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RESUMO 
 
 
 
A pesquisa está baseada na obra literária de quatro autores: Lourdes Ramalho, Jessier 
Quirino, Bráulio Tavares e Astier Basílio, extraindo de seus textos o que simboliza o 
redimensionamento da linguagem poética popular e da tradição oral a qual estão 
vinculados. Seus textos falam de costumes e tradições e também procuram recriar as 
tramas narrativas do imaginário popular do Nordeste. Mesmo com a diferença entre os 
autores, é exatamente o que se repete que nos surpreende pelo vigor da linguagem e a 
reelaboração de certos traços típicos. Dentre os traços que se repetem e se reelaboram, 
percebemos a construção de heróis fora dos padrões convencionais de composição 
épica. São heróis que não têm nenhum grande feito para se vangloriarem, mas se 
sustentam na coragem de oferecer o próprio sangue em nome de uma vingança que é, 
sobretudo, ficcional. Este mecanismo de compensação está presente também na 
intenção simbólica de seus criadores, que vinculados a certos traços característicos de 
uma escrita regionalista, também se associam a outros elementos, referentes a suas 
atuações enquanto mediadores simbólicos. O que está na base da mediação simbólica é  
a observação da vida, o interesse pela tradição, o desejo de validar as formas poéticas 
que foram aprendidas no seio familiar. Porém, situando a mediação no contexto mais 
geral de transformação dos processos sociais, ela incorpora implicitamente o desejo de 
ressignificação das formas de dominação cultural. A mediação simbólica é o recorte de 
um fenômeno localizado entre fronteiras teóricas e culturais; uma abordagem nova para 
uma prática não tão nova assim.  
 

Palavras-Chave: Tradição; Mediação Simbólica; Imaginário Popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 
 
The research is based on the literary job of four authors: Lourdes Ramalho, Jessier 
Quirino, Bráulio Tavares e Astier Basílio, extracting of their texts what symbolizes the 
resizing of the popular poetic language and of the oral tradition wich are linked. Their 
texts talk about customs and traditions and also try to recreate the storyline of the 
popular imaginary of Northeast. Even wich the difference between the authors, is 
exactly what is repeated that surprises us by the force of language and the reworking of 
some typical traits. Among these traits that are repeated and worked, is that we perceive 
the construction of heroes out of the conventional patterns of epic composition. They 
are heroes that do not have any big realization to boast themselves, therefore they hold 
up the courage to offer their own blood in the name of revenge that is, above all, 
fictional. This mechanism of compensation is also presented at the symbolical intention 
of their creators, wich linked to some characteristic traits of a regionalist script, are also 
associated with other elements, concerning to their actuation as symbolical mediators. 
What is the base of the symbolical mediation is the life observation, the interested by 
the tradition, the desire to validate the poetic forms that were learned at the familiar 
nucleus. Although, placing the mediation in the broader context of transformation of 
social processes, it implicitly incorporates the desire to reframe the forms of cultural 
domination. The symbolical mediation is the clipping of a local phenomenon between 
theoretical and cultural boundaries, a fresh approach to a practice that is not so new like 
that.  
 
 
Key-words: Tradition; Symbolical Mediation; Popular Imaginary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSUMÉ 
 

 
La recherche est fondée sur l’oeuvre littéraire de quatre auteurs ; Lourdes Ramalho, 
Jessier Quirino, Bráulio Tavares et Astier Basílio où nous avons pu extraire ce qui 
symbolise le redimensionnement du langage poétique populaire et de la tradition orale à 
laquelle ils sont attachés. Leurs textes présentent les coûtumes et les traditions et 
cherchent, aussi, à récréer les trames du récit de l’imaginaire populaire du Nord-Est. 
Malgré la différence entre les auteurs,  ce qui nous surprend par la vigueur du langage et 
la réélaboration de certains aspects typiques. Parmi les aspects qui se répétent et sont 
élaborés, nous constatons la construction de héros hors des modèles conventionnels de 
compositions épiques. Ce sont des héros qui n’ont pas de quoi se vanter, mais 
s’appuient sur le courage d’offrir son propre sang au nom d’une vengeance qui est, 
surtout, fictionnel. Ce mécanisme de compensation se fait présent aussi dans l’intention 
symbolique de ses créateurs qui, liés à certains aspects caractéristiques d’une écriture 
régionale, s’associent aussi, à d’autres  éléments concernant à ses rôles en tant que 
médiateurs symboliques. Ce qui est à la base de la médiation symbolique c’est 
l’observation de la vie, l’intérêt par la tradition, le désir de valider les formes poétiques 
qui ont été apprises dans la famille. Mais, si nous considérons la médiation dans un 
contexte générale de transformation des processus sociaux, elle incorpore, 
implicitement, le désir de résignification des formes de domination culturelle, la 
médiation symbolique c’est le découpure d’un phénomène situé entre les frontières 
théoriques et culturelles, une nouvelle approche pour une pratique pas très nouvelle. 
 
 
Mots-clés : Tradition ; Médiation symbolyque; Imaginaire Populaire. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O estudo da Cultura Popular leva em conta a natureza de vários conceitos-chave e 

os vínculos que se estabelecem entre eles. Representa no plano histórico-cultural uma 

mistura de memórias e imaginários que unem o rural com o urbano, o folclore com o 

popular, o popular com o massivo. No plano da literatura, congraça diferentes linhagens 

temáticas e estilísticas. 

Tais palavras são carregadas de ambigüidades e somente sua contextualização é 

capaz de dar acesso aos conflitos e as ambivalências que as atravessam. A simples evocação 

dos termos cultura popular ou cultura de massa não esclarecem muita coisa, não significa 

nada exatamente, se não os desvendarmos dentro de uma rede de incoerências, de 

conciliações e conflitos. No geral, são palavras confusas pelas manipulações de seus usos. 

A imagem de uma cultura popular oriunda do Nordeste do Brasil está calcada na 

experiência histórica da migração, nas relações de poder entre regiões nacionais e nas redes 

herdadas de uma narrativa oral, tudo isso amalgamado ao que hoje conhecemos como 

construção de uma identidade regional.  

Encontramo-nos presos a uma trama intricada de relações como as do folclore pela 

cultura popular e da cultura popular pela cultura de massa, assim como do urbano pelo rural 

e do rural pelo urbano, da tradição pela modernidade e vice-versa.  Esta imbricação vai 

ganhando diferentes vieses conforme sua interpenetração nas esferas culturais da produção 

cultural tais como a tv, o rádio, o cinema, a música, a literatura e conquistando espaços cada 

vez mais abrangentes. 

Neste texto, nosso objetivo é atualizar a idéia de circularidade cultural a partir da 

noção de mediação simbólica, analisando a conexão das diferentes experiências histórico-

culturais e descobrindo relações subjacentes às diferentes formas de expressão da cultura do 

povo na literatura. Contando que nos dias atuais é inegável que o cruzamento das 



informações e experiências constitua uma importante matriz da investigação científica, da 

produção cultural e da formação de identidades. A justaposição de informações é também 

um dos critérios da cultura de massa.  

 Outro objetivo é situar a literatura popular nos contextos sociais vivos, fazendo 

frente a trabalhos que insistem em ver a cultura popular como manifestações do passado, 

sem enxergar sua inter-relação com a cultura urbana de massa, seus hibridismos, suas 

bricolagens, e as formas de se atualizar na modernidade. Destituindo-nos também da idéia 

de que a literatura vinda dos inferiores é ingênua e inocente.   

A opção por continuar fazendo uso do termo “cultura popular” não pressupõe 

nenhuma posição ideológica, mas uma decisão que tem a ver com uma opção metodológica. 

A cultura popular está longe de ser um conceito bem delimitado pelas ciências humanas de 

modo geral. O que permite a possibilidade de múltiplas leituras e olhares diferenciados. Ao 

lado do tradicional, outros traços têm se identificado de maneira inevitável com o popular: 

seu caráter geracional, as manifestações artísticas e as formas linguísticas e literárias. Para 

não perder de vista a amplitude e diversidade do tema, é que adotamos o termo. 

Desde a origem do interesse pelo conhecimento cultural das culturas camponesas e 

urbanas pós-revolução industrial, até os dias atuais, o termo cultura popular assumiu vários 

significados. Por outro lado, há uma visão de que a questão já existia na relação Estado-

Povo desde o império Romano; já uma idéia mais moderna de cultura popular foi sugerida 

por Burke1 e está associada como símbolo da identidade nacional, desde as primeiras 

formas de consciência nacional. Durante o século XX, a cultura popular ganhou novo 

significado por estar relacionada com o conceito de cultura de massa, particularmente nas 

décadas de 20 e 30, com o advento do cinema e do rádio e a industrialização crescente. 

Neste momento, a experiência urbana começa a se distanciar da associação do termo 

                                                
1 BURKE, Peter. Cultura Popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
 
 



folclore, que começa a ser considerado como padrão de referência ao comportamento 

considerado rústico e atrasado dentro da sociedade moderna.  

Numa interpretação mais economicista, o popular passou a ser também a cultura 

feita pelo povo e consumida pelo próprio povo; dentro das relações hierárquicas do 

conhecimento, o popular está associado ao fazer desprovido de saber. Nos nossos dias, o 

popular passa a se constituir como tudo o que for acessível ao povo, da massa desaculturada 

aos setores desprovidos de movimentos políticos organizados. 

O sentido de cultura popular, estabelecido para o que pretendemos discutir, parte da 

idéia de que a cultura popular está ligada tanto a uma cultura feita e praticada no cotidiano, 

quanto às representações desses hábitos, ressignificando os vários elementos que compõem 

o povo. Assim a cultura popular adquire conteúdos estéticos que se esboçam em diversas 

manifestações como música, poesia, artesanato, dança, representações dramáticas, literatura 

etc. Essa noção nos faz pensar a relação da cultura popular com o folclore e a tradição, e 

permite enxergar representações de segunda ordem da cultura das pessoas comuns, simples 

e ordinárias, de seus saberes e fazeres em diferentes contextos históricos e culturais. 

Devemos deixar claro, de antemão, que não pretendemos desmistificar os usos 

preconceituosos com que estes termos estão imbuídos, mas procurar compreender suas 

causas nas divisões hierárquicas, nas relações entre poderes e saberes. Quanto às más 

interpretações dadas à cultura de massa, acreditamos como Walter Benjamin que o sentido 

social da arte e da cultura não se desvenda em sua época contemporânea. Pois, ao passo em 

que vive o seu tempo, o homem está mais sujeito a se contaminar com seus psiquismos e 

significados extremos. Permanecer no universo de seu tempo é viver mais intensamente as 

tensões que ele acomete. 

Considero o universo da pesquisa totalmente imerso neste clima de 

comprometimento subjetivo. Na posição de pesquisadora, os vícios do vivido tendem a me 

ameaçar o espírito de neutralidade; em primeira instância, não desejo omitir o respeito e a 



admiração que tenho pelos meus informantes. É justo também revelar o acúmulo de 

esforços e conseqüentes investimentos afetivos em relação aos temas em questão: minha 

experiência de quase cinco anos de pesquisa no tema da poesia improvisada do repente; a 

iniciação da vida acadêmica num curso de comunicação social; a dedicação de uma carreira 

acadêmica de dez anos, todos vividos no âmbito regional, e assim por diante. Daí a 

dificuldade assumida de compreender fenômenos que parecem constituintes da minha 

atmosfera cultural.  

Como se não bastasse, tem a escolha de artistas que atuam na esfera da cidade de 

Campina Grande (cidade que adotei como segunda casa); todos eles vivos, e por isso 

também escrevendo sobre os dilemas do tempo presente; todos eles podendo conversar e 

convencer com palavras trocadas em miúdos, complexificando minha tarefa de 

interpretação.  

Portanto, mais difícil do que relativizar sobre o lugar ocupado pelos trabalhos de 

Lourdes Ramalho, Bráulio Tavares, Jessier Quirino e Astier Basílio, no âmbito da chamada 

literatura regional. Mais desafiador se faz atribuir-lhes a sua devida compreensão, ou pelo 

menos, uma compreensão que esteja à altura de seus feitos artísticos, os quais assumiram a 

árdua tarefa de mediar tradição e modernidade, provincianismo e cosmopolitismo, 

tradicionalismo e progresso tecnológico, experiências arcaicas e pós-modernas. Dialogar 

com estes artistas significa, a meu ver, encarar todas estas angústias, e ao mesmo tempo, 

descobrir linguagens diferentes, formas subliminares de expressar a experiência.  

