciclo da cana-de-açúcar, 
um momento econômico que tem como base os engenhos, porém, 
concentrados na produção de cachaça. Ainda há usinas e, diga-se 
de passagem, as responsáveis pela concentração de maior quanti-
dade de terras e de capital no setor. Porém, o investimento num 
novo formato de engenho, aberto ao público, preocupado com a 
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higienização do processo produtivo, interessado em turismo e no 
contínuo fortalecimento de marcas no mercado nacional de cacha-
ças, é algo certamente novo e que merece devida atenção.

Uma investigação mais detida é fundamental para o entendi-
mento desse processo, ao conferir in loco a teia de relações sociais 
criadas e significadas tanto no espaço de produção da bebida, 
quer dizer, no engenho. Entretanto, antes é necessário o estudo 
da tradição para em seguida, no trabalho de campo, contextualizar 
transformações e complexidades contemporâneas. Para tanto, a obra 
de José Lins do Rego serviu de fonte para tal investigação.

De fato, quem melhor demonstrou compreender o ambiente de 
um típico engenho paraibano nos seus contornos emocionais, nuan-
ces e formas de relacionamento às mais comezinhas, foi José Lins do 
Rego, e o fez literariamente. Embora o autor tenha ao seu dispor o 
requinte da ficção, percebe-se que sua obra deriva de lembranças, 
recordações de onde viveu quando criança, em outros termos, ficção 
regada de imagens vividas, memória.

A obra de José Lins do Rego é ao mesmo tempo doce e queimor, 
como rapadura e cachaça; feliz e saudosista ao remeter à infância 
brincalhona e livre, trágica e entorpecente, pela descrição de per-
sonagens tristes. Sua memória é muito útil ao entendimento dos 
papéis e atores sociais nos velhos engenhos: o senhor, o escravo, 
o trabalhador de eito, o morador, a sinhá, enfim, esclarecedor dos 
modos tão corriqueiros de gerações passadas. A leitura de cinco 
romances - Menino de Engenho, Doidinho, Bangüê, Usina e Fogo 
Morto – revela seu investimento intelectual à análise daquilo que 
ele mesmo denominou Ciclo da cana-de-açúcar. Recuperou pensa-
mentos, falas e posturas típicas da experiência de sua vida de menino 
de engenho. 

Duas dessas obras (Usina e Fogo Morto) serão abordadas em 
miúdos como inspiração inicial ao entendimento da cultura dos 
engenhos de cana na Paraíba. A classificação, portanto, de ser ou 
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não regional o trabalho de José Lins do Rego não será objeto de 
análise nesta tese. Pretende-se, tão-somente, capturar a leitura social 
que esse autor faz do seu momento histórico, de como entende a 
dinâmica de relações que vai de um apogeu na sua infância até a 
crise e malogro na fase adulta; de como o mundo onde nasceu pau-
latinamente se decompõe em ruínas. José Lins fez literatura, ficção, 
mas a construiu mediante a memória, um pensamento engajado 
resultante do empreendimento analítico e crítico sobre o mundo 
posto à sua frente. José Lins aplicou à literatura os ensinamentos 
do seu amigo24 Gilberto Freyre. Casa Grande & Senzala é um texto 
científico, Fogo Morto é literário, mas há em ambos uma mesma 
sociologia. Um se propõe a entender o Brasil a partir de categorias 
como patriarcalismo, sexualidade, casa grande, senzala; o outro faz 
valer esse mesmo plano teórico na forma de romance, ratificando 
a cada linha dos seus textos o pensamento do pernambucano. 
Sintonia entre sociologia e literatura, ambas como luvas e dedos 
acomodados.

Gilberto Freyre, em Casa-Grande & Senzala, transita por diver-
sas fontes bibliográficas e demonstra sua exaustiva capacidade de 
investigação sobre o processo de formação da sociedade brasileira ao 
ponto de construir o monumento intelectual que é sua a obra.

A motivação para tantas incursões analíticas parte da proble-
matização de como um país de dimensões continentais se tornou 
possível, não somente à garantia de fronteiras tão distantes, mas, 
sobretudo pela habilidade, no campo cultural que permitiu, no 
diverso, a delimitação de referenciais de identidade.

O brasileiro é híbrido. Pensá-lo, sentir-se sê-lo requer o exercício 
de encontrar lugar na mistura. Nesse livro, os matizes raciais ganha-
ram vigor antropológico, mais que outro, propriamente genético 

24 FONSECA, Edson Nery da. Em torno de Gilberto Freire. Recife: Editora 
Massangana, 2008. (Museu do Homem do Nordeste, Casa Forte, 81 3073 6317).
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que balizou tantas explicações pró-eugenia no século XIX. No 
Brasil, o apelo da pureza racial se esmiúça nos lugares mais comuns, 
seja nas cores de pele, seja nas outras que pintam sabores, expressões 
e sentimentalidades.

Alguns leitores mais desavisados evidenciam a tentativa freyriana 
de defender uma democracia racial, pois a partir do sexo despu-
dorado do colonizador português com escravas índias e negras, há 
inter-relações em avalanche, senão na cor da pele, no falar ou no 
canto de ninar menino. Porém, o foco de Gilberto Freyre não é 
necessariamente este, uma vez que Casa-Grande & Senzala sina-
liza muito mais que espaços de relações sexuais, mas uma categoria 
sociológica explicativa de um país de base escravocrata e patriarcal.

A elite aristocrática rural da casa-grande significa o que pode ser 
mostrado publicamente, o sofisticado, enquanto que a senzala, seu 
inverso, demarca o espaço dos odores, feiuras, dissabores, malfeitos 
e tudo o mais que deve ser recluso ao ambiente limpo e sadio da 
Casa-Grande. A relação entre tais espaços não é polar, mas comple-
mentar, pois ambos se completam de modo que não há um sem o 
outro, como faces de uma mesma moeda.

Enquanto Gilberto Freyre cria, a partir das ciências sociais, um 
texto científico, por mais ensaístico que seja seu estilo, quem o preen-
che de vida a partir de romances é José Lins do Rego com seu poder 
narrativo que esclarece de Menino de Engenho a Fogo Morto, naquilo 
que ele mesmo denominou de ciclo da cana-de-açúcar, a temática 
sociológica do patriarcalismo, da miscigenação. A sociologia e a lite-
ratura orbitam num mesmo eixo demarcado por pensadores afins, 
os dois, meninos de engenho.

Os romances de José Lins do Rego dão sangue, carne, ossos e 
principalmente alma à sociologia de Gilberto Freyre. O mundo dos 
engenhos, seu cotidiano, surge na forma textual em riqueza de deta-
lhes que conduzem seus leitores aos tachos, moendas, cozinhas e 
canaviais de ficções resultantes da memória do menino que viveu 
esse cenário na sua infância na Paraíba.
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Os textos de José Lins indicam pelo menos duas frustrações suas. 
A primeira delas se refere à decadência dos engenhos paraibanos 
engolidos pelas usinas que instauraram outras relações de trabalho 
e de convivência bem diversas da rotina personalista e patriarcal. 
A obra Fogo Morto coroa a decadência dos engenhos, finaliza um 
tempo. A outra frustração é a de como José Lins se entristece com 
o rebentar do mundo em que viveu e não se vê à altura de homens 
como seu avô para suportar o quadro. Enfim, vive no mundo 
urbano, no Recife ou no Rio de Janeiro, à companhia sempre pre-
sente de sua memória infantil, num desassossego melancólico de 
estar num lugar se sentindo de outro.

Como seria interessante ver José Lins constatar a revitalização 
dos engenhos paraibanos num formato contemporâneo. Qual sua 
reação diante de contexto diverso, agora de falência de usinas e de 
fortalecimento de engenhos que reencontram pujança econômica 
na produção de cachaça? Onde Casa-Grande & Senzala se atualiza? 
No momento em que a cachaça, foco de estudo desta tese, passa 
pela transformação cultural de ser consumida por novos públicos. A 
bebida ganha cidadania e assume a tez de sofisticação em rótulos e 
prêmios que a retiram da clandestinidade, de debaixo da mesa, para 
copos de degustadores exigentes bem diversos da imagem deprecia-
tiva do cachaceiro. A bebida sai da senzala e vai para a Casa-Grande, 
transita ao mesmo tempo no campo da tradição e da novidade.

A partir do exposto, a cachaça da Paraíba se insere num contexto 
que pode ser chamado de tradicional, bem tipificado nas obras de 
José Lins do Rego e de Gilberto Freyre, mas também de moderno. 
Há nesses autores uma valorização do particular como forma de 
encontrar elementos esclarecedores de uma identidade. Assim, essa 
valorização denuncia uma descendência antropológica desses auto-
res com Franz Boas, na sua preocupação de analisar a cultura a partir 
da reflexão histórica de casos específicos sem perder de vista a gran-
deza do todo, da diferença como plano geral e complexo.
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Franz boaS, gilbErto FrEyrE E JoSé linS do rEgo:  
a buSca dE uma dEScEndência antroPológica25

Divergente do pensamento antropológico de sua época, século 
XIX e início do XX, Boas constrói uma abordagem revolucionária 
que passa a ser ponto de partida para as pesquisas na área a partir 
de então. Ao contrário dos Evolucionistas, preocupados em elucidar 
cientificamente as etapas pelas quais a raça humana se aperfeiçoou, 
pretende focalizar seu olhar sobre a diversidade da cultura.

Com Boas a cultura assume um caráter plural fugidio à uni-
formidade teórica que a determina como desdobramento de 
imposições naturais. Sua observação focaliza o diverso de cada 
grupo, a complexidade e a dinâmica sociais peculiares, não reduzi-
das a determinismos geográficos, biológicos ou de qualquer ordem, 
porque é múltipla pela forma como se torna peculiar, especifica, 
portanto. A explicação da cultura passa a ser buscada no registro 
cuidadoso da história pontual do grupo estudado, sem a pretensão 
evolucionista de definir uma história geral da cultura humana.

O conhecimento das muitas possibilidades de como os gru-
pos humanos se desenvolveram revela meios para o entendimento 
da própria sociedade do pesquisador. Em outras palavras, a diver-
sidade cultural sinaliza a problematização da cultura Ocidental, 
vista não mais como padrão ou referência para as outras, mas sim 
localizada em um plano horizontal a partir do qual seus valores 
não podem assumir a posição qualitativa de melhor ou pior. Há, 
no pensamento de Boas, o vigor do relativismo cultural necessário 

25  Sobre a relação de amizade e cumplicidade intelectual entre José Lins e Gilberto 
Freyre tive a feliz oportunidade de entrevistar Edson Nery da Fonseca que conhe-
ceu profundamente os dois. Nossa conversa no seu sobrado em Olinda foi uma 
experiência de grande valia para minha pesquisa. A ele agradeço o tempo a mim 
desprendido, assim como os ensinamentos tão apurados e sofisticados de um 
homem ao mesmo tempo bastante culto e gentil.
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para, a partir do “outro”, encontrar orientações à sua própria 
sociedade. A antropologia não é, portanto, o relato de comporta-
mentos exóticos de grupos distintos, mas um mecanismo poderoso 
de alteridade.