 A pesquisa foi iniciada através de muita leitura, pois não é fácil desafiar a proeza de 

reunir quase todo o material bibliográfico dos autores que compõem o elenco desta 

pesquisa. O levantamento integral de toda a obra consta de quase cem (100) peças escritas 

de Lourdes Ramalho, algumas publicadas em coletâneas2, afora seu livro de pesquisa sobre 

                                                
2 Teatro popular: três textos. (A eleição, Guiomar – sem rir sem chorar, Frei Molambo – ora pro nobis). 
Campina Grande: s.n, 1980; Teatro nordestino: cinco textos para montar ou simplesmente ler (A feira, As 
velhas, Festa do Rosário, O psicanalista, Fogo-fátuo). Campina Grande: RG, 1981; Teatro infantil: coletânea 



as raízes judaicas da cultura nordestina3. Sete (7) livros são os de Jessier Quirino, 4 de 

poesia4, 2 infantis5 e 1 de sátira política6; 16 livros de Bráulio Tavares, 3 de cordel7, 1 de 

contos8, 1 romance9, 3 antologias10, 2 ensaios11, 1 de humor12, 1 de técnica de poesia13, 1 

biográfico14, 1 de ficção científica15 e 4 de poesia16; E por fim, sete (7) livros de poesia17 e 8 

cordéis de Astier Basílio18. Os textos não publicados obtive-os dos seus autores, em mãos; 

foi o caso de alguns cordéis de Bráulio Tavares e Astier Basílio e algumas peças de Lourdes 

Ramalho. Também recebi das mãos do autor o livro “Política de Pé-de-Muro” de Jessier 

Quirino. 

Como a intenção, num primeiro momento, era o de familiaridade com a produção 

cultural dos autores, fiz uma primeira seleção, da qual iria resultar enfim, a escolha dos 

textos a serem analisados na tese. Este primeiro levantamento foi muito generoso e confesso 

que li tudo o que pude do acervo completo de cada um. Sem nenhum critério central, o 

                                                                                                                                          
de textos infanto-juvenis. Campina Grande: RG, 2004; Teatro de Lourdes Ramalho: 2 textos para ler e/ou 
montar (As Velhas, O Trovador Encantado).Campina Grande: Bagagem, 2005. 
3 Raízes ibéricas, mouras e judaicas do Nordeste. João Pessoa: UFPB/Editora Universitária, 2002. 
4 Paisagem do Interior. Recife:Edições Bagaço, 1996; Agruras da Lata D’água. Recife: Edições Bagaço, 
1998; Prosa Morena. Recife: Edições Bagaço, 2001; Bandeira Nordestina. Recife: edições Bagaço, 2006. 
5 Chapéu Mau e Lobinho Vermelho. Recife: Edições Bagaço, s/d; A Miudinha. Recife: Edições Bagaço,2000. 
6 Política de Pé de Muro. Recife: Edições Bagaço, 2002. 
7 A Pedra do meio-dia, ou Artur e Isadora. Rio de Janeiro: Editora 34, 1998. (ed. do autor, 1979). O Flautista 
misterioso e Os ratos de Hamelin. Rio de Janeiro: Editora 34, 2006; Raimundo Santa Helena. São Paulo: 
Hedra, 2006.  
8 A Espinha Dorsal da Memória / Mundo Fantasmo. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. 
9 A Máquina Voadora. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 
10 Páginas de Sombra: contos fantásticos brasileiros. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003; Contos 
Fantásticos no Labirinto de Borges Rio de Janeiro: casa da Palavra, 2005; Freud e o Estranho: Contos 
Fantásticos do Inconsciente. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2007 
11 O que é ficção científica. São Paulo: Brasiliense, 1986; O anjo Exterminador. Rio de Janeiro: Rocco, 2002 
12 Como Enlouquecer um Homem: As mulheres contra-atacam. São Paulo: Editora 34, 1994. 
13 Contando Histórias em versos: poesia e romanceiro popular no Brasil.  São Paulo: Editora 34, 2005. 
14 ABC de Ariano Suassuna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2007. 
15 O Rasgão no Real. João Pessoa: marca da Fantasia, 2005. 
16 Balada do Andarilho Ramon. Pirata, 1980; Sai do Meio que Lá vem o Filósofo, (edição do autor,1982); O 
Homem Artificial. Rio de Janeiro, 7 Letras, 1999. Os Martelos de Trupizupe. Engenho da Arte, 2004. 
17 Sonetos Soltos no Vento. Campina Grande: Edições Caravela, 1997; Sete Sonetos de Amor, (1998); A Viola 
de Zé Maria. (1998); Alpharrábio. Campina Grande: edições Caravela, 1999; Funerais da Fala. João Pessoa: 
Editora Universitária, 2000; Searas do Sol. João Pessoa: idéia, 2001; Antimercadoria. João Pessoa: Dinâmica, 
2005; Eu Sou mais Veneno que Paisagem. João Pessoa: Câmara Brasileira de Jovens Escritores, 2008. 
18 Por enquanto, tenho catalogado apenas os que se seguem: Baião de Doi2. Campina Grande: Edições 
Caravela, 1999; Virgulino na Matrix ou João Grilo Trouxe o Céu. Recife: Editora Coqueiro, s/d; A Incrível 
história do homem que levou fumo da cumade fulozinha . Recife: Coqueiro, 2002; Peleja de Bráulio Tavares, 
O Raio da Silibrina, com Astier Basílio, o arquipoeta das Borboremas (edição dos autores, 2003). 



objetivo era mesmo mergulhar na linguagem dos autores e adquirir subsídios para conversas 

posteriores. 

Obviamente não seria possível dar conta de analisar toda essa bibliografia. Então foi 

feita uma seleção, começando pelas peças de teatro mais famosas de Lourdes Ramalho, isto 

é, as mais montadas e premiadas; retirei da lista os livros de conto infantil e sátira de Jessier 

Quirino, elencando seus livros de poesia; elegi os livros de poesia e os cordéis de Bráulio 

Tavares, assim como os cordéis de Astier Basílio. O objetivo era selecionar as obras 

marcadamente baseadas na poesia popular e na tradição da narrativa oral e encontrar neles a 

presença de um personagem herói. Após essa segunda seleção é que fiz escolhas definitivas, 

quanto aos textos e personagens que serão centrais na análise.  

A escolha pelo herói não se deu apenas como categoria unificadora do material, mas 

como elemento cultural e de reflexão crítica. Em primeiro lugar, a narrativa heróica 

conjuga, desde sua origem, os elementos poético e popular. Desde a epopéia, o material de 

sua elaboração já pertencia, de forma poética, ao acervo folclórico. As façanhas dos heróis e 

anti-heróis sempre foram transmitidas por poetas, rapsodos, contadores de histórias etc. Em 

todas as épocas os heróis prendem o interesse popular. Portanto, vale a pena pensar o herói 

como componente das narrativas apresentadas neste trabalho, assim como um foco de 

questionamento do contexto tradicional e do mundo contemporâneo, em vias de 

transformações tecnológicas, culturais e humanas.  

Somente depois da apreciação bibliográfica, foi então que me senti preparada para o 

encontro face a face. Sabia que haveria certa facilidade em relação a Jessier Quirino e 

Astier Basílio. O primeiro porque o havia me encaminhado sua irmã caçula, Vitória 

Quirino, colega de doutorado. Vitória Quirino levou-me até um recital do irmão e 

apresentou-me, falando dos intentos da pesquisa. Daí por diante, o caminho estava aberto. 

Até marcar entrevista na residência do poeta na cidade de Itabaiana-PB, acompanhei dois de 

seus shows no Teatro Municipal Severino Cabral. Aproveitei também para gravar algumas 



de suas aparições na televisão. Este material áudio-visual não será objeto de análise, porém, 

recorrerei aleatoriamente à fonte, caso julgue necessário.  

Quanto a Astier Basílio, este já havia sido colega de Universidade, no curso de 

Comunicação Social na Universidade Estadual da Paraíba. Éramos alunos entrantes no ano 

de 1999 e cursamos juntos apenas um ano, quando fiz vestibular para o curso de Ciências 

Socais na então Universidade Federal da Paraíba Campus II, e decidi abandonar o curso de 

Comunicação Social. Depois o reencontrei na Universidade Federal da Paraíba, fazendo o 

curso de Letras. Conversávamos pelos corredores e sempre me informava dos saraus que 

participava ou dos livros que publicava. Perdi o contato com o colega quando se mudou 

para João Pessoa – PB. Contudo, não foi difícil contatá-lo para a pesquisa. Iniciei os 

primeiros contatos por mensagem eletrônica e logo em seguida marquei entrevista em João 

Pessoa. Após a primeira entrevista acompanhei Astier Basílio no XIV Congresso de 

Violeiros de Campina Grande, no qual tinha o seu pai, Tião Lima como organizador. Astier 

veio fazer a cobertura de imprensa do evento. Tivemos a oportunidade de termos conversas 

informais e fazermos mais uma entrevista na casa do seu pai.  

Porém, com os outros dois, Lourdes Ramalho e Bráulio Tavares, em princípio, teria 

mais dificuldade de acesso, por não termos nenhum precedente em comum. Já havia lido na 

dissertação da autora Vanuza Silva19 sobre as restrições de contato de Lourdes Ramalho. 

Sem contar com a distância física de Bráulio Tavares, que mora no Rio de Janeiro e tem 

sempre uma agenda diversificada.  

Ao contrário do que imaginei, não foi difícil a acessibilidade a ambos. Consegui o 

endereço da teatróloga e fui bater à sua porta, pronta para marcar uma entrevista, que pela 

receptividade ocorreu naquele mesmo dia. Como já havia informado Vanuza Silva (no texto  

referido), Lourdes Ramalho não permite a utilização de gravador nas conversas. Então fui 

munida de lápis e papel para reescrever a fala da autora em tempo real.  

                                                
19 SILVA, Vanuza Souza. O Teatro de Lourdes Ramalho e a Invenção da Autoria Nordestina. Dissertação 
PPGS/UFPB/UFCG. Campina Grande, 2005. 



Já com Bráulio Tavares, as primeiras comunicações se deram via mensagem 

eletrônica. Consegui seu endereço eletrônico e foi através de mensagens virtuais que me 

apresentei, expliquei da pesquisa e comecei a fazer-lhes as primeiras questões. Após 

algumas trocas de e-mail, tivemos uma entrevista durante sua visita à Campina Grande, para 

participar como palestrante do I Encontro Nacional de Rap e Repente. Tive ainda a 

oportunidade de acompanhar o escritor durante palestras na Universidade Estadual da 

Paraíba, uma tematizando a relação entre Ciência e Ficção Científica e outra a Linguagem 

da Prosa e da Poesia. Na última visita, Bráulio Tavares veio participar do IV CONIEC – 

Congresso Internacional de Estudos Comparativos, também na Universidade Estadual, 

discursando acerca de Edgar Allan Poe. Durante esta estada, realizamos uma segunda 

entrevista, na casa de seu irmão, Pedro Quirino.  

Com a permissão dos entrevistados, realizei um pequeno registro áudio-visual das 

entrevistas, com fim específico de utilização didática e científica posterior. Nas entrevistas 

segui um roteiro de questões relativas às suas lembranças do passado, da infância e 

juventude; suas relações de parentesco, amizade; seus laços de afinidade com a cidade de 

Campina Grande; suas influências poéticas e suas trajetórias particulares enquanto autores, 

a fim de compreender a visão que os artistas têm da cultura popular, para melhor localizá-

los em suas posições de mediadores simbólicos, bem como a ligação entre vida e obra.  

Nesse sentido, foi feita a opção por relatos de vida, um recurso importante na medida em 

que eles adensam a visualização da diversidade dos repertórios artísticos e pessoais aqui 

escolhidos, revelando-nos uma atmosfera mais intimista. As entrevistas, na forma de relatos 

de vida são imprescindíveis para perceber os laços de pertença e valores subjetivos 

incorporados às suas obras.  Por isso, elas se deram num clima de (entre)vistas e visitas.  

Depois de reunido todo o material sonoro veio à transcrição dos arquivos. Realizado 

num gravador portátil de voz, o som foi repassado para um programa de edição da Sony, o 

Sound Forge 7.1, o que facilitou a transcrição das vozes diretamente para o computador. 



Através do programa reduzi a velocidade da fala, evitando a repetição de trechos para 

devida compreensão e dinamizando o trabalho de digitação da fala.  

Apesar do contato com meus informantes, considero a pesquisa predominantemente 

bibliográfica. Porém, sem se afastar da preocupação de ressaltar a importância do tema para 

pensar questões da atualidade. O que, diga-se de passagem, nos é facilitado pelo 

pensamento crítico dos artistas. De modo geral, nosso maior desafio continua sendo o de 

“inventar” um tema entre fronteiras e transformar em científico um objeto do campo da 

representação artística. Acompanhado da dificuldade em unir autores com atuações tão 

disseminadas, em torno de conceitos complexamente apropriados. 

Por isso, além de todo este material, passei a reunir recortes de jornais, artigos e 

críticas publicados sobre esses autores. Assim como as entrevistas, este material não terá 

direcionamento objetivo. Todavia será útil para que não caiamos na malha comum, a fim de 

dizer sobre esses autores algo que ainda não foi dito. Além disso, servirão como fonte 

implícita de informação, presentes em certas afirmações da tese, que remetem a um 

conhecimento mais familiar de suas histórias particulares.  