A concepção boasiana de cultura tem como 
fundamento um relativismo de fundo metodoló-
gico, baseado no reconhecimento de que cada ser 
humano vê o mundo sob a perspectiva da cultura 
que cresceu – em uma expressão que se tornou 
famosa, ele disse que estamos acorrentados aos 
‘grilhões da tradição’. (CASTRO, 2004, p.18).

Embora o homem se organize socialmente a partir de universais 
como a política, a religião, a economia etc., o que de fato interessa 
para Boas é como individualmente cada grupo se construiu historica-
mente, tornando-se diverso em relação a outros. Nesta direção, sugere 
o método histórico ou de indução empírica que consiste no mapeamento 
das causas segundo as quais os fenômenos culturais se desenvolveram 
naquele espaço específico, para então, entender sua lógica interna, 
sem alocá-la num plano geral ou num sistema evolutivo.

A preocupação de investigar o processo histórico particular de 
cada grupo é cara para Boas, pois, segundo ele, todos trazem consigo 
uma tradição. Daí seu interesse de descobrir como os costumes exis-
tem e lhe fazem sentido pelo detalhamento de seu desenvolvimento 
no decorrer do tempo.

Recuperar a tradição historicamente significa viabilizar no pre-
sente, pela memória material e simbólica, o esclarecimento de um 
passado significativo que o distingue dos demais, que o peculiariza e 
oferece ao grupo referência para construção de identidade. 

A grande e importante função do método histó-
rico da antropologia parece-nos residir, portanto, 
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em sua habilidade para descobrir os processos 
que, em casos definidos, levam ao desenvolvi-
mento de certos costumes. (BOAS, 2004, p.38).

A dedicação investigativa, ao detalhar a complexidade de rela-
ções próprias a cada cultura, sinaliza um novo fazer antropológico, 
especialmente em termos de método, que inspirou seus alunos, 
Ruth Benedict, Gilberto Freyre, e outros, a buscarem no seu gênio 
o impulso ao entendimento da diversidade cultural ou das múltiplas 
formas de organização social.

Sem dúvidas, este vigor intelectual de Boas, principalmente 
relativo ao método como os grupos humanos deveriam ser abor-
dados no estudo de suas manifestações culturais, instigou aqueles 
que, posteriormente nas primeiras décadas do século XX, esforça-
ram-se ao esboço de um instrumental investigativo conhecido como 
culturalismo.

O olhar sobre o particular, à busca do pontual e de sua universa-
lidade, na medida em que as partes combinadas e interdependentes 
demarcam unidade significativa, induziu o surgimento de uma nova 
antropologia, cultural propriamente dita, diversa daquela evolucio-
nista e raciológica.

Apoiar-se em categorias naturais para compreender formações 
próprias da cultura é amplamente refutada por Boas na medida em 
que, falar em raça, só faz sentido quando é possível delimitar unida-
des corporais definidas e herdadas por descendentes de uma mesma 
ancestralidade, o que segundo ele, torna-se praticamente impossível 
em termos modernos, haja vista a multiplicidade de linhagens que 
formam os atuais grupos humanos. Em resumo, não há, racialmente 
falando, um grupo puro, genuíno em termos de descendência. Deste 
modo, as características culturais não podem ser classificadas como 
particulares a grupos genéticos específicos, exclusivo a certa descen-
dência. Em uma perspectiva puramente biológica, os homens não se 
diferenciam tanto quanto a que se manifesta culturalmente, ainda 
mais quando o estranho é anunciado ao lado.
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(...) Podemos dizer que cada grupo racial consiste 
de muitas linhagens familiares que são distintas 
em formas corporais. (BOAS, 2004, p.70).
(...) Acredito que o estado atual de nosso conhe-
cimento nos autoriza a dizer que, embora os 
indivíduos difiram, as diferenças biológicas 
entre as raças são pequenas. Não há razão para 
acreditar que uma raça seja naturalmente mais 
inteligente, dotada de grande força de vontade, 
ou emocionalmente mais estável do que outra, e 
que essa diferença iria influenciar significativa-
mente sua cultura. (BOAS, 2004, p.82).

Estas afirmações boasianas influenciaram demasiadamente 
Gilberto Freyre no tocante ao modo como este pensou o Brasil. Não 
à toa sua monumental obra Casa Grande & Senzala tem o subtítulo: 
formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal, 
notadamente destacando a herança híbrida, escravocrata e agrária 
dos portugueses, e como estes a incrementaram com os nativos e 
com os africanos. Essa inquietude de Gilberto Freyre sobre a misci-
genação brasileira encontra em Boas o suporte teórico para a devida 
problematização antropológica. 

O Professor Franz Boas é a figura de mes-
tre de que me ficou até hoje maior impressão. 
Conheci-o nos meus primeiros dias em 
Colúmbia. Creio que nenhum estudante russo, 
dos românticos do século XIX, preocupou-se 
mais intensamente pelos destinos da Rússia do 
que eu pelos do Brasil na face em que conheci 
Boas. Era como se tudo dependesse de mim e 
dos de minha geração; da nossa maneira de 
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resolver questões seculares. E dos problemas 
brasileiros, nenhum que me inquietasse tanto 
como o da miscigenação. (FREYRE, 1984, p. 7, 
prefácio à primeira edição).

Gilberto Freyre volta ao Brasil depois de seus estudos nos 
Estados Unidos, carregado dos ensinamentos antropológicos de 
Boas, no propósito de problematizar a formação da sociedade bra-
sileira segundo critérios teóricos e metodológicos centrados sobre 
a cultura, nas suas manifestações mais sutis: culinária, sexualidade, 
parentesco, economia, religiosidade etc.

Se Margareth Mead e Ruth Benedict representaram uma corrente 
antropológica conhecida como Culturalismo, no Brasil, o pensa-
mento de Gilberto Freyre é destacado como Regionalista, devido 
sua preocupação com questões locais, com problemas específicos do 
Nordeste. Sua influência se faz presente em vários intelectuais da 
época, com destaque, em José Lins do Rego, cuja amizade se tor-
nou intensa e duradoura, de acordo depoimento deste, em 1941, ao 
mestre e amigo pernambucano:

Conheci Gilberto Freyre em 1923. Foi numa 
tarde do Recife, do nosso querido Recife, que 
nos encontramos, e de lá pra cá a minha vida 
foi outra, foram outras as minhas preocupações, 
outros os meus planos, as minhas leituras, os 
meus entusiasmos; [...] para mim teve começo 
naquela tarde de nosso encontro a minha exis-
tência literária. [...] Começou uma vida a agir 
sobre outra com tamanha intensidade, com tal 
força de compreensão, que eu me vi sem saber 
dissolvido, sem personalidade, tudo pensado por 
ele, tudo resolvendo, tudo construindo como ele 
fazia. Caí na imitação, no quase pastiche. Isso 
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não só no seu jeito de escrever como em tudo o 
mais: nos seus gostos, nas suas relações, nos seus 
modos de vida. (FONSECA, 2007, p.242).

O pensamento de Boas chega ao Brasil através de Gilberto 
Freyre, ou pelo menos, é através deste que se torna significativa-
mente difundida sua herança intelectual, seu método de abordagem 
antropológica. Uma influência que não para no autor de Casa-
Grande & Senzala, mas que se espraia, por este autor, para outros da 
mesma época, quando decidem contornar suas trajetórias literárias 
sob a versão boasiana do pernambucano de Apipucos.

Pelo menos sobre José Lins do Rego, essa influência é sinto-
mática. A relação de amizade que se constrói entre os dois viabiliza 
também o empenho de ambos sobre temáticas afins, sobretudo a 
respeito da herança tradicional comum. É através de José Lins do 
Rego que Gilberto Freyre conhece os engenhos paraibanos, aqueles 
que se tornaram palco de suas obras por ele mesmo denominadas de 
ciclo da cana-de-açúcar, de Menino de Engenho a Usina. É Gilberto 
Freyre quem apresenta a José Lins do Rego autores europeus e nor-
te-americanos desconhecidos no Brasil daquela época, década de 
1920, e o estimula a deixar o jornalismo panfletário do qual fazia 
parte para se dedicar à literatura, especialmente uma que destacasse 
sua memória nos engenhos paraibanos (FONSECA, 2007, p.239).

Em 1932, publica-se no Rio de Janeiro o pri-
meiro romance de José Lins do Rego. Romance 
autobiográfico no qual é evidente a influência 
de Gilberto Freyre: evidência somente negada 
por anti-freyrianos renitentes. Como diz o velho 
ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. 
Pois foi o próprio José Lins do Rego quem pro-
clamou, alto e bom som, que tinha vergonha 
de sua terra e de sua gente antes de conhecer 
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Gilberto Freyre, com quem aprendeu a impor-
tância da formação e dissolução da família 
patriarcal, do esplendor e decadência da aris-
tocracia açucareira como matéria digna de ser 
aproveitada em obras literárias. (FONSECA, 
2007, p.241).

A construção literária de José Lins do Rego tem, no pensamento 
de Gilberto Freyre, uma fonte irrefutável, um suporte socioantro-
pológico a partir do qual não apenas elabora romances sobre sua 
infância, graças à pungente memória, mas principalmente, por lhe 
permitir explorar valores, imagens, relações e símbolos pertinentes 
ao seu contexto paraibano, tal qual uma análise histórica e ao mesmo 
tempo sociológica de um mundo que vê ruir. No caso, a falência dos 
engenhos produtores de açúcar provocada pelas usinas.

A leitura dos romances de José Lins do Rego permite a visuali-
zação dos engenhos, suas imagens, suas histórias, cheiros, sabores e 
fantasias, mas também, revela, por meio da literatura, uma análise 
social bem localizada, aguda da dinâmica histórica por que passava 
a região produtora de açúcar da Paraíba no início de século XX. 
Mostra, nas entrelinhas do seu texto, entre um partido de cana e 
outro, os detalhes de um contexto que para ele, declina, desmantela-
se. É possível, até certo ponto, ao ler suas obras, sentir o cheiro de 
caldo de cana cozendo em tachos grandes a indústria do açúcar, da 
rapadura e da cachaça, ao mesmo tempo em que é possível conhecer 
mais sobre o patriarcalismo, a economia canavieira, a política e as 
falas de pé-de-parede das Casas-Grandes, com suas sinhás submissas 
que vendiam, às escondidas, ovos de galinha no período de crise 
financeira do engenho.

Gilberto Freyre falou muito com José Lins do 
Rego sobre seu projeto de escrever uma história 
do menino brasileiro. Essa história pungente – a 
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de meninos precocemente ‘de tudo da própria 
meninice’- está como que entranhada em Casa-
Grande & Senzala, obra muito mais abrangente 
do que a inicialmente projetada pelo autor: 
Menino de Engenho é um romance autobiográfico 
desentranhado por José Lins do Rego de Casa-
Grande & Senzala, obra que leu ainda em provas 
tipográficas, tendo escrito sobre o ensaio seu 
amigo, antes mesmo dele aparecer nas livrarias do 
Rio de Janeiro... (FONSECA, 2007, p.241).