A nosso ver, suas escritas poéticas são, em determinados momento, resultado de 

uma leitura/escuta da literatura de temática popular; em outros, remetem à experiência 

cultural e individual de seus autores; porém, mesmo que não tenham como propósito 

explícito, elas levam a uma determinada visão de cultura popular e de tradição que plasma o 

conjunto dessas experiências.  

Seguindo um percurso de gerações, iremos conhecer um pouco da vida e da obra de 

Lourdes Ramalho (1923), Bráulio Tavares (1950), Jessier Quirino (1954) e Astier Basílio 

(1979). Não pretendo com isso traçar um mapa da história cultural da região ou da cidade, 

mas encontrar parentescos e subjacências de experiências entre uma época e outra, que dê 

indícios de vivências culturais que levaram o popular ao que é hoje, trajetória que pode ser 

considerada a partir da dramatização do popular e as transformações do popular urbano.  



Lourdes Ramalho nasceu em Agosto de 1923 no Jardim do Seridó – RN, professora, 

poetisa, teatróloga. Lourdes Ramalho viveu grande parte da vida em Santa Luzia, onde 

habitava a família de seus pais. Casou-se e continuou residindo na mesma cidade, 

cultivando a educação dos filhos no próprio educandário, onde também era professora. 

Quando do crescimento dos filhos, ela fixa residência em Campina Grande, mas permanece 

acompanhando o marido em suas viagens. Mesmo após a morte do marido, D. Lourdes 

mantém a fazenda em Santa Luzia, lugar onde veraneia sua família numerosa, contando 

filhos, netos e bisnetos.  

Seus primeiros experimentos no teatro deram-se ainda no educandário onde 

lecionava, porém, ainda mais remota é sua memória com a poesia oral. Bisneta de Hugolino 

Nunes da Costa, Lourdes Ramalho ouvia da sua avó as histórias da família e repetia 

decorados os versos que a avó ensinava. Em 1958 fixa residência em Campina Grande, 

onde mora até hoje, mas é na década de 70 que começa sua trajetória enquanto premiada 

autora de teatro. São dezenas de peças montadas e premiadas, no Brasil, em Portugal e na 

Espanha. Entre suas peças mais vistas estão As Velhas, A Feira, Fogo Fátuo, A Eleição, 

Guiomar sem rir sem chorar, Frei Molambo ora pro nobis, O trovador Encantado e 

Charivari.  

O texto ramalhiano é um cordel falado para o teatro, não somente as rimas indicam 

a forte presença dessa literatura, como a estrutura textual e os temas que revelam todo o 

encantamento de personagens religiosos, artistas misteriosos, moças encantadoras. 

Sarcástica e cruel, Lourdes Ramalho projeta uma espécie de teatro-denúncia, retratando os 

flagelos do sertanejo e as espertezas dos mais ambiciosos. Preocupada em fazer teatro para 

o povo, ou teatro que retratasse a cultura do povo, seus textos têm a característica de uma 

expressão verbal muito forte, escancarada, acompanhada de dialetos e coloquialismos. 

Passando por diferentes fases, ainda hoje, aos 85 anos, Lourdes Ramalho dedica-se à 

atividade de escritora, pesquisadora e palestrante. 



Bráulio Tavares nasceu em Campina Grande, mas já habitou diferentes cidades 

brasileiras, mudou-se primeiro para Salvador-BA onde residiu com sua primeira esposa, 

depois para Belo Horizonte – MG onde iniciou um curso de cinema na Universidade 

Federal de Minas Gerais, e em 1982 foi para o Rio de Janeiro - RJ onde reside até então. 

Autodenominado andarilho fez suas primeiras incursões na estrada através da poesia 

cantada, suas primeiras composições se deram tanto em cordel, quanto em músicas. 

Curiosamente suas letras mais conhecidas e mais premiadas são as de métrica decimal, 

inspiradas na estética “marteliana” da poesia popular dos repentistas que conheceu em 

Campina Grande, e na influência da poesia erudita metrificada que herdou do pai. 

Filho de pai jornalista Bráulio Tavares recebeu em casa as primeiras lições de 

poesia. Tinham uma educação bastante completa, os hábitos familiais incentivavam o gosto 

pela poesia, cinema e música. Desde moleque sabia decorado versos de Olavo Bilac, Castro 

Alves, Cruz e Sousa. Pela identidade com a poesia, Bráulio Tavares aproximou-se dos 

poetas repentistas. Ainda moço, organizou o Congresso de Violeiros de Campina Grande, 

pela Associação Nacional de Poetas Repentistas. Daí veio a sua amizade com os repentistas 

e futuras parcerias, como Nordeste Independente, um mote que desenvolveu com Ivanildo 

Vilanova numa mesa de bar e tornou-se uma famosa canção interpretada por Elba Ramalho. 

Autor de dezesseis livros, entre eles contos, romances, ficção científica e poesia, 

Bráulio Tavares também se destacou como roteirista para cinema e tv, colunista, cantor, 

compositor e palestrante. Dos seus cordéis contam A pedra do Meio Dia ou Artur e Isadora 

(cordel publicado como livro infantil), As Baladas de Trupizupe, Cabeça Elétrica, Coração 

Acústico. A poesia popular é para ele uma fonte de literatura, de debates e de memórias. 

Filho de poeta, menino acanhado, rapaz tímido, Jessier Quirino sempre teve seus 

arroubos de poesia, mesmo quando apenas recitava sorrateiramente. Nasceu em Campina 

Grande no ano de 1954. Enquanto jovem utilizava a poesia como desfeita às provocações 

dos colegas. Ouvinte de rádio, admirador de estórias, Jessier acabou enveredando para a 



vertente da poesia declamatória. Dono de um jeito muito particular de contar “causos”, foi 

ganhando desenvoltura nos palcos depois do sucesso de seu primeiro livro: “Paisagem do 

Interior”. Inspirado em Zé da Luz, Zé Limeira e Zé Laurentino. Jessier gosta de fazer 

menção ao jeito de contar do homem do mato e a prosódia popular. Seus outros livros são 

Agruras da Lata D’água, Chapéu Mau e Lobinho Vermelho (Infantil), Política de Pé-de-

Muro, Prosa Morena, Miudinha (Infantil) e Bandeira Nordestina.  

Formado em arquitetura, sempre exerceu a profissão. Casado, mudou-se para 

Itabaiana – PB no início da década de 80. Pai de quatro filhos (dois dos quais o acompanha 

em suas turnês), atualmente abandonou a atividade profissional em nome da carreira 

artística.  No geral, suas apresentações são realizadas em empresas, teatros, congressos, 

universidades. Além dos muitos shows que realiza Brasil afora, o artista aparece 

constantemente na televisão em programas de nível nacional, como o programa do Jô. Seus 

shows são no formato de recitais declamatórios, em que a fala é acompanhada de música. 

Sempre arrancando o riso, sua poesia é também muito descritiva, retrata o linguajar e a 

diversidade dos hábitos cotidianos e da vida política nordestina. Além de declamador, 

Jessier também compõe letras de músicas. 

Astier Basílio, poeta/escritor, autor de cinco livros, jornalista, cordelista, também 

repentista e teatrólogo. Viveu maior parte de sua vida em Campina Grande, aos vinte e nove 

anos, casado, hoje mora em João Pessoa, onde trabalha no Jornal da Paraíba. Filho de mãe 

evangélica e pai cantador e radialista, Astier sempre viveu em casa o dilema de seguir 

carreira artística. Além da habilidade com a palavra, o menino ainda apresentava dotes de 

pintor, possibilidade que logo foi rechaçada. Em casa, no convivo do pai, o assunto 

predominante era a poesia: os amigos do pai, os tios, o programa de rádio, os repentistas 

que visitavam o programa de seu pai, os discos de cantadores que ouvia do pai. Esses foram 

seus primeiros contatos com a poesia. 



Formado em Comunicação Social na Universidade Estadual da Paraíba e Letras na 

Universidade Federal da Paraíba, Campus II, Astier sempre estava à frente de sarais e 

movimentos poéticos, como os congressos de violeiros de Campina Grande, inicialmente 

como organizador, depois como cantador. Aos 21 anos publicou seu primeiro livro: 

“Sonetos Soltos no Vento e Outras Poesias”, custodiado por uma professora. O poeta utiliza 

muito bem a métrica fixa, misturando em um só tempo a poesia telúrica e moderna. 

 O que une em mesmo pé, personalidades tão distintas? Todos eles têm em comum a 

retórica da temática e poética populares. Todos demonstraram desde cedo verve literária e 

artística e obtiveram muito sucesso nos resultados de seus feitos. Todos encontraram uma 

literatura de tradição regional já complexamente elaborada e se empolaram nesta fonte . São 

muito reconhecidos regionalmente e nacionalmente, mas trocaram as vestes de 

militante/representante20 pelas de artista/autores. 

Cada um dos artistas em questão utiliza uma forma importante de conhecimento 

para apropriar-se de uma maneira de dizer sobre as coisas, que tem a ver com um 

aprendizado da linguagem oral, mas também com a elaboração de um trabalho artístico-

literário. Neles encontramos os sinais que apontam para defesas estéticas e culturais, a 

superação de protótipos e a interpelação de subjetividades. O que faz pensar na 

permanência e na transformação do popular tradicional pela diversidade de perspectiva que 

se oferece aos nossos olhos, através dos nossos informantes. 

Todos os artistas aqui apresentados realizaram trabalhos de pesquisa para além da 

execução de um talento poético. Todos eles mantêm ou mantiveram profissões paralelas 

além da atividade de escrita. Todos eles têm muitos pontos distintos e em comum. Porém, 

uma de nossas preocupações centrais é amealhar o lugar que ocupam os textos estudados no 

trânsito entre a cultura popular e a reformulação da tradição. Seguido do objetivo de pensar 

a continuidade do popular na cultura de massa, não como sua depreciação, mas como fonte 

                                                
20 Experiência típica da década de 60 e 70. Consultar AYALA, Maria Ignez Novais & AYALA. Marcos. 
Cultura Popular no Brasil. Perspectiva de Análise. São Paulo: Ática, 1987. 
 



de experiência e produção e ver nestes autores a emergência de um novo estatuto social para 

o popular.  

A dificuldade de definir um referencial empírico sobre a temática popular deriva, 

em primeiro lugar, da diversidade de condições de sua existência. Em segundo, da urdidura 

conceitual na qual ele foi enredado. Atualmente, os conflitos na investigação do popular 

padecem a dificuldade de delimitá-lo enquanto sujeitos e situações sociais formados em 

processos diferentes. 

No geral, o popular tradicional é imediatamente identificado pela repetição de sua 

essência rural. Escapando dos recortes costumeiros, buscamos delimitar um fenômeno que 

não tem as características que o folclore valoriza, não é produzido por leigos, não é rústico 

nem artesanal, nem estritamente tradicional. Enquadrar um estudo dessa natureza dentro do 

universo da cultura popular é a priori conhecê-lo enquanto fenômeno tradicional que 

dialoga com a modernidade. Todavia, pretendemos ir um pouco mais além e tentar 

identificar seus pontos de interpelação com a cultura de massa e com os fenômenos de 

hibridação e bricolagem. 

Na verdade, estamos partindo da indagação se é possível construir uma nova 

perspectiva da cultura popular tendo em vista suas interseções com o tempo presente e a 

heterogeneidade de seus usos. Já que a cultura popular é um “fenômeno” tão em voga na 

literatura, na academia, nas comunicações, na política, nas artes, de alcance local, nacional e 

até mesmo global21. Os fenômenos ligados a esta temática — levem o nome que levar, seja 

ele folclore, cultura popular, cultura imaterial — chamam atenção em diferentes meios por 

onde circule. Qualquer coisa que atrai esse nome, atrai juntamente interessados, de 

multidões a grupos seletos. O que se soma ao dado de que existe em nossa sociedade atual 

um fenômeno de valorização dos bens simbólicos do tradicional. 

                                                
21 Atualmente a questão do local enraizado se desestrutura nas articulações entre o nacional e o global. Tal 
instabilidade assume, algumas vezes, o lugar da “desinvenção do mito regional” (AMORIM, 1998, p.10). 
Amorim admite o discurso da desinvenção como desconstrução de um espaço identitário. Além disso, vê a 
temática regionalista em constante reeelaboração, temas que vão e voltam  no tempo, o que contribui, em 
grande medida, para a permanência e a transformação. 



Observando o cenário artístico e cultural da cidade de Campina Grande, 

considerando a diversidade de artistas, escritores, jornalistas, professores, que bebem dessa 

fonte rica de poesia, de musicalidade, de dança, de símbolos, de hábitos, de “coisas ditas e 

inventadas”, decidi fazer um recorte que pudesse refletir a complexidade do ambiente 

cultural campinense a partir das apropriações do popular. Para tanto, levo em conta a 

diversidade de repertórios artísticos de quatro expoentes culturais da cidade de Campina 

Grande, os meios de comunicação e de produção artística em que atuaram e atuam, 

contribuindo para o redimensionamento acerca da discussão do popular tradicional, da 

representação de uma cultura local e da sua remodelação na sociedade de massa.  