Gilberto Freyre e José Lins do Rego são meninos de engenho. 
Cada qual ao seu modo disseca em textos a dinâmica social própria 
daquele cotidiano que demarcou o início do processo de formação da 
sociedade brasileira. Ninguém melhor do que os dois para explicar o 
espaço que foi o centro econômico e social por séculos no Brasil, o 
engenho. E, em se tratando de uma pesquisa sobre cachaça de enge-
nho na Paraíba, a menção a José Lins do Rego é algo obrigatório. 

Das obras relativas ao mundo do engenho, duas foram seleciona-
das para seu entendimento: Fogo Morto e Usina. Ambas concentram 
esforços à análise do apogeu e decadência do engenho, assim como 
o subsequente poderio das usinas.

Usina26E Fogo Morto27: açúcar rEFinado E  
dEcadência dE uma tradição

Vida de engenho é aquela morosidade. Açúcar bruto, escuro, de 
preço baixo aliado a muitos afazeres, ainda mais com as usinas sem-
pre maiores e dominadoras de espaços, sempre famintas por terra. 
Tudo induz os engenhos banguês ao fracasso, ao fogo morto, a se 

26  REGO, José Lins. Usina. 18.ed. Rio de Janeiro: José Olympo, 2008.
27  ______. Fogo Morto. 59.ed. Rio de Janeiro: José Olympo, 2003.
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tornarem meros fornecedores de cana para as moendas e turbinas 
incansáveis que despejam açúcar branco como pó aos montes todos 
os dias.

Com as usinas, o senhor de engenho perdeu o prestígio de 
outrora. Aquele passado de glória, de mando, quando da Casa-
Grande se postava soberano, havia mudado de endereço. Em tempos 
de usina, era só plantador de cana, vassalo do novo império que 
transforma como nunca, em bagaço fino e rios de caldo, os partidos 
de cana que chegam sem parar, dia e noite no período da colheita.

Frente à nova ordem industrial, só havia duas alternativas: uma, 
de se tornar agregado, fornecedor de cana; e outra, associar-se ou 
gerir a construção de uma nova usina, fazer frente, concorrência, 
encarar, enfim, o mercado de açúcar com as mesmas armas, coisa 
mais difícil.

O romance Usina (REGO, 2008), relativo às primeiras décadas 
do século XX, aborda a experiência do senhor de engenho, Dr. Juca, 
que sonha em ser usineiro. História esclarecedora do processo todo 
que transformou o pequeno Pau-d’Arco em maquinaria pesada dis-
posta a moer a cana da várzea como a São Félix do Dr. Luís, homem 
rico, em apenas 8 anos, com açúcar refinado. Mascavo era coisa do 
passado.

A ficção começa com os lamentos do moleque Ricardo preso em 
Fernando de Noronha, a lançar, como os outros detidos, saudades 
de sua terra. Seu destino é uma análise primorosa do processo por 
que passou os engenhos frente às usinas.

dE FErnando dE noronha à bom JESuS: o SuPlício do  
MoleqUe ricardo E o malogro do dr. JUca

A Areia quente de Fernando de Noronha e o barulho do mar se 
combinavam mutuamente para formar o inferno de cada dia. A ago-
nia perene do castigo com o sol que tudo clareava cedo e tornava os 
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dias ainda mais longos naqueles ermos flagrava de forma inconteste 
tormentos e incompreensões retintas.

O sofrimento se amenizava, em certas horas, pela masturbação 
ou pelo amor que surgia de um para outro como o de seu Manuel 
por ele, moleque Ricardo da várzea do Paraíba. Noutra situação sol, 
praia, ilha seriam o céu na terra, mas como preso, não passava de 
suplício. Se passar para aquilo, tomar outro homem como mulher 
era o fim, angústia a mais que se chegava. Como os seus do engenho 
viriam aquilo?

Naquele lugar de mar bravio, onde as ondas asseguravam o cár-
cere, sonhava com o dia em que a vida lhe chegasse de graça outra 
vez, na hora de partir. E assim foi. Seu primeiro destino, em compa-
nhia de Jesuíno, companheiro de prisão, foi o mocambo da família 
deste, no Recife, cheio de moleques pedintes, criados ao deus dará e 
da negra magra e acabada pelo tempo e pela precisão. Gente sofrida 
que dormia em cama de vara e pegava em picareta de dia, de praze-
res limitados ao gozo, à cachaça, ao carnaval.

Sentia saudade das carícias do Sr. Manuel na prisão, pelo menos 
à noite. O criminoso de três mortes e mãos maneiras lhe trazia aca-
lanto. Aquele mundo de mocambo e picareta não lhe agradava, e 
o passado, a infância de engenho, aproximava-se em matizes vivas. 
Queria de novo a vida de engenho, o banho de rio, a comida das 
negras da casa-grande, suas tias. A saudade do Santa Rosa e da mãe 
Avelina apontavam seu caminho de onde era nativo.

A realidade agora era outra. Aquele entra e sai da Casa-Grande, 
de gente na cozinha, de comida e cuidados acabou para o mole-
que Ricardo. Usina é outra coisa. Rigidez, controle, racionalidade 
do plantio ao branco açúcar, quando não mais existe lugar para 
roçados, vacas leiteiras e apadrinhamento de morador. O tempo da 
usina é de viver exclusivo para cana. Toda terra não dá para sua 
planta, sem tempo para outro cuidado, principalmente para feijão, 
fava, jerimum, culturas de outro tempo presentes agora tão-somente 
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no barracão. Aquele armazém lotado de comida e de contas, pois 
o ganho do eito, do trabalho, não supria as necessidades de casa. 
Cana, usina e barracão somados são iguais à dívida, à comida pouca 
e à carestia. Viver na várzea do Paraíba não era o mesmo. Ricardo 
via tudo, mas preferiu estar ali perto de mãe Avelina, de ajudante no 
barracão, a vagar pelo mundo.

O usineiro, Dr. Juca, era outro homem. Comprou palacete na 
Paraíba (João Pessoa), carro para ir ao Recife, onde matriculou os 
filhos em escolas caras, além de esbanjar nos cabarés de luxo, na 
Pensão Mini, rios de champanhe, atendimento à francesa e outros 
prazeres da carne, fortuna que o açúcar a preço de ouro lhe favorecia 
sem preciso regateio.

Tudo era diferente para o moleque. O povo desterrado em 
sua própria terra com vida bem diversa da do tempo do velho José 
Paulino, antigo senhor. Gente criada ali, nascida ali, migrou para 
a caatinga pela força da cana da usina, para os tabuleiros, longe da 
várzea, como seu Teodoro, que foi expulso do seu sítio onde morava, 
há quarenta anos, porque a usina não podia desperdiçar nenhuma 
braça de terra que não fosse para cana. Em nome do progresso a 
velha ordem se esvaecia:

(...) Aquela terra já era dele. Quarenta anos 
dormindo ali, limpando mato, chupando laran-
jas, cheirando os bogaris. Já lhe haviam dado o 
direito de posse. O velho lembrava-se do dia em 
que o feitor chegou com a notícia. Ninguém 
acreditava. Seria possível que o dr. Juca fizesse 
uma coisa daquela? Ele mesmo foi falar com o 
doutor e voltou com a notícia definitiva: a terra, 
que fora deles, seria para a usina.” (REGO, 
2008, p.153).



100

Se o usineiro pudesse plantaria cana uma em cima da outra. 
Tamanha era a urgência por partidos para produzir açúcar. Quem 
quisesse alguma coisa que fosse ao barracão onde dispunha de fari-
nha, caldo de bacalhau, cachaça e fumo, além dos pormenores 
diários de gasto.

O chefe do barracão, onde o moleque Ricardo era assistente, 
havia criado um principado. Graça à toa, soltava para as mulheres 
do lugar, oferecia toucinho, carne do ceará, fita para o cabelo por 
agrado, para seu deleite e enxerimento. Chefe de barracão em tempo 
de seca é quase tão importante quanto usineiro.

A Usina Bom Jesus dava seus lucros em grande decorrência pelo 
alto preço do açúcar, mas suas moendas antigas e os métodos arcai-
cos dos cozinhadores, sem técnica nem ciência de químico, botavam 
a perder parte considerável da produção. Tornava-se urgente a 
modernização pelo novo aparelhamento com máquinas que tritura-
vam a cana como pó, sem estrago, tal as dos grandes de Pernambuco 
e Alagoas, vindas dos Estados Unidos. Dr. Juca sonhava em ser o 
maior usineiro da Paraíba, homem mais rico do Estado, aquele que 
mandaria os filhos estudar não mais em Recife, mas na América. 
Reconhecidamente seria o maior empreendedor, de visão, aquele 
que gastava com raparigas caras, mas sabia ganhar muito, muito 
mais.

Convence assim os parentes a entrarem na empreitada para 
a usina se tornar o centro da cana que vinha dos seus engenhos. 
Teriam apenas que assinar a hipoteca exigida pelos americanos que 
só fariam o negócio com a garantia das terras dos engenhos. Mas 
com o preço que estava o açúcar, em dois anos tudo estaria pago e 
a usina moderna, aparelhada, pronta para a empreitada de moer o 
máximo possível sem o menor ranger, seria finalmente forte o bas-
tante para se impor sobre a principal rival, a São Félix.

Esta última, de Dr. Luís, estabelecia o domínio sobre uma 
área imensa produtora de cana. Todos da várzea falavam a uma 
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só boca do poder daquela usina de chaminé alta e pungente. Seu 
dono viera da caatinga. Como os de lá, não tinha muito luxo. Era 
homem de hábitos restritos ao trabalho e a casa, aos negócios e às 
rezas, com riqueza que se avolumava nos bancos para os tempos 
de dificuldade.

Dr. Luís tinha a balança que funcionava ao seu lado. Comprava 
do jeito que queria e ninguém contestava o peso diante do usineiro, 
dono da situação, de pulso forte sobre seus fornecedores. Enquanto 
todos minguavam, ele, paciente e contínuo, maximizava seus lucros 
pela força desigual de usineiro sobre os outros. Nada de raparigas, 
carro importado e luxos para mulher e filhos. Nada daquilo enchia 
sua vista, seu agrado estava na expansão da força, na consolidação do 
poder, de certo modo abalado por aquele empreendimento movido a 
dinheiro, mãos e máquinas americanos da vizinha Bom Jesus. A afoi-
teza do Dr. Juca lhe causou temor. Será que aquele engenho grande 
iria abatê-lo? Será que a robusteza das máquinas novas traria lucro 
o suficiente para abafar seus negócios? De todo modo, ao longe, 
espreitava o andar daquela sua presa. Quero ver na seca ou numa 
crise de preço, dizia como agouro de coruja por cima do telhado. As 
despesas com gasolina, mulheres, filhos na praia, palacete, gastos e 
gastos no comércio não seguram o tranco em momentos de crise. 
O Dr. Luís ao mesmo tempo sentia medo e cheiro de fracasso do 
oponente.