Embora todos os artistas tenham fortes vínculos com a cidade de Campina Grande, 

somente Lourdes Ramalho está habitando no local. Isso significa que, Campina Grande foi 

o ponto de partida, sem limite de irradiação. Afora Lourdes Ramalho, que mora na cidade, 

os outros artistas costumam sempre visitá-la, tanto para rever amigos e familiares que 

continuam aqui, quanto para apresentações de cunho artístico22. 

 Este dado servirá para repensarmos o espaço de identificação, que não representa a 

evocação de uma memória comum, mas uma síntese cultural. Isto é, uma síntese das 

imposições da cidade e das experiências rurais; dos aspectos tradicionais e o que eles 

comunicam à modernidade. Um misto de vivência (experiência de vida) e complacência 

(criação artística), que não se resume a uma aceitação da realidade, mas à capacidade de 

diálogo crítico e de criatividade em relação às fontes do real. 

Logo, pretendemos nos nortear na compreensão de uma especialidade chamada de 

mediação simbólica23 para analisarmos, no contexto de seus textos, esta troca entre passado 

e presente, local e cosmopolita, popular e massivo. Para tanto, realizaremos um exercício 

                                                
22 Bráulio Tavares, além de escrever uma coluna diária para o Jornal da Paraíba, está sempre aceitando convites 
para proferir palestras na cidade. Jessier Quirino visita constantemente a cidade por conta de suas 
apresentações, assim como Astier Basílio que costuma vir cantar de improviso na Casa do Cantador. 
23 Entendemos a mediação como a explica Da Matta (1983), em comparação que faz do ritual como foco de 
dramatização. Ele diz que tudo que é colocado em foco de dramatização é deslocado, e se é deslocado, adquire 
um significado antes insuspeitado. A dramatização, assim como a mediação, não transforma o mundo das 
relações sociais, mas experimenta valores que no mundo cotidiano são considerados utopia. 



comparativo entre os autores, considerando seus temas, seus heróis, seus enraizamentos 

culturais e suas difusões. Ao passo que não pretendemos fazer uma comparação 

hierarquizante (do tipo quem é melhor ou pior), mas um comparativo entre traços, temas e 

experiências. Este exercício será realizado nos capítulos II – Lourdes Ramalho, III – Jessier 

Quirino, IV – Bráulio Tavares e V – Astier Basílio, cada um reservado a um autor, sua obra 

e seu herói. Estes capítulos estão divididos em dois subtemas, o primeiro é dado a uma 

visão geral da vida e obra do autor; o segundo é reservado para seus personagens heróicos: 

Mariana, Rasga Rabo, Trupizupe e Virgulino. Quanto ao capítulo I – O Popular na Massa, 

este cuida de revisar conceitualmente as noções de folclore, cultura popular e cultura de 

massa, e procura redimensioná-las a partir do seu interrelacionamento, enfatizando suas 

hierarquias e interdependências histórico-culturais. Do resultado deste debate, emerge o 

conceito-chave desta tese que é o de mediação simbólica. 

De acordo com a evolução da sociedade brasileira, a narrativa popular foi ganhando 

diferentes contornos, a ponto de José Edilson de Amorim24 afirmar: “Existe a produção 

popular, com seu modo próprio de expressão: e existe uma produção que quer falar da 

cultura popular, que quer buscar uma expressão para ela”. Nesse processo, a tradição vai 

sendo realimentada e os seus fragmentos vão se recompondo. Portanto, nosso enfoque 

analítico nos capítulos II, III, IV e V está na base da alusão ao popular nos trabalhos 

poéticos, dramáticos, literário e teatrais de Lourdes Ramalho, Jessier Quirino, Bráulio 

Tavares e Astier Basílio. 

Acostumados a uma literatura oral, estes autores não assumiram o compromisso 

único de ressemantizar a mensagem do povo, mas decidiram viver a criação cultural 

enquanto espaço de reavaliação simbólica das origens, de reformulação do tradicional, de 

diálogo não-precário com as formas culturais, onde também cabe a tentativa da 

solidariedade: uma reconstituição do popular que surge da experiência, do parentesco, dos 

laços de amizade, territorialidade e afinidade.  Proposta que admite contornos específicos, 
                                                
24 Op. Cit., p. 106 



pois que ela avança de uma reformulação do tradicional para um novo tipo de linguagem a 

meio caminho entre a ficção e a informação, entre a narrativa e a dramatização, na qual o 

popular assume muito mais a característica de apropriação dramática, do que mesmo de um 

conceito científico. 

Dito isto, justificamos nossa tentativa de explorar a produção poética-textual25 

destes artistas numa outra amplitude, sem reduzir suas literaturas a uma receita de 

fabricação por etiqueta, em que já estão enquadrados os olhos de quem vê e de quem é 

visto. Um pacote a que se acostumou embalar o Nordeste — seus cantos e contos, suas 

festas, seus versos, seus falares, suas lendas, sua literatura em estereótipos que nos fazem 

perder a pertinência de uma compreensão contemporânea do universo da cultura popular, 

menos enredada em discursos repetitivos e mais envolta nas dramatizações dinâmicas da 

experiência coletiva. 

A inserção das culturas populares nas condições de existência de uma sociedade de 

massas trouxe o movimento popular a caminhos inusitados. Rastrear esses caminhos 

implica, por um lado, uma contextualização da matriz folclórica/tradicional, assim como as 

mudanças nos processos de circulação massiva que possibilitaram a comunicação entre os 

diferentes circuitos da sociedade. Através destes mediadores acreditamos possível o 

exercício de pensar o popular não como algo limitado ao que se relaciona aos antigos 

discursos da tradição e da localidade, de dominação e pobreza, mas o popular ligado à 

complexidade das relações sociais, seus modos de produção dos sentidos e de articulação do 

simbólico. 

Embora o foco deste trabalho seja antropológico, ele não exclui a Sociologia, a 

História, nem a Literatura. O ponto de partida é antropológico, mas não nos limitamos a 

encontrar o popular em grupos minoritários. Nossa perspectiva é interdisciplinar, por isso, 

                                                
25 Todos os autores em questão escrevem a temática popular na forma de poesia rimada. Exceto, Lourdes 
Ramalho, que em algumas peças não segue rigorosamente a estética da rima. Ainda assim, há um momento de 
sua produção denominado de teatro-cordel, em que os textos são escritos no formato da literatura de cordel. 
Além disso, seus textos são ricamente habitados por formas poéticas: rimadas, musicadas e instrumentalizadas.  



procuramos uma noção de popular que fosse apropriada por diversos campos do saber. O 

que certamente aumentou a complexidade de nosso estudo. Além disso, não pretendemos 

justapor os conhecimentos de forma fragmentária, mas fazer com que eles dialoguem no 

texto.  

A Antropologia, assim como a Literatura e os dados históricos são passíveis de 

deslocamentos, que é dado pelo pesquisador através do direcionamento de seu olhar. Do 

mesmo modo, os textos por nós analisados são produtos do deslocamento da forma como 

cada autor compreendeu o popular. Por isso, propomos trabalhar uma descrição do popular 

literário com o mesmo tratamento de uma etnografia, procurando relativizar sobre a lógica 

interna do texto e as fontes de sua originalidade. 

A reformulação do popular tradicional em popular massivo permite entender de 

modo diferente o lugar do folclore na modernidade. Não se trata de resgatar ancestrais, mas 

de ampliar as diversas modalidades de cultura urbana e massiva estabelecendo formas 

híbridas de existência do popular. Um diálogo cultural com outras possibilidades de 

existência social, uma identidade hibridizada pela interferência de elementos tais como a 

influência do mass media, a constituição do herói da massa e as novas formas de 

comunicabilidade entre as pessoas. Sabemos que o fenômeno da cultura de massa está 

imediatamente ligado ao desenvolvimento do mass media, que inaugura a comunicação 

pelo jornal, revista, filme, disco, rádio, televisão. Nosso olhar não está focado para a 

produção que se dá diretamente nestes ambientes. E sim, para as mudanças e adaptações 

provocadas por este tipo de comunicação que interferem, sobremaneira, na criação artística. 

Desse modo, estamos assumindo o desafio de não encaramos o problema da cultura popular 

e da cultura de massa como unidades autônomas. 

Portanto, julgamos ser o nosso maior desafio, reconhecer a densidade e a 

diversidade das condições de existência do popular, seguido da tarefa de redimensionar 

conceitos já tão analisados, propondo um exercício de desprendimento de antigas visões e a 



readequação do olhar para horizontes menos idealistas e hierarquizantes, que muito se 

distanciam das possibilidades do vivido. Por isso, situamos a cultura popular enquanto 

processo social dinâmico e atual, interpenetrando-se ao mesmo tempo ao folclore, à tradição 

e à cultura de massa. 

Um estudo interdisciplinar flexível deve procurar romper com as oposições entre 

antropólogos e folcloristas, historiadores e sociólogos, literatos e comunicólogos. Pois os 

antagonismos entre essas áreas de conhecimento são resultados das fronteiras de segurança 

em que cada um prever delimitar o que é seu campo. Bem como dos antagonismos de 

poder, em que nenhum abre mão para a verdade do outro. A possibilidade de pensar a 

relação do popular com o massivo, não requer apenas uma revisão da idéia de popular, o 

que de fato já vem ocorrendo na história, na literatura, nas ciências sociais. É preciso abrir 

mão de lugares já firmados e repensarmos também um conceito há muito estereotipado nas 

ciências humanas, que é o conceito de cultura de massa.  Portanto, para contribuirmos com 

uma visão menos preestabelecida da cultura de massa, iremos considerar o processo que 

leva do popular ao massivo, sem cairmos na pretensão de medir os graus de autenticidade 

ou degradação com que o popular se apresenta no massivo, ou com que o massivo se 

apropria do popular. Mas sim de investigarmos a circularidade cultural que alimenta as duas 

matrizes.  

Não alvitramos a questão maniqueísta que de um lado propõe que o massivo agiria 

por meio do popular, abusando de gostos e temas para alcançar novos públicos. Ou do 

outro, que estaria o popular se expandindo através das técnicas e tecnologias midiáticas e 

com isso se corrompendo. Na primeira posição teríamos um movimento compreendido 

como a comercialização da cultura. Num segundo, aquilo que chamamos de cultura impura. 

Por não compactuarmos com o mito da pureza cultural, procuramos superar essa dicotomia 

e situarmos o literário no universo cultural do popular e da massa. 



Se a cultura de massa não é completamente alheia à cultura popular, então devemos 

considerar, graças à natureza textual do nosso objeto de estudo, o que existe em comum 

entre as formas narrativas da cultura popular e a cultura de massa, contrariando as teorias 

apocalípticas que ora previram o fim do ato narrativo, ora desconsideraram a 

impossibilidade de continuidade de uma memória narrativa tradicional numa cultura de 

massa. 

As culturas camponesas já não representam a predominância das culturas populares; 

os ritmos locais já estão presentes na nova música eletrônica; a arte popular já é tida como 

refinada por alguns setores da sociedade; a literatura produzida por escritores nordestinos já 

incorporou diferentes setores das artes e da academia. Os fenômenos culturais tradicionais 

dividem hoje o palco com um conjunto de outras identidades e práticas simbólicas. Diante 

de tantas mudanças, torna-se quase impraticável o trabalho de delimitação de fronteiras 

rígidas. Para construirmos recortes criativos do real, bordado na colcha de retalhos das 

experiências, precisamos ter sensibilidade de captarmos traçados pessoais e realidades 

vividas nos interstícios. O enfoque desta pesquisa propõe uma renovação das metodologias 

científicas que pretendem dar conta do fenômeno da cultura popular, procurando 

esquadrinhar uma visão mais ampla da realidade. 

A escolha por mediadores aparentemente díspares nos permite reconstituir um 

fragmento do que se costuma chamar de polissemia da cultura popular. A existência de 

diferenças e desníveis no interior de suas obras é pressuposto dessa polissemia. De outro 

modo, os autores em análise não podem ser considerados ícones da expressão vitoriosa e 

espontânea de uma cultura popular original. No geral, a análise dos valores por eles 

fundidos deve dar conta dos domínios de uma cultura produzida pelas classes dominantes, 

permeada por conflitos entre as imposições culturais dadas às classes populares que 

desembocam numa lógica preciosa da criatividade popular. Não pretendemos indicar que 

estas relações de interticialidade são canais deformadores ou deturpadores das relações de 



dominação. Por isso, na primeira parte deste estudo sobressai à definição das 

intermediações fronteiriças entre folclore, cultura popular e cultura de massa, para em 

seguida sugerirmos como elas circulam mais livremente nos campos da produção artística 

dos mediadores simbólicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I – O POPULAR NA MASSA 
 
 

1.1 Folclore 
 

A Sociedade do Folclore na Inglaterra foi fundada em Londres no ano de 1878 e 

determinou como sendo seu objeto de estudo as narrativas tradicionais, os costumes 

tradicionais, os sistemas populares de crenças e superstições e formas populares de 

linguagem.  Mas em 1807 já se havia fundado na França a Sociedade dos Antiquários. A 

Sociedade do Folclore, na verdade, era um marco para um movimento que já estava 

acontecendo no início do século XIX e deixa profundos vestígios no modo de pensar a 

cultura popular26. 