Enquanto isso, as obras, na Bom Jesus, iam de vento em popa. 
A usina se espichava à procura de terra e água doce. Ninguém tinha 
mais roçado. Batata doce e jerimum, tão fartos nas margens do 
Paraíba, não havia mais, pois todos os dias da semana eram para 
trabalho na usina. O rio, numa podridão só, atraía urubus ao seu 
leito minguado. O mau cheiro rondava a várzea enquanto que as 
máquinas da Bom Jesus bebiam água doce, trazida do rio Vertente, 
devidamente desviado para aquele fim. Ao povo, restou cavar 
cacimba e beber água salobra.
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Para o moleque Ricardo, aquilo tudo era uma nova prisão, 
outro suplício por que passava. Deitado sobre os sacos de farinha 
e sem dormir com o cheiro forte de bacalhau e de outros produ-
tos do barracão, lembrava-se das carícias de Sr. Manuel. De vez em 
quando, ficava com uma negra de lá, mas aquela relação de carinho 
e amizade, nunca mais. Certamente usina não era engenho. Sentia 
saudades dos tempos da infância, do velho José Paulino.

Mas como previu Dr. Luís e rogou praga o negro velho Feliciano 
– tido como homem santo, de oratório afamado – a seca bateu e 
depois o preço do açúcar caiu. Em um ano, a cana enfraqueceu 
por falta d’água. Noutros, mesmo moendo bem, a crise de preço 
baixo não fez a Bom Jesus cumprir seu acordo com os americanos. 
Era o fim, ainda por cima em decorrência da doença nas costas de 
Dr. Juca, que o impedia de trabalhar, de buscar meios à redenção 
do império de açúcar que construiu e que via como tal derreter. 
Pensava nos filhos, nos parentes, na amante do Recife, Clarinda, 
em tudo enfim que a empresa o havia dado e agora escorria com 
tamanha impiedade. Culpa da família, dizia. Nela, ninguém como 
ele tinha peito para encarar o trabalho, de fazer fortuna. Que perdes-
sem tudo então. O povo via tudo, comentava no trem e anunciava 
pelos meios de que dispunha o fracasso do senhor de engenho que 
virou usineiro e se tornou mau pagador e doente, responsável em 
levar a família para o buraco, sem terra, sem crédito, sem rapariga, 
sem nada.

Do Sertão, vinham aqueles que de lá não traziam outra coisa 
senão braços fracos, fome e sezão, quando a seca se estendia no 
calendário de suas terras. Aquele povo na porta da usina requintava 
a decadência do lugar, de usineiro quase falido de terra hipotecada e 
sem andar com dores a conviver.

A única coisa que guardava a fartura de antigamente era o bar-
racão. O povo passando fome do lado de fora e o armazém cheio de 
comida, tudo pronto para o inevitável saque. O chefe do barracão, 
Sr. Ernesto, mandou um cabra armado, Mariano, tomar conta das 
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mercadorias junto com o moleque Ricardo. Suas mantas de carne 
e sacos de farinha corriam perigo. Aquele povo todo descendo em 
direção ao seu estabelecimento era coisa grave, mas o primeiro que 
abrisse a porta levaria um tiro de rifle do cabra. Naquele instante, o 
moleque Ricardo apavorado correu para a porta para abri-la, talvez 
no intuito de evitar o pior. Leva um tiro nas costas o que lhe causa 
a morte. Com Ricardo morre também, pouco depois, a Bom Jesus.

A mudança do tempo se anuncia na várzea com as primeiras 
chuvas, e o céu de chumbo engrossa do sertão ao litoral. O rio 
Paraíba enche sem parar, aumenta de volume, estende suas margens, 
alcança o inesperado, faz-se cheia.

O rio Paraíba é assim. A maior parte do ano é aquela coisa min-
guada, fios de água aqui e ali como se nem existisse. Quem viaja pelo 
Estado que lhe tomou o nome, sobre seus leitos, descobre como o 
rio parece mais bancos de areia, pedras lavadas, resquícios do que já 
fora água corrente. Pontes altas em Itabaiana e no Cariri são para 
estrangeiros e desavisados coisas desnecessárias, concreto sobre areia 
fofa sem um pingo d’água, sequência de poços talvez.

Na obra de José Lins do Rego, o Rio Paraíba está presente 
com singular destaque, principalmente nos momentos de força, 
de abundante água. Somente este e o cangaceiro Antônio Silvino 
enfrentam o poder dos senhores de engenhos ou dos usineiros. O 
rio representa o poder da natureza sobre o homem, como lei da 
compensação àqueles que castigam o povo e veem seus canaviais 
irem embora. Mas não apenas isso. O rio de temporadas indica 
outra coisa ao sugerir metaforicamente dois modos de vida, dois 
tipos de usineiros: aquele que vive somente para o trabalho, com 
hábitos regrados e exclusivos ao lar, que baseia sua força na rela-
ção autoritária ao fornecimento de cana para a usina através dos 
vizinhos quase vassalos. Capaz de fazer poupança para períodos 
incertos e assegurar êxito a partir de decisões menos arriscadas, sem 
investir em mudanças significativas na produção, mantendo-a mais 
tradicional porque presa no tempo aos mesmos processos. E outro, 
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voraz ao enriquecimento, investidor agressivo e gastador invete-
rado, sem medo de arriscar para lucrar muito mais. Aquele que 
não vê obstáculo pela frente e arrasta consigo todos os agregados. 
Metódico, investidor, agressivo, mas também, impetuoso, impa-
ciente e torrencial.

Nos romances de José Lins do Rego, é possível encontrar essa 
tipologia. O trabalhador comedido num espaço restrito ao seu 
lugar, capaz de fazer fortuna pela paciência e conhecimento do 
dia a dia da labuta, devagar ou quase parado quando tem de ser, 
tal o Paraíba, nos períodos de estiagem. Este era o Dr. Luís da São 
Félix. E outro, como cheia que derruba tudo, causa medo e impacto 
sobre tudo, mas pouco duradouro. Correnteza que se acaba por 
si, pela velocidade, volume e vontade de se tornar mar. Assim é o 
Paraíba no inverno, Dr. Juca da Bom Jesus. Quem investiu pesado 
com capital estrangeiro enciumou outros usineiros, foi reconhecido 
como homem mais empreendedor do Estado, dono de carro, pala-
cete e rapariga. Quem seduziu a todos a investir as próprias terras 
como garantia do empreendimento modernizante, inovador como 
os pernambucanos e alagoanos, aquele que como corrente de água 
barrenta não vê os perigos à frente? Dr. Juca!

Não há para José Lins um meio termo, um Paraíba contínuo 
e duradouro o ano inteiro, bom para navegar e com cheias e secas 
mais previsíveis. Este rio é o da incerteza, o da navegação perigosa, 
das secas longas e margens traiçoeiras, indefinidas por qualquer 
trovoada.

Em Fogo Morto (2003), aparecem 02 outros personagens relati-
vos à mesma tipologia. O Capitão Tomás Cabral de Melo fundador 
do engenho Santa Fé e seu primo, Lula de Holanda que lhe pediu a 
mão da filha Amélia em casamento. O Capitão, com pouca terra em 
relação ao vizinho Santa Rosa, construiu à custa de muito trabalho e 
engenhosa paciência um engenho vigoroso, tão forte e reconhecido 
como os outros ricos da Várzea do Paraíba. Não havia para ele sol e 
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chuva que impedissem seu cuidado com a cana, com o trato de fazer 
os negros trabalharem. Homem de braços fortes e tino para os negó-
cios, que formou, assim, reputação e fortuna ao ponto de educar a 
filha com dotes outros distintos das mulheres do lugar. Amélia era 
culta, tocava piano, bordava, sabia se apresentar, falar bonito e tinha 
etiqueta a menina. Não era, enfim, uma fumadora de cachimbo, 
parideira de filhos e de cozinha, mas uma dama. Orgulhava-se. Era 
homem duro, madrugador, por assim dizer, cioso de suas obrigações 
com filha educada no Recife, que falava francês e ia se casar com 
homem distinto da família, gente como ela, não um camumbembe 
(matuto) como os que viviam engravidando negras.

Enquanto o Capitão Tomás era o típico provedor compenetrado 
na construção de grandes feitos e fortuna, seu genro assume o papel 
daquele que destrói, de boa vida à custa do passado, paulatinamente 
convertido em aristocracia falida. A riqueza do velho Tomás Cabral 
em terra, engenho, negros, moedas de ouro que davam, na sua visão, 
para garantir o conforto da família por muito tempo, mesmo após 
sua morte. Mas seu primo Lula se mostrou desastrado, preso às rezas 
e descomprometido com a saúde financeira da família. A cada difi-
culdade fazia dinheiro das moedas que seu sogro havia deixado de 
herança ao ponto de na velhice, quando o engenho estava numa 
situação bastante prejudicada economicamente, Dona Amélia, pas-
sou a vender ovos de galinha escondido para suprir algumas despesas 
da casa. O Santa Fé nas mãos do Sr. Lula enfraquecia ano após ano, 
como chama que se apaga lentamente até seu termo.

De fato, o título do romance faz menção à decadência do 
engenho, não só como espaço econômico subjugado pelas usinas 
mecanizadas e mais grandiosas no ofício da indústria do açúcar, 
mas principalmente, ao modo de vida, às relações próprias da casa-
grande e da senzala, do poder do senhor de engenho destronado, 
moído, esbagaçado por máquinas maiores. Fogo morto é a expres-
são usada para designar o engenho que não produz mais açúcar, 
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cachaça, rapadura, resumido apenas a mero roçado de cana, forne-
cedor de usina, dominado pela balança.

Sr. Lula não é empreendedor como Dr. Juca de usina, mas como 
este simboliza a decadência, o elemento destrutivo da fartura, dos 
negócios. Personagens que, embora presentes em corpo na Várzea, 
viviam com as mentes nos hábitos de outros lugares, nos luxos prin-
cipalmente, tão estampados na vida recifense. São as enchentes do 
Paraíba, empolgados de início, rendidos depois, fadados ao mar, ao 
estrangeiro, onde se perdem. Capitão Tomás e Dr. Luís, os broncos 
reservados, feitores de si e dos outros, lado da moeda distinto, a 
mansidão do rio teimoso em cantos secos, pingos contados e de apa-
rência dormente, sem demonstrar grandes empreendimentos para 
além de suas estreitas margens, seus lugares.

Se a vida é Severina, dura, implacável, acre para tantos, como 
disse João Cabral, nessas terras, a economia é Paraíba, ora seca ora 
cheia, uma vez grandeza outra depressão, empreendimento seguido 
de vacilo, cansaço, trecho ruim de navegar28. Os romances de José 
Lins não abordam somente a decadência dos engenhos e do seu pas-
sado de infância pelas novas usinas, mas as atitudes oscilantes entre 
o muito e o muito pouco num lugar que não se sabe Recife ou 
Sertão, cheia ou vazante, orgulho ou inferioridade.

A partir da leitura de José Lins, percebe-se uma resignação 
relativa ao seu lugar de origem, um desaponto, talvez, sobre a elite 
canavieira exploradora dos mais pobres. Os homens do passado, 
como seu avô, José Paulino, que tratava os escravos como filhos, 
na sua visão29 estavam acabando, substituídos por industriais 

28  Ver tradução do dicionário Tupi-Guarani on-line: Disponível em: <http://www.
areaindigena.hpg.ig.com.br/dicionario.htm>. Acesso em: 05 fev. 2009.

29  Em Menino de engenho, fica bem claro como o senhor, no seu palácio pater-
nal, abrigava a todos como provedor e poço e segurança. Talvez aí também seja 
uma influência de Gilberto Freyre, a respeito da reflexão deste sobre o racismo 
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implacáveis na exploração capitalista daqueles outrora moradores ou 
descendentes de escravos.

Para esse autor, engenho é igual a açúcar e relações patriarcais 
bem específicas e em ruínas. A cachaça, quando aparece na sua obra, 
como em Fogo Morto, assume espaço muito restrito, subproduto do 
engenho e mercadoria de contrabando.

O aguardenteiro Alípio e o negro Passarinho são os persona-
gens que lidam com cachaça. Um no contrabando, outro bebendo, 
motivo de menosprezo dos outros. As citações a seguir ilustram 
bem:

... O negro Passarinho quando bebia dava para 
cantar. Era por isso que pegara aquele apelido. 
(REGO, 2003, p. 125).
Sinhá, manda este negro se calar (p. 126).
Veja você, compadre José Amaro, que este negro 
quer levar a vida bebendo de manhã à noite. (p. 
140).
... seu Alípio está com os aguardenteiros na caa-
tinga com medo do fiscal, e veio aqui comprar 
comida para os homens. (p.131).
Estive no sertão, mestre José. Fui levar uma 
aguardente do coronel Feliciano do Angico, 
uma mercadoria vinda de Pernambuco de con-
trabando. Entregamos a bicha em Fagundes. 
(p. 173)

 O negro José Passarinho e o aguardenteiro Alípio represen-
tam pessoas pobres, exploradas naquele contexto de senhores de 

no Brasil, amolecido pelas comidas, palavras e mulheres negras, tão diferente do 
Americano.
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engenho, assim como o mestre José Amaro. Passar o dia bebendo ou 
estar envolvido em contrabando demonstram bem como a cachaça 
era vista. Bebida de negro e fonte de sonegação fiscal.

A imagem da cachaça no contexto histórico de Fogo Morto pode 
ser melhor compreendida a partir de parte da história de vida de 
dois homens nascidos no início do século XX. O primeiro, Severino 
Albino da Silva (Zome) – meu avô – e o segundo, Antônio Gualberto 
de Vasconcelos (Dedé) - avô materno da minha esposa. São exem-
plos de homens que passaram a ser conhecidos pelo hábito de beber 
e, por isso, focos de recriminação. Essa marca taxativa aos que entre-
gam os pontos à cachaça figurou e ainda figura, no imaginário, 
como sinônimo de vagabundagem e irresponsabilidade, inscritas 
com ferro em brasa na carne daqueles desatinados do mundo do 
trabalho.

Zome era tropeiro e, nos anos de 1930 a 1950, contrabandeou 
muito aguardente de Pernambuco para Fagundes, cidade onde 
morou e constituiu família. Todo dinheiro que ganhava era gasto 
nas festas e pastoris. Dizia que o trabalho braçal que mais gostava 
era dançar. Assim, era conhecido como boêmio. O hábito de beber 
foi um crescente, pois a criação tradicional de sua mãe o impedia e 
a seus irmãos de grandes aventuras, coisa que só veio a acontecer a 
partir do casamento.

A presença da mãe, de superego, não foi exercida pela esposa. Ao 
contrário, casado, a sensação de liberdade potencializou ainda mais 
a vida desregrada e próxima do álcool. A esposa, como tantas outras, 
teve que criar os filhos sozinha, principalmente quando ele decidiu 
sair de casa depois de um longo convívio intercalado por ausências, 
em decorrência da migração para o Rio de Janeiro, Bahia e outros 
lugares desconhecidos.

Seu temperamento de homem calmo e espirituoso, desligado 
das obrigações e enquadramentos, destoava dos padrões requeridos 
a qualquer trabalhador obediente e disciplinado. Construiu com os 
filhos uma relação de amor e dependência, principalmente quando 
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mais velho, mais ainda depois de internações hospitalares constantes 
em decorrência do álcool.

Certa vez, perguntado se teve doença venérea, respondeu com 
fala mansa que pegou 72 qualidades de doença do mundo. Essa ima-
gem de irresponsável, desempregado e sem raízes lhe cobriu ainda 
mais quando acabou a profissão de tropeiro e passou a migrar para o 
Rio de Janeiro. Demorava muito tempo para voltar.

Faleceu aos setenta e cinco anos de enfarte. No velório, paren-
tes, amigos e muitas pessoas choraram sua morte ao considerá-lo 
como pessoa boa e que só ofendia a si mesmo. Um de seus amigos 
de bebida disse, no velório: “Zome era uma pessoa filoclórica (fol-
clórica) aqui de Fagundes.”. Na hora, houve uma mistura de choro 
com ares de riso.

Ele era, assim, essa mistura de histórias absurdas e controverti-
das regradas por cachaça. Certa vez, numa Semana Santa, combinou 
com outros amigos roubar o Judas que seria fuzilado na sexta-feira 
Santa. Mulheres haviam passado muito tempo a encher o boneco de 
palha e costurá-lo ao evento em que muitos se juntavam com suas 
espingardas para a morte simbólica daquele que traiu Jesus.

Zome abriu a janela do quarto onde estava o Judas, viu-o com 
um chapéu sobre o rosto, com braços e pernas soltas, próprias de um 
boneco de palha. Claro que para tamanha traquinagem, já que ia 
acabar com a festa de muita gente. Bebeu cachaça para tomar cora-
gem. Assim, ao abraçar o Judas pela cintura e roubá-lo, por ele foi 
abraçado. Os amigos tramaram na sua ausência; um se disfarçou do 
boneco e lhe deu o maior susto da vida. Zome jogou o falso Judas na 
cama e fez carreira acompanhado da risada dos amigos que ficaram 
zombando dele atrás.

 Doente, era internado em hospitais de Campina Grande e pas-
sava dias, às vezes, semanas nas casas das filhas em Campina Grande. 
Essas residências funcionavam como lugares de recuperação e des-
canso, onde comia e dormia de modo mais regular e saudável. 
Cigarro, cachaça e baralho eram suas diversões, mas nessas situações 
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era obrigado a se abster da segunda. Passava o dia jogando cartas 
(buraco) com uma filha ou com quem estivesse desocupado no 
momento. Certa vez disse a um neto: “vamos jogar”? O neto respon-
deu: “não vovô, tenho que estudar”. Ele respondeu meio abusado: 
“vamos jogar, esse menino vive correndo, só pensa em estudar”. Um 
poema de Vinícius de Moraes resume bem sua vida e personalidade:

“De manhã escureço
De dia tardo
De tarde anoiteço
De noite ardo.
A oeste a morte
Contra quem vivo
Do sul cativo
Oeste é meu norte
Outros que contem
Passo por passo:
Eu morro ontem
Nasço amanhã
Ando onde há espaço:
- Meu tempo é quando.” 

 

Bem diversa daquela lida diária marcada por compromissos, 
contas a pagar, jornada de trabalho e salário no final do mês foi 
a vida de Zome. Certamente este não é o momento para lhe fazer 
críticas ou apologias, mas tão-somente o registro de um homem que 
foi tachado de preguiçoso, vagabundo, bêbado por não se encaixar 
na ética do trabalho moderno30.

30  WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. 5.ed. São 
Paulo: Pioneira, 1987.
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Sr. Dedé Gualberto31, outro homem de personalidade seme-
lhante à de Zome Albino, pelo menos no desleixo com que via a vida 
e na espirituosidade como lidava com as situações, além, é claro, do 
gosto pela cachaça, tinha a mesma profissão do Mestre José Amaro.

Trabalhou a vida inteira com artesanato na fabricação de selas, 
bolsas, alpercatas e todo tipo de produtos derivados de couro; na 
valentia era também parecido com o Mestre. Tanto foi que seu 
apelido era Dedé Lampião, embora fosse muito reconhecido pela 
generosidade, paciência e grandeza de espírito, além de boêmio e 
carnavalesco de primeira.

Teve uma loja na Rua João Pessoa, Campina Grande, para 
venda de seus produtos. Sua rotina diária era basicamente: acordar 
cedo, trabalhar pela manhã e beber o resto do dia até de noite com 
os amigos, quando ia para casa. Anos a finco viveu assim, mas alte-
rava a rotina de ir cedo para a loja, quando encontrava no caminho 
alguém a pé que dava carona na sua Kombi, ou quando via algum 
enterro de anjo (recém-nascido) ou de qualquer um. Colocava o 
caixão no carro e ia deixar o defunto e seus familiares no cemitério 
do Monte Santo.

Quando sua mulher ganhava menino (teve quatro filhos), 
enchia a casa de amigos para comemorar. Durante todo o resguardo 
de Dona Geni, a casa ficava cheia de cachaceiro, segundo ela. Ao 
chegar, cada um ia para o quarto ver a criança. Guardava o revól-
ver debaixo do colchão da senhora parida, pois andavam armados e 
bebiam até a mãe de Seu Dedé botar todo mundo para fora de casa. 
“Não estão vendo que a mulher está de resguardo? Vão embora!” 
Dizia.

O carnaval, nos anos de 1950, em Campina Grande, era bas-
tante comemorado, famoso, por assim dizer, e Seu Dedé era um de 

31  A entrevista com sua viúva, dona Geni, contribuiu muito para a recordação de 
momentos da vida de Seu Dedé.
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seus principais foliões. Contratava uma banda de pífano que vinha 
do distrito de São José da Mata com tudo pago para tocar para ele e 
amigos nos três dias de festejo. A família só o via na quarta-feira de 
cinzas, a não ser à distância, quando lhe cumprimentava de longe, 
fantasiado de maestro ou de pastora conduzindo a banda pelas ruas 
do centro da cidade, Beco 31 e Maciel Pinheiro, principalmente.

Seu pai dizia que ele não devia se chamar de Dedé Gualberto, 
mas de Dedé cu aberto. Essa vida desregrada e de constante farra e 
embriaguez o levou, como Zome, à dependência do álcool e, con-
sequentemente, à falência. Os amigos que dava carona, quando o 
viam na rua só faltavam lhe dar um banho de lama na calçada, como 
também os compadres que compravam fiado e não pagavam. Estes 
sumiram no momento de sua decadência econômica.