Quase oitenta anos depois foi publicada a Carta do Folclore Brasileiro, resultado do 

I Congresso de Folclore Brasileiro realizado em 1951, no qual o estudo do folclore foi 

reconhecido como integrante das ciências antropológicas e culturais classificando os fatos 

folclóricos a partir de sua antiguidade, persistência, oralidade e anonimato. 

O estudo do folclore na Inglaterra sofreu forte influência do positivismo nascente na 

Europa. O fato é que, apesar de sempre contar com a contribuição de pesquisadores que 

atuaram fora da academia, o folclore muito cedo foi tomado como objeto de preocupação 

científica, na tentativa de sistematizá-lo como modo de conhecimento da cultura de 

determinados grupos sociais. 

Desde o movimento marcadamente inglês, influenciado pelo evolucionismo e o 

positivismo, o folclore passou a ser reconhecido pelas dimensões que estão associadas à 

conservação, defesa e manutenção dos padrões culturais das populações camponesas e das 

práticas cotidianas dos pequenos grupos tradicionais que estariam à margem do progresso. 

Mais do que uma crítica à idéia de progresso, os estudos do folclore devem ser 

caracterizados pela busca dos costumes em vias de extinção. Nesse sentido, seria necessário 

                                                
26 ORTIZ, Renato. Românticos e Folcloristas. São Paulo: Olho D’água. s/d. 



aos pesquisadores coletarem um grande número de dados (objetos, música, contos, 

provérbios) que estariam fadados ao desaparecimento. Dentro dessa perspectiva usa-se 

muitas vezes o termo “sobrevivência” 27, como fragmentos de costumes e hábitos de uma 

tradição que teriam sobrevivido ao tempo28. Todavia, descartaremos a possibilidade de 

considerar as práticas culturais populares como sobrevivências, resquícios do passado, por 

tornar inviável seu enfoque como realidade social atual. 

Renato Ortiz29 ressalta que desde a herança folclorista o campo foi o local 

privilegiado do folclore. Ayala e Ayala30 disseram que isto se deu devido à crença de que os 

homens do campo seriam conservadores e tradicionais. Essa questão associada à noção de 

cultura popular caracteriza as formas de saber do povo como rústicas e ingênuas. Somente 

com o Romantismo31 que se tomou uma preocupação maior com os costumes da vida 

popular e seus aspectos subjetivos. Até então, grande parte da literatura folclórica fora 

tratada por sacerdotes e posteriormente, por pensadores positivistas que a via como 

crendices e superstições. Somente na virada do século XVIII para o XIX, que o filósofo 

alemão Herder privilegia o relativismo histórico e as tradições específicas do povo alemão, 

que representariam, posteriormente, o valor particular deste povo. 

Entre os intelectuais brasileiros a adoção do folclore como campo de estudo veio 

concomitante à necessidade de construção de uma identidade nacional. Fato este coligado à 

implementação das ciências sociais na universidade e a vontade de fazer frente à exploração 

colonial. É como se tivéssemos amalgamado o modelo cientificista-racionalista inglês, e o 

modelo artístico e cultural do romantismo alemão. Basta lembrarmos da idealização do 

                                                
27 Influência do evolucionismo de Tylor. 
28 “Estratégias de sobrevivência” é também uma expressão usada para se referir aos hábitos daqueles que 
enfrentam adversidades e por isso, teriam o hábito de reinventar sua vida a cada dia.  
29. Op. Cit. 
30 AYALA, Maria Ignez Novais & AYALA. Marcos. Cultura Popular no Brasil. Perspectiva de Análise. São 
Paulo: Ática, 1987. 
31 O pós-modernismo é considerado um movimento cultural da pós-modernidade, e o modernismo foi 
considerado uma reação artística à era da modernidade, assim também o Romantismo foi tido como uma 
resposta ao pensamento racionalista do Iluminismo. É o movimento Romântico Alemão que pela primeira vez 
faz uso do termo folclore no sentido de “cultura popular”, reapropriando-se de um dado científico e cultural 
para apresentar uma leitura mais mística e poética das práticas artísticas e culturais do povo.  



Cancioneiro Popular por José de Alencar de um lado, e sua conseqüente problematização 

com Sílvio Romero, numa perspectiva mais cientificista. Ou ainda, podemos lembrar das 

farpas trocadas entre os folcloristas e Florestan Fernandes32 sobre os métodos adequados da 

pesquisa folclórica. De todo modo, é o folclore quem lança as bases de um terreno 

complexo de investigação científica e de cunho etnográfico, que viria a assumir 

posteriormente o caráter de cultura popular. 

Usualmente, o termo folclore tem sido aplicado entre nós com sentido pejorativo, 

folclórico é aquilo que é anacrônico, cômico, pitoresco. Para muitos de nós, o folclore só 

existiria, por exemplo, nas cidades de interior. Não é à toa que ainda persiste a idéia de um 

folclore muito ligado ao interior do Nordeste, do Sudeste e do Rio Grande do Sul, zonas de 

produção agrária. Mas de modo geral percebemos que o folclore em sua forma mais 

arraigada está próximo da tradição. No sentido de tradição, o folclore preocupa-se em 

preservar as práticas culturais desaparecidas, lamentando pelo abandono de determinados 

elementos do passado.  

A tradição compreendida pelo folclore é aquela que busca desvendar a gênese da 

cultura de populações rurais, e que faz jus à permanência e a repetição dos elementos da 

tradição, entendida como dado comprobatório da originalidade dos fatos culturais. Assim, a 

tradição seria legitimadora do folclore e o folclore o reduto da cultura popular. A apreensão 

do folclore como tradição torna: “o popular (...) resíduo elogiado: depósito da criatividade 

camponesa, da suposta transparência da comunicação cara a cara, da profundidade que se 

perderia com as mudanças ‘exteriores’ da modernidade” 33.  

Até hoje, costuma-se definir a autenticidade do folclore a partir do nível de 

fidelidade que se mantém ao passado rural. Exemplo disso é a discussão calorosa entre os 

artistas e intelectuais regionalistas da descaracterização do repente pela admissão de temas 

                                                
32 VILHENA, Luis Rodolfo. Projeto e Missão. O Movimento Folclórico Brasileiro, 1947-1964. Rio de 
Janeiro: Funarte/ Fundação Getulio Vargas. 1997. 
 
33 CANCLINI, 2000, p. 209 



televisivos, notícias que são manchetes nos jornais ou até mesmo assuntos de novela. Esses 

versos além de prender o público derivam da necessidade de o poeta demonstrar seu 

conhecimento da atualidade. Porém, nota-se a negligência com os processos atuais e 

agentes sociais envolvidos e a sobrevalorização de antigas formas. Além disso, Canclini 

argumenta que:  

Mesmo nas zonas rurais, o folclore não tem hoje o caráter fechado e 
estável do universo arcaico, pois se desenvolvem em meio às relações 
versáteis que as tradições tecem com a vida urbana, com as migrações, e 
as opções temáticas oferecidas (...) pelos meios eletrônicos (...)34.  

 

 O problema é exatamente quando folclore e tradição são tomados de modo 

conservador. A modernização do país iniciada nos anos 30 e intensificada nos anos 50, fez 

crescer um temor conservador de que o folclore iria desaparecer e junto com ele a memória 

nacional.   Esse pensamento é conseqüência de uma postura que vê tudo que se relaciona 

com a modernidade ameaçando o folclore: “Um dos elementos caracterizadores do folclore, 

no entender de muitos estudiosos, é a tradição, isto é, a exigência de que um fato, para ser 

folclórico, deva ter sua existência comprovada há longo tempo” 35  

  Se pensarmos no sentido de tradição empregada à alta cultura, ou arte erudita, 

veremos que tradição diz respeito à relação de uma obra artística com outras de tendências 

semelhantes ou diferentes, que lhe antecederam ou que lhes são contemporâneas. Diante 

desta denominação, o sentido de tradição folclórica assume um caráter arcaico e isolador. 

Para isso já havia alertado Renato Ortiz: Poucas vezes pensamos como tradicional um conjunto 

de instituições e de valores que, mesmo sendo produtos de uma história recente, se impõem a nós 

como uma moderna tradição, um modo de ser36. Ortiz está falando da tradição enquanto norma 

e por isso, está falando de um sentido de tradição que é facilmente aplicado ao contexto 

racional da modernidade, mas abnegado à antigas culturas. E acrescenta que no Brasil 

                                                
34  Ibdem, Idem,  p. 218 
35 ORTIZ, s/d.  p.26  
36 ORTIZ, Renato. A Moderna Tradição Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 207. 



estamos acostumados a pensar que o novo é o moderno e o antigo é tradição, sem 

percebermos que o moderno também pode ser uma tradição37: 

Habitualmente, nós a consideramos [ a tradição] como algo do passado, 
um conjunto de práticas preservadas na memória coletiva da sociedade. 
Tradição se associa a folclore, patrimônio, pretérito. Poucas vezes nos 
ocorre pensar o tradicional como um conjunto de instituições e valores, 
oriundos de uma história recente38.  

 
 Desse modo, o autor nos abre caminho para entendermos a tradição enquanto um 

conjunto específico de idéias, com elementos e características em comum, que o faz 

estabelecer ligação ou diferenciação com outros conjuntos de idéias. Semelhante ao que já 

havia indicado Florestan Fernandes no que diz respeito ao folclore subjetivo e Elias Xidhie 

com a aproximação entre folclore e cultura popular.   

Florestan Fernandes inclui no folclore o tema da subjetividade a partir das canções, 

dos conhecimentos, das crenças como elementos que permitiriam investigar os alicerces 

intelectuais que orientam o comportamento social-humano. Neste caso o folclore envolveria 

os elementos materiais e não-materiais.  Já Xidhie respeita que alguns aspectos do folclore 

podem desaparecer, enquanto outros podem ser reelaborados a partir das mudanças dos 

aspectos da vida. Ambas as perspectivas nos concedem a continuidade que necessitamos 

para desenvolvermos o tema. 

Florestan Fernandes pensa as tradições como “(...) elaboração formal dos temas 

folclóricos e às implicações literárias dos padrões práticos, estéticos ou filosóficos, 

inerentes à produção cultural de cunho folclórico (...)39”.  Xidhie acredita que a tradição e os 

fatos folclóricos estão sujeitos a adaptações e transformações que garantem “(...)uma 

reaglutinação de elementos, antes difusos, em determinadas manifestações culturais, que 

passam a se configurar como formas de resistência à imposição de padrões culturais 

                                                
37  Anthony Giddens é também um autor que nos oferece uma boa imagem da modernidade enquanto tradição. 
GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade. São Paulo: Ed. Da Unesp, 1991. 
38 ORTIZ, Renato. Mundialização e Cultura .2 ed.  São Paulo: Brasiliense, 1994.p.19. 
39 FERNANDES, Florestan. O Folclore em Questão. São Paulo: Hucitec, 1978, p. 110. 



dominantes40”. Neste caso, os artistas que atuam como mediadores simbólicos estariam 

inseridos numa grande tradição literária e cultural, na qual os elementos do folclore estão 

sendo constantemente reatulizados, visto que acompanham as próprias transformações 

culturais. 

Entendemos que o folclore fornece a base através da qual a cultura popular é 

reconstituída a partir da tradição contextual41. Dito de outro modo, o folclore serve como 

substrato através do qual o popular é visto como tradição e cultura. Mas não queremos com 

isso subtrair a relação entre folclore e cultura de massa, pois acreditamos que as formas 

artesanais de comunicação das culturas autóctones e da tradição oral se atualizam frente à 

reorganização massiva da cultura. Diante dos textos literários que serão posteriormente 

analisados, constataremos, por exemplo, como a forma tradicional-popular da narrativa oral 

oferece subsídios para alimentar o mercado simbólico da comunicação de massa. 