Os filhos resolveram mandá-los, ele e dona Geni, para João 
Pessoa, já que suas filhas moravam lá e poderiam dar mais auxí-
lio. Na nova cidade, a mesma rotina de embriaguez continuou. Só 
não criava mais no quintal tantos bichos como tinha em Campina: 
veado, cobra preta, cachorro, passarinhos, teju etc. Dona Geni disse 
uma vez: “nesta casa só falta uma cobra, Dedé”. Ele respondeu: não 
é tu?!”

Na residência de João Pessoa, era conhecido por todos do bairro, 
principalmente pelas crianças, pois cortava rapadura em pedaci-
nhos, com mãos calmas e leves de artesão que tinha, e os distribuía. 
A mesma rapadura era seu tira-gosto com cachaça gelada.

Faleceu aos 86 anos, bem magrinho e doente. Proibido de fumar, 
já sem memória, conservou o movimento de levar à boca os dedos, 
mas sem o cigarro. Lembrava de coisas antigas, das netas quando 
crianças, do seu time do coração, o Treze de Campina Grande, das 
caçadas com seus amigos como Rosil Cavalcante.

Esse veio carnavalesco influenciou os filhos. Um deles, Antônio 
Gualberto Filho, professor Gualberto, como é conhecido, passou a 
comemorar o aniversário de seu filho na quarta-feira de fogo e criou, 
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com amigos, o bloco carnavalesco Muriçocas do Miramar que não 
precisa de apresentações.

A partir de Diniz (2004), é possível entender que esses homens, 
por não se enquadrarem num padrão disciplinar e de trabalho defi-
nido pela ideologia das elites, da sociedade do trabalho, sofreram 
um processo de exclusão social e a bebida, a cachaça, passou a ser 
para ambos, o refúgio, a âncora aos dissabores, melancolias e reco-
lhimento, tanto quanto de alegria, proteção e divertimento, mas 
principalmente resistência e revolta a todo um contexto de enqua-
dramento social de homem dócil e trabalhador.

diSciPlina, trabalho E ExcluSão Social: a imagEm  
do bêbado na SociEdadE do trabalho

No entendimento de Diniz (2004), a modernidade possui um 
projeto de inclusão social baseado em dispositivos disciplinares a 
submeter indivíduos à lógica de mercado. Seres úteis e dóceis ades-
trados pela escola do trabalho, especialmente a fábrica que, com sua 
jornada diária e tantas outras obrigações, afazeres e punições, verga-
ram braços e mentes ao mundo produtivo.

Nesse texto, o autor analisa o processo de industrialização na 
Paraíba, no período de 1850 a 1930, com a preocupação de não 
tecer uma leitura estritamente econômica das relações sociais pró-
prias daquele processo, tão explorada por outros pensadores, mas 
sim procura demonstrar como, além das transformações desdobra-
das pelas inovações tecnológicas e produtivas que transfiguraram o 
Estado, especialmente sua capital no período abordado, os traba-
lhadores foram afetados no seu dia a dia por essa onda disciplinar 
modernizante.

A industrialização requer mão-de-obra para sua rotina, nada 
semelhante à tradição e aos costumes daqueles habituados à vida 
rural regrada por relações personalizadas. Assim, o modelo de 
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fábrica manchesteriano predominou não somente como técnica 
mais sofisticada para a produção em massa, mas, sobretudo, como 
a forma eficiente de submissão das pessoas à sociedade de consumo 
que define o trabalho como ética por excelência. Quem não esti-
vesse empregado, inserido nos limites da labuta fabril ou embebido 
dos valores burgueses, ou, mais ainda, pelos comportamentos eleitos 
pelas elites como os adequados – quer dizer, os de homens dóceis e 
produtivos – deveriam ser considerados danosos à ordem coletiva. 

Qualquer ensaio de revolta à ordem burguesa seria tratado como 
caso de polícia. Não à toa, greves contrárias à exploração do traba-
lho nas fábricas eram severamente combatidas e seus líderes punidos 
por transgredirem o funcionamento social. Esses comportamentos 
desviantes, para as elites, eram o reflexo de uma sociedade imatura, 
para não dizer, menos evoluída, resistente ao progresso inconteste 
vindouro com a ordem capitalista fabril.

O texto de Diniz habilmente explora as táticas e tecnologias dis-
cursivas para o enquadramento do homem pobre e livre no mundo 
do trabalho. Assim como, por outro lado, registra que essa investida 
das elites não ocorreu de modo tranquilo e imediato, mas sempre 
tomado por resistências no interior das fábricas ou no dia a dia do 
trabalhador.

A disciplina imposta na fábrica se estende às relações sociais de 
modo a impor um modo de vida semelhante ao aparelho raciona-
lizado e produtivo de seus ambientes e cronometragens. Mesmo as 
pessoas que não vivem nas fábricas, por tabela, sofrem suas influ-
ências, seja em função da mudança no consumo pelas mercadorias, 
seja pelo disciplinamento forjado nos novos hábitos de conduta que 
segregam, inclusive juridicamente, o trabalhador pai de família do 
outro, vagabundo e preguiçoso.

O triunfo desse sistema de fábrica, ao provocar a separação do 
produtor de seus meios de produção, define o mercado como o 
espaço social mais importante e assim obriga o trabalhador a alienar 
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sua força de trabalho como outra mercadoria qualquer, para assim 
prover suas necessidades. Todo esse processo tão bem analisado por 
Marx (2001) define a sociedade burguesa nas suas atitudes e valores 
de consumo.

Para Diniz, passa a vigorar em cada trabalhador um relógio 
moral no corpo de cada homem (DINIZ, 2004, p. 24) ao controle e 
autodisciplina de si contra a ociosidade, como também uma ordem 
vigilante instaurada pelas autoridades à preservação da sociedade do 
trabalho. Este, o trabalho, seria a própria base da vida humana e o 
trabalhador, segundo os grupos dominantes, deveriam vendê-lo por 
prazer em nome do novo imaginário social.

O enquadramento disciplinar das pessoas nos espaços públicos 
e privados se dá por dispositivos de vigilância sobre mentes, corpos 
e desejos que monitoram a vida cotidiana numa microfísica do poder 
tecida nos lugares e episódios mais estreitos. Desse modo, a fábrica 
e as demais instituições como escola, hospitais, penitenciárias entre 
outras minam expressões de liberdade e submetem as pessoas às for-
mas de controle.

Na visão burguesa, a fábrica era vista como espaço produtivo 
racional e despolitizado. De tal maneira que nele as pessoas tra-
balhariam a otimizar o tempo como uma máquina movida por 
engrenagens dinâmicas. A fábrica se mostrou bem mais eficiente, 
em termos disciplinares, do que os castigos atribuídos aos negros 
escravos quando não produziam a contento, uma vez que incutia 
em cada um, com sua ideologia, o constrangimento de não querer 
ser enquadrado como preguiçoso. Nesses termos, não pode ser redu-
zida à sua forma materializada (forças produtivas) de acumulação de 
capital, mas também para a docilização eficaz da classe trabalhadora.

O engenho de açúcar colonial se enquadra, para Diniz, nos 
parâmetros da fábrica, tanto como espaço produtivo de exploração 
do trabalho, quanto na forma disciplinar de conduzi-lo. Porém, a 
grande transformação entre o engenho e a moderna usina não se 
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refere apenas à aparelhagem mecânica e às moendas e centrífugas do 
açúcar cristalino que em avalanche apaga o fogo das fornalhas ban-
guês, mas sim, ao controle do processo produtivo e dos saberes que 
vão, com as máquinas, deixando de lado os mestres e o controle do 
trabalhador sobre seu trabalho. As usinas dispensam a cordialidade 
e cada um se resume a energia potencial.

O controle dos saberes, por parte dos trabalhadores, impunha 
outra relação de poder, assim, o investimento nos recursos técni-
cos teve como interesse o maior controle disciplinar pelo combate 
ao trabalho artesanal e sua substituição por processos cada vez 
mais autônomos e rápidos. Investir em forças produtivas significa, 
também, expropriação de conhecimento e sua conversão em instru-
mentos disciplinares no dia a dia. 

Os novos padrões de disciplina e controle social 
que se instauravam no processo de trabalho a 
partir da sua reorganização, com o emprego de 
novas tecnologias, ultrapassavam os limites dos 
muros das fábricas e se difundiam por todo o 
conjunto do social através da ideologia do tra-
balho, da valorização de comportamentos e 
normas de conduta necessários à nova forma de 
produzir. (DINIZ, 2004, p.132).

Aliada ao controle dos saberes está a repressão dos vícios e 
da vadiagem. O trabalho, no imaginário das elites, teria o efeito 
pedagógico para o pobre. Os que não se adaptaram à reforma 
modernizadora ou à docilização do trabalho, mais ainda, aqueles 
que resistiram de algum modo a esse cenário industrial, ficaram à 
margem ou foram combatidos de várias formas, seja pela polícia 
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(vadiagem), pelo internamento (loucos) ou pela incisiva discrimina-
ção (bêbados). No mundo do trabalho, o bêbado é um imprestável, 
uma ameaça.

EmbriaguEz, intErnamEnto E ExcluSão

O trabalho de Foucault (2008) sobre a loucura revela, dentre 
tantas coisas, o grau de controle sobre o corpo a partir da internação 
médica, especialmente sobre aqueles marginalizados pela insanidade.

É possível perceber, mediante sua leitura, como a loucura teve 
tratamento e percepção alterados, na Europa, a partir do século 
XVI. Mudança que paulatinamente se define em torno do discurso 
científico (médico/psiquiátrico) à busca da ordem racionalizada nos 
espaços de reclusão, como nos manicômios, no objetivo de adestrar 
corpos e mentes.

A reutilização dos leprosários ao internamento de loucos não 
ocorreu por mero acaso ou simples substituição de uns por outros 
com o fim da lepra na Europa. Embora a lepra tenha desaparecido 
e a imagem do leproso apagada da memória, ainda permanecerão, 
para Foucault, as estruturas de exclusão relativas agora às mentes 
alienadas (pobres, vagabundos, bêbados), Estes a assumirem o papel 
do lazarento na relação entre a exclusão social e reintegração espiri-
tual na sociedade do trabalho.

Os leprosários, no século XV, são usados como refúgio e depois 
hospital para aqueles com doença venérea. Assim, lepra, doença 
venérea, embriaguez, loucura e vagabundagem integram-se num 
espaço moral de exclusão sobre o qual a medicina e o internamento 
se debruçarão. 

Antes da internação que passou a vigorar num mundo correcio-
nal, a partir do século XVII, a visão sobre o louco era bem diversa 
daquela médica dos séculos posteriores. Havia, na Renascença, a 



118

Nau dos Loucos. Eram barcos que levavam os insanos de uma cidade 
para outra, numa prática de escorraçar ou torná-los errantes.

No contexto medieval, para Foucault, donativos e outras formas 
de caridade eram destinados aos loucos, e a vida errante, muitas 
vezes, encontra morada em certas cidades comerciais, nas feiras, em 
lugares de contraperegrinação.

[...] É possível supor que em certas cidades 
importantes – lugares de passagem e de feiras 
– os loucos eram levados pelos mercadores e 
marinheiros em número bem considerável, e que 
eles eram ali ‘perdidos’ , purificando-se assim de 
sua presença a cidade de onde eram originários. 
(FOUCAULT, 2008, p.11).

Nesse caso, os loucos estavam condenados a uma prisão errante, 
à liberdade, ou lançados nesses lugares, nessas praças e feiras onde 
todos os conhecem. A imagem sobre a embriaguez é a mesma: a de 
um bêbado sem dono; um bêbado cego; bêbado doido; bêbado que não 
se controla e que vira neném. Quer dizer, que não é dono de si, mas 
que passa a ser conhecido por tal condição e estereótipo e do mesmo 
estigmatizado.

Para Foucault, a loucura passa a ocupar um lugar de destaque 
no cenário correcional, pois substitui o medo da morte. A loucura 
se dissemina em cada um, interioriza-se e faz-se existir no cotidiano 
de todos a partir dos vícios, defeitos e ridículos. Nesse sentido, a lou-
cura é uma continuação da lepra, pois a exclusão do leproso, como a 
do louco e também do bêbado depravado, evidencia que ele, embora 
vivo, seja o já-está-da-morte. Portanto, a forma de excluir o leproso, 
depois o louco e também o bêbado combina elementos comuns que 
destacam o vazio da existência.

Prazer e loucura caminham juntos vez que, tomado pelo desejo, 
torna-se o homem prisioneiro dos sentidos, do animalesco. Assim, 
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a loucura foi vista como o que atrai o homem porque governa o 
alegre, o fácil e o ligeiro que há no mundo. Nela, não há enigmas 
ocultos, tal na embriaguez, pois os loucos, como os bêbados, são 
sábios, porque para eles, não há segredos e o próprio conhecimento 
acumulado, científico, é insignificante. Todo bêbado é sabido.

A loucura, para Foucault, passou a ser um relacionamento do 
homem consigo mesmo, um apego que demonstra pelas ilusões que 
o alimenta. Os bêbados e os loucos estão inseridos num plano de 
irregularidades de conduta, pelo apego a si, que os levam a aceitar o 
erro como certo, o feio como belo, a mentira como realidade.

De todo modo, a partir de Foucault, torna-se possível entender 
que o universo humano é essencialmente fraco e louco, e a contra-
dição que lhe é própria não se torna diminuta com a ascensão da 
consciência crítica. Quer dizer, a razão do homem não elimina sua 
relacional loucura. Pode, no máximo, camuflá-la, escondê-la, inter-
ná-la em refúgios e espaços de reclusão, seja atrás de muros, seja no 
íntimo de cada um ou ao se evitar o primeiro gole.

Faz-me lembrar Freud (1987)32, quando cita Wilhelm Busch: 
“Aquele que tem preocupações, tem também aguardente.” A vida, 
para Freud, como a experimentamos, na sua forma real, é dura, 
árdua, difícil de ser suportada, pois nos faz sofrer pelas decepções 
e imposições impossíveis de serem realizadas. Assim, recorremos a 
medidas paliativas de suporte.

O projeto moderno, ainda segundo Freud, de racionalidade 
como elemento que difere o homem dos outros animais, não é 
suficiente para evitar os desejos. No máximo, reprime-os. Os avan-
ços e promessas do mundo moderno são ao mesmo tempo a fonte 
de seu aprisionamento. “[...] O povo, eficientemente manipulado 
e organizado, é livre; a ignorância e a impotência, a heteronomia 

32 FREUD, Sigmund. O Mal-estar da civilização. Obras psicológicas completas de 
Sigmund Freud. 2.ed. Rio de Janeiro: Imago, 1987.
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introjetada é o preço de sua liberdade.” (MARCUSE, 1999, p. 14). 
O projeto moderno de progresso, controle e eficiência criou pessoas 
inseguras, solitárias, depressivas e ansiosas, algo que Bauman (1999) 
chamou de ambivalência. Nesse contexto, o álcool assume, como 
droga lícita, um papel muito sintomático: o de terapia e escape para 
angústias e incertezas hodiernas.

Ingerir bebida alcoólica não se trata apenas de dedicar tempo 
para diversão ou relacionamento com amigos, mas uma companhia 
introjetada na vida de muitas pessoas. Assim, o consumo revela 
um caráter cultural contundente, haja vista que a própria socie-
dade demanda entorpecimento, como se o homem contemporâneo 
usasse a embriaguez para suportar a vida em uma terra em transe33.

A tecnologia comportamental analisada por Diniz (2004) de 
controle do homem pobre implica também na perda de sua auto-
determinação e de seus saberes pelos patrões, tornando-se mais 
eficiente que o suplício e castigos do período escravocrata.

Mais do que criar homens dóceis para o trabalho, a industria-
lização e a urbanização encamparam trincheiras para moralizar 
comportamentos e higienizar lugares. Assim, a um só golpe, bêbado 
é sinônimo de sujo, transgressor, louco e depravado. E a bebida que 
melhor representou a embriaguez foi a cachaça no imaginário popular. 

Enquadrar-se como bêbado, bebedor de cachaça, significa 
o reconhecimento pelo rótulo do fracasso, do desregramento, da 
vadiagem, enfim. Na sociedade do progresso e da indústria, não 
há espaço para ele, a não ser que seja no sanatório, no hospital, no 
esquecimento ou no beba com moderação.

Nessa linha de raciocínio, é possível afirmar que o não enqua-
dramento a esse processo de controle se definiu como uma forma de 
marginalização. Assim, quantos considerados doentes, alcoólatras e/

33 Apud ROCHA, Glauber. Terra em Transe (filme). Companhias produtoras: 
Mapa Filme e Difilm. Lançamento: 08 de maio de 1967.
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ou vagabundos não foram resultado desse processo de exclusão e 
adestramento de corpos, saberes e hábitos?

rótuloS dE marcaS E a imagEm do cachacEiro

Para Baudrillard (2007), o consumo é governado pelo pensa-
mento mágico presente na própria mentalidade da vida cotidiana. 
Assim, os objeto/imagem se baseiam no oferecimento da felicidade. 
Como substituta da salvação passa a ser a referência da sociedade de 
consumo.

A força ideológica da noção de felicidade não 
deriva da inclinação natural de cada indiví-
duo para a realizar por si mesmo. Advém-lhe, 
socio-historicamente, do facto de que o mito 
da felicidade é aquele que recolhe e encarna, 
nas sociedades modernas, o mito da Igualdade. 
(BAUDRILLARD, 2007, p. 47).

O consumo oferece a felicidade mensurada por objetos e sig-
nos de princípios individualistas. Assim, sua expressão e conquista 
depende do empenho de cada um no universo de consumo. A busca 
individual pelo bem-estar gera diferenciação. Neste, o consumo 
passa a ser o encontro das pessoas com os objetos e as imagens ou 
com certos padrões destes que se apresentam na forma de marca 
que prometem satisfações específicas. Trocando por miúdos, cada 
objeto de consumo oferece uma promessa de felicidade, algum tipo 
de satisfação. Desse modo, todo bem traz consigo um conceito, uma 
receita de realização pessoal.

Interpretar qualquer informação publicitária consiste no des-
vendamento da promessa de felicidade que ela traz consigo, do 
conceito que a marca se funda, do magnetismo que a aproxima dos 
consumidores.
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Os nomes e rótutos antigos das garrafas de cachaça exploram 
diversos temas e são uma fonte importante ao entendimento da ima-
gem criada para a bebida. Esses registros publicitários pesquisados 
na internet34 revelam representações sociais construídas à definição 
de uma identidade para a bebida. Embora não haja a indicação de 
datas, fica claro pelo tipo de publicidade que se trata de material que 
remonta há bastante tempo. De todo modo, o que me importa aqui 
é verificar a imagem construída para a cachaça e em consequência, 
para seus consumidores.

Seja para desinibir ou fortalecer, a cachaça sempre aparece como 
antídoto afrodisíaco, companhia, quebradeira e desordem, enfim, 
um espírito a rondar pelos mais diversos espaços e ocasiões da vida 
do brasileiro. Como líquido que é, escorre sem pudores e debocha 
de si mesmo como “tome Vergonha”.

1. Constrangimento e deboche

Figura 1 – Rótulos da cachaça com  
constrangimento e deboche.

 
  

34  Ver: REGISTROS publicitários...Disponível em: <http://www.brasilcult.pro.br/
cachaca/abc.htm>. Acesso em: 01 out. 2009.
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Para aqueles que são tímidos, envergonhados, a Sem vergonha 
auxilia na tomada de decisão. Quer dizer, quebra os obstáculos aos 
afazeres pendentes. Neste caso, a cachaça funciona como o start 
necessário nos momentos de falta de iniciativa, de dúvida ou vontade 
recolhida. Com a Sem Vergonha, o sujeito fica afoito, desinibido.

2. Apelo sexual

Nos rótulos a seguir, há o apelo sexual declarado nos desenhos de 
mulheres seminuas. Neste caso particular, a cachaça aparece como o 
elixir da libido elevada, combustível da sedução, estimulante sexual, 
o grito que afoba e quebra o desejo em silêncio.

Figura 2 – Rótulos de cachaças com apelo sexual
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Os nomes são bastante chamativos, Deusa, Tá na hora, Volúpia. 
Fica evidente como a cachaça está destinada para situações e pessoas 
moralmente condenáveis. A Deusa aqui é a da perdição; Vira, tomar 
uma, estampa uma mulher branca na praia sugerindo um cenário 
erótico; na Volúpia, o próprio nome já antecipa para que a bebida 
serve. Ao explorar o corpo feminino e o instinto sexual, demarca-se 
para a cachaça o lugar do impulsivo, do atrevimento e do destem-
pero, ao mesmo tempo em que define seu consumidor: enxerido, 
depravado, mal-intencionado, se for homem. Caso seja mulher, será 
vista, no mínimo, como prostituta.

Figura 3 – Rótulo da cachaça Rainha da Festa

No rótulo da Rainha da Festa, algumas mensagens são bem 
reveladoras. Aparece uma mulher com pernas e braços abertos 
segurando uma garrafa de cachaça de frente para uma casa isolada 
com casais dançando do lado de fora. O telhado, os tijolos apa-
rentes, de lugar mal cuidado, e o vestido da mulher são da mesma 
cor (rosa). Quem vê este rótulo jamais associa cachaça a refina-
mento e aos bons costumes, mas ao bordel, farra e sacanagem, 
ainda sugerido no sinal vermelho próximo ao telhado como uma 
luz de cabaré.
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Figura 4 – Rótulo da cachaça Volúpia

A Volúpia é fabricada na Paraíba e seu engenho faz parte do pro-
cesso de ressignificação da cachaça. Conversei com seu proprietário 
sobre tal nome, e ele me explicou que, por a marca ser bem antiga, 
dos anos de 1940, preferiu não alterá-la, a não ser no apelo. Quer 
dizer, evita explorar o corpo feminino.