Numa perspectiva inversa, nota-se também que a música folclórica, o artesanato, a 

poesia, as danças dramáticas, têm atraído atualmente grandes massas de moradores urbanos, 

de migrantes indígenas e camponeses, bem como artistas, cientistas, estudantes, jornalistas, 

movidos por destacados movimentos realizados por feiras culturais, exposições de 

artesanato, festas populares, festivais de música, dança e poesia. Ainda aí, é possível 

considerar a parcela de contribuição e divulgação dos meios massivos para a realimentação 

eufórica como estes fenômenos têm sido experimentados. Logo, gostaríamos de comentar a 

constatação de que mesmo o impulso modernizador e as tendências massificantes não 

conseguiram suprimir o folclore e as culturas tradicionais. Muitos estudos etnográficos têm 

revelado como as culturas tradicionais têm-se mantido apesar das transformações. Em todo 

caso, não podemos deixar de apontar que a temática folclórica veiculada pela mídia, em 

                                                
40 XIDHIE, Oswaldo Elias. Narrativas Pias Populares. São Paulo, Instituto de Estudos Brasileiros/USP, 1967, 
p.40. 
41 Tradição contextual é um termo cunhado por Giddens (2002)  para explicar os fenômenos da tradição que 
tem por base o ritual, a continuidade através das gerações, o respeito às iniciações e às autoridades, bem como 
às normas estabelecidas de comportamento. 



grande parte, apresenta-se pela caracterização estereotipada de determinados traços 

culturais e pelo acentuado sotaque regional. 

Portanto, o problema da manutenção do folclore não deve ser questionado em sua 

relação com tradições inalteradas. E sim, como as culturas tradicionais estão se 

transformando em sua interação com as forças da modernidade (e pós-modernidade) e as 

formas atuais de comunicação eletrônica e multimídia. 

Consideramos ainda que o folclore não tenha o caráter cultural fechado e coerente 

que se imaginou na antropologia etnográfica e na sociologia dos pequenos grupos. Está 

claro que o folclore tem um pé na continuidade de determinadas práticas e produções 

simbólicas de poetas populares, de artesão, de grupos de dança como maracatu e reisado. 

Mas ele também se expande a partir das relações da tradição com a vida urbana, os 

processos de migração e a comunicação de massa. Nesse sentido, não existe um folclore 

exclusivo de determinadas regiões, classes ou grupos minoritários. Alguns comunicólogos 

já identificam o folclore como processos comunicacionais e comportamento folk.  

Apesar do caráter contraditório com que a cultura de mídia estimula o folclore, 

temos que admitir que as novas tendências massivas não obnubilaram a força das culturas 

tradicionais. No meio termo entre folclore e cultura de massa, encontramos aí a 

intermediação da cultura popular. 

1.2 Cultura Popular 
 

Os termos folclore e cultura popular, em muitos casos, são confundidos enquanto 

sinônimos. Logo, devemos fazer uma breve distinção, visto que o folclore pode se 

manifestar como cultura popular por meio de eventos e representações artísticas que 

venham a utilizar conteúdos folclóricos em sua composição. Mas o contrário não é possível. 

O que é classificado como cultura popular não deve ser imediatamente considerado folclore. 



A impossibilidade de configurá-la como um sistema cultural coeso é um dos aspectos que 

nos permite distingui-la do folclore.  

Na análise da cultura popular não cabe um estudo homogeneizante pois que se 

colocam juntas práticas e sentidos tão heterogêneos tais quais os que encontramos dispostas 

na diversidade dos grupos sociais. Em outras palavras, cultura popular é uma forma 

simplificadora de falar de uma realidade muito heterogênea que ao mesmo tempo em que 

abarca o folclore, está menos preocupada com a repetição de traços típicos. Conforme 

aponta Henrique Rocha: 

A cultura popular tem de tradicional o que lhe é oriundo do conhecimento 
e práticas populares associadas ao cotidiano, porém, com mais 
desprendimento em relação à tradição, reunindo em seus fazeres 
elementos próprios de dinâmica cultural na qual está inserida sua 
vivência42.  

 

Para alguns dos defensores do folclore (enquanto sinônimo de tradição), a mudança, 

a adoção de novos traços adquire um teor pejorativo, o que estaria ligado aos aspectos da 

dominação e da sobreposição dos meios de comunicação de massa e da indústria cultural. 

Essa perspectiva de deterioração é reforçada pelas concepções equivocadas que 

demonstram ignorância em relação à abrangência do folclore enquanto prática e vivência. É 

exatamente essa perspectiva conservadora que facilita a identificação do folclore com a 

imagem do exótico, do ultrapassado e distante. Na nossa concepção, o folclore está 

relacionado à tradição nas formas de viver e criar, mas também pode estar inserido no 

domínio do universo maior da cultura e também implícito na cultura popular.  

A cultura popular auxilia o folclore a se movimentar e, em lugar de se atrelar a uma 

verdade primeira, longínqua, é arrastado pelo próprio impulso do tempo podendo ser 

inventivo em relação ao sentido inicial de onde herdou suas raízes. Se assim o auxilia, é 

porque ela já realiza este movimento sem grandes perdas. Pelo contrário, continua 

sabiamente acumulando significados. De acordo com a tríplice dinâmica de Raymond 
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Williams43, a boa relação entre tradição e cultura popular se dá através da interpolação entre 

o arcaico, o residual e o novo. O arcaico seria composto pelos elementos de rememoração 

que efetivamente são mantidos no passado, pois perderam sua dinâmica no presente; o 

residual seria o âmbito dos elementos formados no passado, mas que mantém viabilidade no 

presente; e o novo representa um processo claro de inovação a partir das práticas e 

significados do passado. 

Embora procure ser fiel à tradição, os fenômenos da cultura popular agregam novos 

significados e conotações ao que tenta reconstituir. Isso equivale dizer que estão sendo 

agregados à prática, elementos exteriores que permitem a ressemantização da expressão 

original. Por exemplo, ao encontrarmos danças folclóricas, recitais, músicas em cds, livros 

ou internet, esses instrumentos não representam a manifestação folclórica em si, mas seu 

registro em segunda mão. Por outro lado, os produtores da cultura popular necessitam 

acompanhar a evolução dos recursos tecnológicos, não apenas para o registro da tradição, 

mas para divulgação e até mesmo a continuidade do seu trabalho. É nesse sentido que a 

cultura popular promete inovações e, frequentemente, se torna criativa. 

No artigo referendado “Refletindo os Conceitos de Folclore, Cultura Popular e 

Tradição”, Henrique Rocha explica que a cultura popular pode se apoiar em recursos 

tecnológicos materiais, discos, filmes, livros, enquanto o folclore sente a precariedade 

desses recursos. Os portadores do folclore possuem um patrimônio imaterial que é 

transmitido por meio das narrativas orais, da prática de ritos e pelo próprio hábito adquirido. 

Já os produtores de cultura popular estão preocupados em destinar recursos ou suportes do 

folclore que derivem à manutenção da tradição redimensionada. 

Portanto, investigar a cultura popular permite também problematizarmos o grau de 

afastamento do fato folclórico das sociedades tradicionais e o modo como se dá a 

reelaboração de conteúdo. O folclore lança mão de valores, padrões de comportamento, 
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objetos e costumes, expressões materiais e imateriais que são subsídios para a elaboração de 

pontos de vista sobre as relações sociais. A cultura popular vinculada ao folclore elabora 

padrões éticos e estéticos específicos que apresenta certas similaridades e permite inseri-la 

como gênero específico de produção cultural, seja ela, teatro, poesia, música ou dança. 

Além disso, é partilhado por um conjunto formado por produtores e público que comungam 

desta temática e se aproveitam dos pontos de vista próprios ao lugar social objetivo do 

folclore, para fazer frente a determinadas posturas artísticas e intelectuais. 

Contudo, escapa ao controle dos atores sociais o que vai se tornar folclore, tradição 

ou cultura popular. Isto é, não existe um esquema intencional do qual derivem hábitos e 

recursos simbólicos que se destinarão à manutenção da tradição. A seleção é praticada por 

todos. Porém, não deixa de ser seleção quando a cultura popular elege a preferência por 

determinadas manifestações culturais, pela poesia, por danças, pelo linguajar. Tudo 

acontece como se houvesse um esquema de realimentação, em que folclore, tradição e 

cultura popular vão se atualizando. Rocha detecta que: “passa a existir hoje é um 

comportamento dos grupos ligados à prática da cultura popular e do folclore, tanto no meio 

rural quanto urbano, visando à organização e ao planejamento de sua produção cultural44”.  

A perspectiva da cultura popular, assim como a do folclore, sobrevivem nas regiões 

periféricas, onde ocorre uma simbiose entre o popular tradicional e as políticas regionais. 

Isto acontece porque o estudo da cultura popular está associado não apenas aos movimentos 

de arte, mas também aos avanços da consciência regional, oposta à centralização do Estado, 

que sabiamente soube utilizar o prestígio popular do folclore para dar um sentido de 

continuidade à nação.  Ortiz elucida que “O estudo da cultura popular é uma forma de 

consciência regional quando ela se opõe ao estado centralizador. Não é casual que os 

folcloristas predominantemente se concentram em regiões periféricas como o Nordeste”45. 
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O autor elege Gilberto Freyre como paradigma de intelectual preocupado com a temática 

regional e ao mesmo tempo, preocupado em emular seu capital cultural.  

De acordo com Ayala & Ayala46, Mário de Andrade foi o primeiro autor brasileiro a 

romper com a questão da tradição como comprovação do folclore e foi além, definindo o 

fato folclórico pelo processo de criação e das técnicas utilizadas. Ele foi pioneiro também 

na inclusão da produção urbana na cultura popular. Mário de Andrade volta-se para uma 

pesquisa sobre dança, música, literatura, medicina e religiosidades populares, porém com 

interesses que estavam ligados a um projeto artístico mais abrangente47. Como diretor do 

departamento municipal de cultura promoveu um curso de Antropologia destinado à 

preparação de pesquisadores de campo e ministrado por Lévi-Strauss. O modernista estava 

preocupado com o caráter da pesquisa e da coleta de dados realizada até então, e 

 (...) coloca em discussão o caráter tradicional como requisito para a 
pesquisa folclórica em um país como o Brasil, onde a quase total 
inexistência de documentação e a rapidez das transformações tornam 
impossível comprovar a secularidade das manifestações culturais 
populares 48. 

 

Mas é com o movimento cultural da década de 60, mais precisamente com os 

intelectuais do CPC (Centro Popular de Cultura), que se rompe com “a identidade forjada 

entre folclore e cultura popular. Enquanto o folclore é interpretado como sendo as 

manifestações culturais de cunho tradicional, a noção de cultura popular é definida em 

termos de transformação”. 49 A partir de então, a cultura popular deixa de se preocupar com 

os recursos da tradição e torna-se um projeto político de reforma e redenção para o povo. 

De tal modo que vai-se assumindo enquanto base de uma política cultural. A partir deste 

debate surge a questão dos intelectuais e a organização da cultura, que será desenvolvida em 

item posterior. 

                                                
46 AYALA e AYALA, 1987. 
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48 AYALA e AYALA, Op. Cit.,  p.27 
49 Ibdem, Idem p.71. 



O movimento intelectual do CPC nos obriga a lembrar uma diferenciação necessária 

do sentido do “popular” numa discussão materialista e a “cultura popular” no geral. O termo 

“popular” remete, no primeiro caso, às condições sociais e econômicas de subordinação. 

Enquanto a cultura popular permite abarcar uma gama de grupos que “convergem em um 

projeto solidário50”.  Há quem acredite51 que o substantivo povo, foi atenuado pelo adjetivo 

popular, seguido da palavra cultura. Assim o termo “cultura popular” seria apenas 

pacificador dos efeitos revolucionários que designam a palavra povo. 

No âmbito da Sociologia, alguns autores52 se permitiram incorporar a elaboração 

simbólica do povo a partir de seu lugar relativo nas relações de produção. Todavia, Roger 

Chartier53 pondera que o uso da palavra cultura no intuito de descrever crenças e 

comportamentos próprios das classes operárias foi de ocorrência relativamente tardia. Já a  

incorporação dos múltiplos usos do popular ampliou a noção de povo para além da classe 

operária e fez reconhecer outras formas culturais, tais como as culturas tradicionais. 

Conforme indicação de Canclini54 a cultura popular não corresponde com precisão a 

um referencial empírico, a sujeitos ou situações nitidamente identificáveis com a realidade. 

É mais um campo de trabalho que um objeto de estudo cientificamente delimitado com 

características bem definidas. Neste campo está incutido um conjunto de práticas culturais e 

bens simbólicos. De acordo com sua formulação de “culturas híbridas”, devemos considerar 

grande parte de movimentos urbanos na construção das culturas populares e não podemos 

atribuir às culturas tradicionais e camponesas a representação majoritária da cultura 

popular.  

Caberia ainda acrescentarmos que a categoria “cultura popular” dá margens para as 

interpretações folcloristas que vêm do popular tradicional; acopla o popular dos meios 
                                                
50 CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas. Estratégias para entrar e sair da modernidade. 3 ed. São 
Paulo: EDUSP, 2000 (Ensaios Latino-americanos 1), p. 272. 
51 GENEVIÈVE, Bollème.O Povo por Escrito. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
52 Podemos citar Edward Thompson e sua obra emblemática A Formação da Classe Operária Inglesa, 
publicada em três volumes. 
53 CHARTIER, Roger. Cultura Popular: revisitando um conceito historiográfico. In: Estudos Históricos. Rio 
de Janeiro, vol. 8, n . 16. 1995, p.p. 179-192. 
54Op. cit. 



massivos, que procuram apreendê-lo pelo intuito da popularidade, e condiciona também o 

popular dos discursos políticos, que se apropria da modalidade Povo como estratégia de 

aprovação. 