Figura 5 – Cachaça Volúpia

 

Cachaça Volúpia
A nova embalagem da bebida tenta expressar sofisticação e 

requinte, com novas garrafas e design moderno. Percebe-se o inte-
resse de atingir outro público, claramente diverso daquele antigo.
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3. Embriaguez, desordem e valentia

Figura 6 – Cachaça de pulá

 

Em caninha De Pulá, aparecem três homens brigando, com 
garrafas nas mãos e rostos deformados, numa quebradeira geral. 
Explora-se a virilidade e a valentia. Ao beber De Pulá, os nervos 
ficam “à flor da pele” e o “sangue ferve”, “bebida de macho”.

Figura 7 – Rotulo da Aguardente Força total

Cachaça Força Total

Com Força Total mús-
culos sugerem uma bebida 
possante, vigorosa, de 
homens fortes e dispostos.
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4. Fortificante

Figura 8 – Rótulos de cachaças fortificantes

Agora, a cachaça aparece como remédio para gripe ou fonte 
de resistência ao corpo. Coragem para matar leão com um punhal 
apenas.

A Espalha Gripe traz um homem agasalhado e de chapéu defronte 
ao canavial, num cenário de inverno, não apenas pela roupa que 
veste, mas pelo vento que entorta os coqueiros ao fundo. Sugere 
que a bebida protege contra a gripe, pois seu bebedor, no relento, 
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levanta a dose com uma mão e guarda a garrafa embaixo do braço 
esquerdo, com ar despreocupado e postura tranquila sem medo da 
doença.

5. Bebida de pobre 

O Whisky, bebida de rico e importada da Escócia, simboliza 
elegância, alto poder aquisitivo e distinção. Whisky de Pobre aparece 
como deboche à condição de ser pobre.

O sarcasmo está presente nesta e em outras marcas. A intenção 
publicitária parece ser atrair o consumidor pela zombaria a certos 
atributos típicos do brasileiro comum, pobre. Só quem bebe Whisky 
é rico? De forma alguma, há também o Whisky de Pobre.

Figura 9 – Rótulo de cachaça como bebida de pobre

6. Bebida de negro

O homem negro e velho com o cachimbo na boca e olhar fixo, 
penetrante, explora a imagem do rústico e enigmático. Transmite 
a mensagem do escravo contador de história dos romances de José 
Lins do Rego ou de Monteiro Lobato, sábio e bruxo, admirado por 
isso, mas também temido. 
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Figura 10 – Rótulo da Cachaça nêgo Velho

A Nêgo Velho enfeitiça, desafia e intimida seu bebedor. Não se 
apresenta como bebida fraca, mas de adulto experimentado, que 
conhece os perigos e sabores da embriaguez.

Figura 11 – Rótulo da  
Cachaça Benedita

Cachaça Benedita

Já a Benedita, negra gorda com 
lenço na cabeça, brincos de argolas, 
colar e figa, vestido simples, encarna 
a boa cozinheira de sorriso alegre e 
olhar de lado, sorrateiro.

Ao contrário da Nêgo Velho, 
de olhar fixo, Benedita investe em 
outros sentimentos, como vergonha 
e timidez, destacando, de forma bem 
pejorativa, uma mulher negra da cozi-
nha, ou a bebida própria da empregada 
doméstica, jamais da patroa. 
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7.Boemia

Bebida noturna, das serenatas, das canções apaixonadas, do boê-
mio que com seu violão seduz e encanta as mulheres.

Figura 12 – Rótulos de cachaças Boêmias

Serenata e Seresteira trazem homens tocadores. Um em trajes 
medievais de principados europeus; outro, boêmio, sedutor de iden-
tidade escondida na noite de lua cheia.
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8.Bebida fina e delicada

Figira 13 - Cachaça JaRinú

Em Jarinú, a mulher de vestido longuete, abaixo dos joelhos, 
oferece uma taça ao distinto de paletó e chapéu brancos, ambos com 
modos refinados. A paisagem é composta por palmeiras imperiais 
e dia ensolarado, elementos de boa aparência com garrafa e cana-
vial menosprezados, um parecido com grama, outra, escondida pela 
mulher com o braço esticado para trás. 

A partir dos rótulos apresentados, fica claro que sobre a cachaça 
foi criada uma imagem depreciativa a partir de apelos diversos de 
sexo e brigas, como também de ironias sobre a condição de pobre e 
de negro. As marcas da Paraíba, neste novo ciclo da cana-de-açúcar, 
combatem diretamente, como exemplificadas pela Volúpia, esses 
estereótipos com outras imagens e nomes. As fotos a seguir ilustram 
bem a mudança de perfil que as cachaças da Paraíba tomaram a 
partir dos anos de 1990.
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Novas imagens da cachaça

Só não digo que a imagem fala por si para não ser acusado de 
Positivista. Mas ver o Papa recebendo uma garrafinha de Serra 
Limpa diz muito sobre a nova imagem da cachaça da Paraíba. 

Em visita ao Brasil, o prefeito de uma cidade alemã, Herbert 
Hofauer, veio ao Nordeste e conheceu o engenho da Serra Limpa. 
Sr. Antônio Inácio, proprietário do engenho, presenteou os visitan-
tes com algumas amostras de sua cachaça.

Figura 14 - Hofauer presenteando Sua Santidade,  
o Papa, com a Serra Limpa

Para sua surpresa, recebeu a foto de Hofauer presenteando 
Sua Santidade, o Papa, com a Serra Limpa. Sr. Antônio é bastante 
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católico e ficou comovido com a fotografia, mas não fez muita 
propaganda sobre o assunto em respeito ao Papa. Disse que as pes-
soas poderiam interpretar mal e preferiu reproduzir apenas alguns 
exemplares para pessoas próximas e outras que visitam o engenho. 
Gentilmente autorizou a apresentação da fotografia neste trabalho. 
Diga-se de passagem, de acordo com a fotografia, o Papa apenas 
observa a garrafa, se bebeu da cachaça é outra história que não posso 
afirmar.

A cachaça Serra Limpa talvez seja a mais conhecida da Paraíba. 
É também a que possui maior valor agregado, quer dizer, a marca 
que conseguiu maior reconhecimento no mercado como sinônimo 
de qualidade. Sr. Antônio Inácio, outro discípulo de Fernando 
Valadares Novaes, levou a sério o requisito do mestre: higiene em 
todo o processo produtivo.

De todos os engenhos visitados, o Serra Limpa, sem desmerecer 
os outros, não tem rival no quesito limpeza. A cana, devidamente 
limpa e selecionada, sem o uso de produto químico, é transportada 
em carro de boi para a moagem. Quando chega ao engenho, o ani-
mal tem um penico para não urinar no chão. Assim, com muita 
calma e limpeza, a cana passa pela moagem, depois do caldo cuida-
dosamente peneirado para, em seguida, iniciar a fermentação.

A sala de fermentação parece uma indústria farmacêutica, aberta 
apenas para os funcionários; os visitantes têm apenas acesso visual. 
No laboratório, análise e seleção das leveduras ocorrem para uma 
fermentação cada vez mais de qualidade. Enfim, a cachaça Serra 
Limpa confirma o nome. De fato, limpeza é sua principal prerroga-
tiva, além de ser fabricada por um homem que pode ser chamado 
de alma boa.

O Sr. Antônio Inácio dispensa comentários ao seu respeito. 
Conhecido por todos do ramo. Nos anos de pesquisa da tese, ape-
nas comentários agradáveis foram registrados sobre sua pessoa. O 
momento da visita ao seu engenho significou um curso completo 
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de cachaça para entender seus detalhes e avessos. Além de mostrar a 
foto do Papa, também cedeu cópia de um telegrama do Presidente 
Lula.

O diretor do SEBRAE, Paulo Okamoto, conheceu seu engenho 
e levou algumas garrafas de Serra Limpa para Brasília. O presidente, 
notório apreciador de cachaça, agradeceu por escrito o presente que 
recebeu. Sr. Antônio, muito espirituoso, mandou as cachaças ao 
presidente dizendo que era primo dele: de Antônio Inácio da Silva 
para o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Figura 15 – Telegrama do presidente da república

 

Outra marca que explora bem, no seu rótulo, uma nova imagem 
da cachaça da Paraíba é a Tambaba. Localizada na cidade do Conde, 
na Zona da Mata paraibana. Foi batizada por seu proprietário, 
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Antônio das Chagas, com o nome da famosa praia de nudismo. Teve 
a intenção de homenagear a Paraíba e sua cidade, além de sugerir, na 
bebida, uma imagem de natureza, praia, bem-estar e sensualidade.

Figura 16 – Propaganda da cachaça Tambaba

Na verdade, essa cara de pureza, de bebida produzida de forma 
limpa e padronizada, num ambiente aconchegante e sugestivo para 
o turismo, como o engenho e também a praia, como a Tambaba, 
enriquecem a imagem construída sobre a cachaça da Paraíba. 

A nova cachaça paraibana, transformada na produção e na 
imagem deve ser percebida como produto carregado de novas infor-
mações. Talvez seja este o grande desafio de seus atores sociais, quer 
dizer, da associação (ASPECA), da cooperativa (COODERCANA), 
do governo, do mercado, enfim, explorarem comercialmente a 
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complexidade social que tornou possível a construção de tantas mar-
cas sobre o conceito de ecologicamente correto, genuíno, orgânico, 
etc.

Figura 17 – Propaganda da cachaça Turmalina da Serra

 

O mundo de José Lins do Rego pode ter ruído, mas a região 
canavieira ainda permanece no Estado com grande complexidade 
social e novos sujeitos. A partir da análise da professora Emília 
Moreira, (no primeiro capítulo), percebe-se o movimento dessa eco-
nomia concentrada nas usinas, a partir da segunda metade do século 
XX. Mas o que há de novo e de necessária releitura é a concentração 
de interesses nos engenhos, no fabrico de derivados da cana como 
a rapadura e de uma cachaça padronizada e de modos mais gentis, 
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atenta para outros consumidores bem diferentes do alcoólatra e 
desregrado, mas dos que possuem o comedimento, os modos para 
apreciar uma bebida de qualidade.

O processo social impõe um padrão de comportamento e a 
partir dos medos civiliza35 posturas e atitudes, faz com que, na vigi-
lância dos modos, todos sejam tolhidos do impulso animalesco. O 
homem civilizado possui autocontrole e seu grande medo é perder 
a lucidez. Assim, a embriaguez atenta contra o processo civilizador.

O que os novos senhores de engenho da Paraíba querem fazer é 
a combinação desse elemento tradicional brasileiro, a cachaça, com 
uma nova roupagem de beleza e moderação. O consumidor que os 
produtores pretendem atingir não é o “bebum”, o marginalizado, 
um Zome ou Dedé, mas sim, degustadores, pessoas de hábitos 
regrados, que tomem alguns goles saboreando a bebida e que pos-
sam também conhecer seus engenhos como turistas.

O próximo capítulo detém a investigação in logo dos engenhos 
produtores de cachaça. O trabalho a partir de agora consiste em 
uma viagem às suas entranhas, ao seu cotidiano e mecanismos de 
reinvenção frente aos desafios impostos pelo mercado nacional desta 
bebida.

35 ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 
v. 1