Roger Chartier55 nos alerta para o dado de a cultura popular, talvez por estar sujeita 

a apropriações, ser uma categoria designada de fora e nunca pelos seus próprios autores. A 

exemplo, podemos observar como determinadas obras da música, da arte e da literatura 

brasileiras são interpretadas como popular fora do território nacional. Ou como costumamos 

designar de popular qualquer expressão cultural marginalizada.  

O termo cultura popular é culturalmente objeto de um jogo de hierarquizações, 

sujeito à consagração ou à desqualificação. De um lado, ele nos oferece indícios de como as 

diferenças culturais podem servir para legitimar as desigualdades sociais, ou seja, como as 

crenças, as práticas, os conhecimentos de uma dada sociedade passam a ser discriminados a 

partir de sua definição. De outro, observamos que esta fórmula é empregada com sucesso, 

por  exemplo, para nomear exposições de arte, galerias museológicas, peças de teatro, 

programas de televisão.  

Considerando o meio onde está inserida sua produção, devemos admitir ainda os 

produtores e consumidores da cultura popular como participantes de outras esferas do 

circuito cultural, como o folclore, a cultura de massa e a cultura erudita. Portanto, é por 

meio da noção de mediação simbólica que pretendemos realizar a união de significados tão 

dispersos e transitórios que se conjugam na categoria de cultura popular, assim como 

entender porque ela favorece tantos deslizamentos. 

O sentido de cultura popular, estabelecido para este trabalho, está no princípio de 

que dentro deste grande leque que é a cultura popular, encontramos uma determinada 

vertente que corresponde a uma releitura do folclore sertanejo ligado à tradição oral do 

repente, do cordel e da poesia declamatória, mais precisamente encontrada nos textos 

poéticos de Lourdes Ramalho, Astier Basílio, Jessier Quirino e Bráulio Tavares. Para estes 
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artistas a tradição está afetivamente relacionada aos pequenos elos de parentesco, costumes, 

falas, hábitos e símbolos de tradições locais. Mas ao mesmo tempo a tradição é mediatizada 

como crítica à sociedade atual e suas perspectivas de futuro. 

A compreensão mediadora da cultura popular como compósito de bens simbólicos, 

reorganiza a inter-relação entre folclore e os modernos meios de comunicação. Neste caso, 

compreendemos que a chamada cultura de massa favorece as bases para uma atuação mais 

abrangente da cultura popular. 

 

1.3 Cultura Popular e Cultura de Massa 
 
 

Existe uma grande quantidade de conceituações para definir o que vem do povo em 

diferentes momentos históricos as coisas pertencentes ou relativas ao povo foram vistas sob 

vários aspectos que revelavam as faces e contrafaces de seu tempo. Muitos sinônimos 

também já foram utilizados: povo, popular, massa, motim. Em diferentes línguas: populus, 

politikos, plêion, ta plèthè, polus antrôpos56, etc. Essas palavras envolvem ambigüidades, 

incoerências, conflitos, intrigas, etc. Geneviève Bollème57 aponta que desde a antiguidade 

as multidões já ocupavam um lugar, do qual havia um distanciamento, pois se cultivava um 

“medo das turbas”. Martín-Barbero58 observa que no século XIX ainda existia um 

preconceito aristocrático em relação ao “sórdido povo”, ao povinho reles. 

De modo geral podemos entender o povo sob uma série variada de matizes. A 

multidão como turba ou massa anônima; um somatório ou ajuntamento qualquer de 

pessoas; uma comunidade restrita de pessoas; a classe dominada (em oposição à classe 

dominante); a ralé, a parte humilde da sociedade; um conjunto de pessoas que tem nível 

cultural médio ou baixo e até a coleção de todos os indivíduos de um país: o povo-nação.  
                                                
56 Para obter mais detalhes, consultar Bollème (1988), que realizou um acurado estudo sobre as formas de se 
falar e representar O povo ao longo da história.  Apesar de ser uma pesquisa vernácula, ela traça importantes 
imagens da cultura.  
57 Op. Cit. 
58 Op. Cit. 



Atualmente, existem duas formas predominantes de falar sobre o povo, escondidas 

sob a égide de dois chavões: cultura popular e cultura de massa. Ambas as terminações se 

entrelaçam historicamente, enquanto experiências do mundo da vida e da arte. O fato é que 

a idéia de uma sociedade de massa está implicitamente associada à noção de povo. A 

maioria dos estudos das ciências sociais coloca o surgimento da massa no período pós-

guerra, associado ao fenômeno da sociedade de consumo, desconhecendo as matrizes 

históricas e culturais deste conceito.  

O povo que na antiguidade já fora tido como impetuoso, primitivo, infantil. É hoje 

visto com uma massa pouco esclarecida, não-pensante, sem espírito nobre, sem polidez. O 

povo que já fora visto como ciumento, apaixonado, irritado, frívolo. É hoje a massa tomada 

pela inconstância e pela emoção. Mas esse povo também já foi aquele do Romantismo, em 

que sua força vai caracterizar tradições, expressões artísticas e gêneros literários. Para 

alguns autores, essa experiência marca a origem pelo interesse do estudo do conhecimento 

cultural do povo associado às suas formas artísticas; momento também em que a noção de 

povo foi sendo substituída progressivamente pelo termo “popular”, e das primeiras 

tentativas de tornar a cultura popular símbolo da cultura nacional.  

Há tempos que existe uma zona de encontro entre o povo, o popular e a massa. A 

proximidade é gerada pelo julgamento estético que os localizam na “narrativa do exagero e 

do paradoxo, da paixão e da emoção, aquela que mistura ética e estética, aquela que a 

história do pudor e da racionalidade do triunfo da burguesia nos acostumou a descartar 

como popularesca e de mau gosto”59 Assim  era a concepção de cultura popular na Idade 

Média e no Renascimento, conforme já havia retratado  Mikhail Bakthin60; assim continua 

julgando as concepções puristas da cultura popular que vê a cultura de massa como 
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degeneração das práticas do povo, transformadas pela assimilação da técnica, o 

rebaixamento progressivo dos elementos mais fortemente caracterizadores da tradição. 

Dentro deste debate, os meandros que nos permitem situar o nosso enfoque 

empírico parte da cumplicidade que o folclore tem com a massa, lugar de chegada de uma 

tradição oral e ponto de partida de uma nova cena, que leva da cultura popular à cultura de 

massa. Nosso enfoque empírico parte da mediação de artistas da Cidade de Campina 

Grande-PB que retratam os conflitos e limites deste contingente da migração da cultura 

popular para as cidades e a explosão da cultura de massa urbana. Lourdes Ramalho, que 

inicia sua produção cultural na década de 50; Bráulio Tavares e Jessier Quirino, que 

nasceram nesta década e Astier Basílio, que é seu remanescente. Pretendendo encontrar os 

liames entre uma geração e outra e traçar os caminhos que levam de uma identidade rural a 

uma urbana; Todos estes artistas estão preocupados com os costumes ditos populares, ao 

passo em que se propõem a dialogar a tradição com uma rede de atores sociais composta de 

outros artistas, intelectuais, jornalistas, literatos.  

Malgrado o víeis tradicionalista da cultura popular ter negado qualquer elo em 

comum com a cultura de massa, Martín-Barbero já sugerira que pensar a denominação do 

popular atribuído à cultura de massa propõe em pensar positivo o que se passa 

culturalmente com as massas. Por este motivo, pretendemos delinear na literatura escrita 

destes quatro artistas os elementos que permitem essa mediação, estejam eles implícitos ou 

explícitos em suas obras, admitidas proposital ou aleatoriamente, a partir da apropriação de 

duas linguagens: a tradicional e a contemporânea. 

A especificidade dos trabalhos de Lourdes Ramalho, Bráulio Tavares, Jessier 

Quirino e Astier Basílio, deriva da apropriação daquilo que as pessoas “ordinárias” possuem 

e representam como sendo suas formas de vida, seus modos de acreditar, e sua posição nas 

relações sociais. Promovendo à mensagem da cultura do povo com a cultura de massa, e 

também com a cultura erudita. 



Dentre os autores-poetas investigados, todos eles têm uma incursão com o que 

convencionalmente se cultua como erudição61, mas também transitam no universo da 

cultura popular, como constatamos neste trabalho. É exatamente por ter a propriedade de 

circular entre estes universos que todos eles estão aptos a articular simbolicamente a cultura 

popular e sua expressão numa cultura de massa. Esse movimento é o mesmo apontado por 

Martin-Barbero ao analisar as transformações sofridas no campo da literatura a partir da 

insurgência da imprensa. Ele constata tanto uma transformação do autor-escritor, quanto da 

narrativa das classes populares e afirma que essa movimentação redirecionou a figura do 

escritor na direção da figura do jornalista, o que possibilitou que as classes populares 

tivessem acesso à literatura escrita. 

Lourdes Ramalho escreve num momento em que a busca pela construção de uma 

identidade nacional unificada abre caminho para a emergência de uma cultura de massa, 

como estratégia de unificação de um mercado consumidor e da centralização das forças do 

poder estatal. Ainda que sua linguagem não tenha se tornado um fenômeno no meio 

massivo, a sua autora assim o foi. Considerada uma sumidade pela imprensa local, a 

teatróloga sempre aparece em entrevistas de jornais escritos, consagrada pela insígnia da 

autora premiada e reconhecida internacionalmente.  

Em sua escrita, Lourdes Ramalho acredita estar imortalizando algo da cultura do 

passado, dos ditos, falares, práticas e crenças que estariam se dissipando no tempo. A 

própria autora estaria antecipando as transformações pelas quais a cultura popular urbana 

estaria passando e, acredita estar imortalizando a cultura do passado. 

Jessier Quirino, embora atuando nos palcos, é um excelente atrativo no campo da 

mídia. Em seus livros, estão acoplados ao encarte um cd, que “traduz” a maioria dos 
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poemas para a linguagem falada. Desde a associação do livro ao CD, eles se tornaram um 

sucesso de vendagem. Suas aparições ou espetáculos declamatórios são todos 

acompanhados pela imprensa escrita e televisiva, que não perde a oportunidade de anunciar 

previamente as apresentações, entrevistando o poeta e, ainda, fazendo a cobertura ao vivo 

da apresentação.  Mesmo se considerando tímido, Jessier Quirino aparece constantemente 

na televisão, em programas de abrangência local, regional ou nacional62. Além disso, seus 

espetáculos são marcados por conduzirem sempre uma casa cheia, ou seja, um público 

numerosamente expressivo no Nordeste e fora dele. 

Bráulio Tavares, este parece ser polivalente. Além de autor de vários livros o artista 

é auto-intitulado amante do cinema e da ficção científica. Já fez roteiros com temática e 

ambientação nordestinas para programas de televisão como o Brasil legal (TV Globo), e 

roteiros de minisséries como a Pedra do Reino (TV Globo), adaptação à tv do livro 

homônimo de Ariano Suassuna. No cinema, o último sucesso do roteirista foi o filme 

intitulado “O Homem que Matou o Diabo”. Bráulio Tavares é ainda poeta versado em 

motes decassílabos e já teve musicado alguns destes versos com cantores famosos como 

Lenine e Elba Ramalho. O autor escreve ainda para uma coluna diária no Jornal da Paraíba. 

Cada visita de Bráulio Tavares a Campina Grande é notificada pela imprensa, que 

também o aproveita como motivo de notícia.  Além de ser cortejado pelos seus amigos de 

juventude, é recebido por familiares e admiradores, seja qual for a razão da sua passagem. 

Normalmente o escritor é convidado para fazer palestras na universidade e em eventos  

multiculturais, como foi o caso do Primeiro Rap e Repente.  

Astier Basílio é também jornalista contratado pelo Jornal da Paraíba e escreve para a 

sessão cultural do mesmo jornal. Portanto, além de fazer coberturas de eventos diversos 

como música, teatro, poesia, cordel, festivais, cinema; ele mesmo é persona alvo de notícias 

                                                
62 O programa Seis e Meia da TV Itararé (filiada paraibana da TV Cultura na Paraíba e sediada em Campina 
Grande) exibido aos domingos às seis e trinta horas, eventualmente trás os shows de Jessier Quirino 
apresentados no Teatro Municipal de Campina Grande. Além disso, o poeta já foi entrevista por Jô Soares na 
TV Globo,  e já foi  convidado do Programa Ensaio da TV Cultura paulista.  



jornalísticas, já que atua enquanto poeta cantador, autor de livros de poesia e escritor de 

teatro. Sua peça foi vigorosamente anunciada no Jornal da Paraíba pela boa aceitação que 

recebeu na região sudeste. Uma espécie de reconhecimento auferido a um talento da casa. 

Como vimos, todos eles têm passagem no mundo multimidiático, este que é um dos 

alvos centrais da cultura de massa, pelo menos numa visão comum que temos da relação 

entre desenvolvimento técnico, surgimento dos meios de comunicação como jornal, rádio, 

cinema e televisão e a ploriferação da cultura de massa. 

A direção do nosso trabalho caminha de dentro do popular para fora, para a cultura 

de massa, do que o conduz ao diálogo com processo de massificação. Logo, nossos artistas 

são unânimes em nos oferecer em forma de poesia, metáforas daquilo que aproxima a 

linguagem e a estética populares da cultura dos meios massivos. 

 

1.4 Cultura de Massa  
 
 

O fenômeno que nos permite enxergar as mediações entre folclore, cultura popular e 

cultura de massa, está situado no jogo entre o original/originário e a reprodução. Acontece 

que é cada vez mais difícil definir a originalidade de uma idéia ou encontrar a sua origem 

primeira.  Além disso, o processo intercambiado pela reprodutibilidade técnica permite que 

o original flutue por contextos inusitados. É o caso da bricolagem, do recorte do jornal, do 

reaproveitamento da sucata63. 

Numa cultura em que se coloca em xeque a originalidade através da técnica de 

reprodução e o plágio é cada vez mais facilitado, uma das conseqüências previstas é 

exatamente que se misture e se confunda os contextos e os símbolos do folclore, da cultura 

popular e da cultura de massa. Por outro lado, tudo aquilo que possui marca de 

originalidade adquire um valor de excentricidade. Nesse sentido, a cultura popular se 
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reveste de um conceito de autenticidade, porque ligada ao folclore encena a originalidade 

das práticas do passado.  

Entretanto, as representações autóctones do folclore não cabem na estética da mídia, 

talvez por diferenças de tempo, de narrativa, de interesses. Por outro lado, os fatos 

folclóricos vistos pela mídia tomam uma outra conotação, é a própria mídia quem aproxima 

esta prática cultural do status de produto de qualidade, sendo consumido, inclusive, por 

eruditos. Contudo, a mídia não se preocupa em situar os dados da tradição e os aspectos 

inerentes às culturas locais. Através da mídia, a tradição toma uma nova dimensão, a do 

exótico, da raridade, pois, “a técnica de reprodução destaca do domínio da tradição o objeto 

reproduzido.” 64 

Numa análise mais profunda, não podemos dizer que a mídia rejeita as culturas 

populares tradicionais. Pelo contrário, os artistas aqui analisados são unânimes em encontrar 

a continuidade entre os meios eletrônicos de comunicação e as formas tradicionais de 

comunicação oral. A mídia utiliza-se dos princípios da tradição oral, até mesmo como fonte 

de estratégias que facilitam a circulação de informações. O jornal, assim como o cordel, 

diferentemente do livro, desde o início foi passado de mãos em mãos e foi buscar nas ruas 

os seus leitores/ouvintes. 

A face mais avassaladora da reação contra a cultura de massa tem a ver com a 

resistência às tecnologias inovadoras e à experiência cultural ligada ao gosto popular. Em 

outras palavras, é a resistência à mudança, típica de posturas de interesses; e a inabilidade 

em compreender ou aceitar o que vem do povo. Pois, conforme estamos defendendo, o 

massivo tem uma especificidade cultural que está ligada à experiência do povo e do 

popular. 

                                                
64 BENJAMIN, Walter. A Obra de Arte na época de sua reprodutibilidade Técnica. In: Obras Escolhidas. 
Magia e Técnica, arte e política. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1981, p. p. 165 -196 ( p. 168). 



A tendência pessimista foi muito forte com a escola de Frankfurt. Para Adorno e 

Horkheimer, críticos mais fervorosos da indústria cultural65 a arte de massa se torna 

mercadoria e se distancia da vida. A arte, assim como todos nós, é absorvida pela lógica do 

sistema.  A lógica da indústria é quem determina a coerência estética da arte, que terá como 

estilo definidor a imitação, repetição de conteúdo e da fórmula industrial. O artista da 

massa, por sua vez, precisa adaptar sua arte ao gosto de mercado, permitindo assim a 

degradação do sentido da arte pelo de diversão, pois que as formas de lazer reforçam a 

lógica alienante das horas de trabalho.   

A Escola de Frankfurt pensava numa forma dominadora de fazer cultura, específica 

de certa classe de dominadores e dominados, transmitida através da alienação. 

Diferentemente, Walter Benjamin pensava a cultura de massa referente a uma possibilidade 

de vivência da técnica e de experiência cultural. O primeiro raciocínio pensa a massa como 

receptora passiva de uma mensagem cognitiva.66 Já o segundo que a cultura de massa 

corresponde a procedimentos eletrônicos e temáticos que não indicam apenas aptidão com a 

manufatura industrial, mas que abrange escolhas e decisões coletivas.  

No Brasil, a acepção desses conceitos proveio da fonte européia, sem com isso ter se 

tornado sua herdeira fiel. Cada uma dessas idéias, cultura popular e cultura de massa, 

passaram por adequações e rearranjos, tendo permanecido, em grande medida, o veio 

conservador e pessimista. Porém, no transcorrer dos anos o termo cultura popular foi 

ganhando conotações positivas em meio à intelectualidade e à classe artística, enquanto a 

terminologia massa foi se contaminando de prerrogativas negativas e preconceituosas, tanto 

do ponto de vista artístico, quanto político e cultural. Ou seja, a cultura popular, mesmo 

                                                
65 Indústria Cultural foi o termo utilizado por Adorno e Horkheimer anteriormente à denominação Cultura de 
Massa. 
66 Numa leitura mais atual da visão benjaminiana, Martín-Barbero observa que os meios de comunicação de 
massa precisam renovar um contrato simultâneo com os seus receptores, fazendo a massa se ver representada 
em suas programações, capitaneando a idéia de que existe entre os públicos e os autores uma negociação de 
interesses e não uma dominação unilaterial. 



sendo do povo simples, adquiriu um status de originalidade, tradicionalismo e 

conservadorismo, incompreensíveis ou inacessíveis a determinados setores da massa.  

Pelo fato de a cultura de massa ter sido julgada de modo desqualificado, sofremos 

fortes impressões das quais medimos seus efeitos até os dias atuais. Uma visão 

relativizadora da sociedade de massa requer uma análise que considere as relações de 

dominação econômica e das diferenças de classe. Mas ultrapassando esses limites, 

problematize a cultura de massa do ponto de vista artístico-cultural, através de uma leitura 

das estruturas de percepção/recepção que ampliem a compreensão dos fenômenos mais 

gerais da sociedade e as novas relações de produção e consumo simbólicos. 

A constituição do massivo está intrinsecamente relacionada ao longo processo de 

gestação do mercado, a consolidação dos nacionalismos, a centralização do poder político 

no Estado, a integração dos territórios através da língua etc. A própria imprensa considerada 

um ícone nas mudanças do processo histórico atual, mesmo sendo de grande poder 

influenciador sobre a sociedade de massa, ela é fruto de um processo histórico mais amplo 

do que apenas a inovação técnica e o crescimento do público. No entanto, seu impacto foi 

tão estonteante que ela causou a impressão de um fenômeno único, independente. Tanto é 

que, grande parte da reação à cultura de massa surgiu do assombro gerado pela rápida 

popularização dos meios de comunicação, o rápido crescimento dos leitores de jornais e da 

audiência de tv. 

Portanto, as mudanças sentidas na cultura são resultadas de um longo processo de 

mudanças na sociedade de modo geral. E um efeito ainda mais importante, é que a 

massificação não surgiu com as tecnologias de comunicação e os meios eletrônicos de 

produção artística. Portanto, o mau uso da técnica, não é uma qualidade imanente à cultura 

de massa. As apropriações da obra de arte e de sua técnica estão ligadas a todo o contexto 

ao qual a obra pertence. 



Para Benjamin (frequentemente considerado o autor mais poético da escola de 

Frankfurt), a partir do momento em que a obra de arte sai do contexto da atmosfera 

aristocrática e religiosa, que faz dela uma coisa para poucos e um objeto de culto, a 

dissolução da aura atinge dimensões sociais expansivas. Em contraste com o que ocorre na 

cultura erudita, cujas chaves de leitura estão no culto à obra, para a cultura de massa a chave 

se acha na recepção e no uso. Essas dimensões seriam resultantes da estreita relação 

existente entre as transformações técnicas da sociedade e as modificações da percepção 

estética que resultaram na “perda da aura”. Enquanto a arte estava sendo produzida no 

contexto da magia, o seu produto era envolvido por uma aura de segredo, reclusão. Ao 

longo dos séculos a arte passa a ser preparada para a exponibilidade, então ocorre uma 

mudança de ênfase do valor de culto para o valor de exposição. Enquanto nas sociedades 

mágicas a técnica artística tem a ver com o ritual, na nossa sociedade a técnica está 

completamente emancipada: “diante dessa segunda natureza, que o homem inventou, mas 

há muito não controla, somos obrigados a aprender, como outrora diante da primeira. Mais 

uma vez, a arte põe-se a serviço desse aprendizado.” 67 Atualmente, a exponibilidade 

cresceu tanto que a sua resposta qualificativa sofreu uma resposta imensurável. Mas esta 

mudança foi também reaglutinadora do papel da arte, na medida em que possibilitou o 

relacionamento das massas com a arte. 

Martin-Barbero ressalta que não foi apenas o campo da arte que mudou, a 

industrialização, o crescimento das cidades, a propaganda, as empresas, os meios de 

comunicação, os movimentos sociais e políticos, todos eles foram levados a se reorganizar 

de acordo com a sociedade de massa. Além disso, o massivo, nesta sociedade, não é um 

mecanismo de dominação unidirecional, mas uma nova forma de sociabilidade. Foi através 

das massas que o popular viu-se integrado às cidades. E ao mesmo tempo, através da massa, 

as cidades tiveram que aceitar o povo.  
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Seguindo o rastro de Benjamin, o autor supracitado não enxerga estas mudanças de 

modo hegemônico e dominador, em que os meios de comunicação de massa seriam 

responsáveis pela mudança de valores da sociedade. Para ele, os meios de comunicação de 

massa exercem a função mediadora que informa sobre a socialização e o novo estilo de 

vida. A análise de Martin-Barbero harmoniza-se com a de Benjamin, por permitir levar à 

conclusão de que a percepção estética e a utilização da arte também se adequam ao processo 

de mudança geral das coisas.  

Assim como a ótica através da lente modificou a percepção das coisas, as mudanças 

na forma de compartilhar experiências e transmitir informações modificou a qualidade da 

comunicação Em sua leitura atualizada de Benjamin, Martin-Barbero compreende, então, 

que as novas técnicas de comunicação correspondem, para além das mudanças do aparelho 

receptivo, a metamorfoses nas formas de mediação da comunicação. Espetáculos vividos 

por multidões correspondem à estética das massas pela falta de espaço para viver-se à troca 

de experiência68, bem pela busca para reconhecer o semelhante no mundo69. Seguindo esta 

lógica, os meios de comunicação de massa precisam renovar um contrato simultâneo com 

os seus receptores, fazendo a massa se ver representada em suas programações.  

Benjamin70, em seu tempo, já havia afirmado que a existência de novas modalidades 

de representação artística, como a fotografia e o cinema, coaduna a convivência do homem 

com as novas tecnologias. Ele fez uma leitura do cinema e enxergou nele a tarefa histórica 

“de fazer do gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto das inervações humanas”. 

                                                
68 Benjamin acredita que a miséria da cultura de massa é, sobretudo, a da pobreza de experiência, e não pode 
ser atribuída a uma classe em específico, ela é de amplitude coletiva, de domínio público. 
69 De acordo com Walter Benjamin a linguagem das semelhanças ou correspondências assume a significação 
fundamental de estimular a faculdade mimética inerente ao homem. A natureza humana lhe prescreve esse 
dom. O que acontece na sociedade contemporânea é que não temos consciência das semelhanças ou não  
valorizamos nossa capacidade mimética. Outrora, o círculo existencial regido pela linguagem das semelhanças 
era muito vasto. Os nossos antepassados mantinham correspondências mágicas que determinavam o micro e o 
macrocosmos. A astrologia é um bom exemplo de conhecimento dotado de características miméticas. Contudo 
o autor não declara a extinção dessa faculdade, apenas sua transformação. Segundo Benjamin, pode-se afirmar 
que os episódios cotidianos determinados pela semelhança são mais freqüentes do que o que somos capazes de 
perceber conscientemente. Dentre eles, a matriz cultural desenvolvida pela cultura de massa, como uma 
resposta à faculdade precária de sentir o semelhante no mundo.  
70 BENJAMIN, Walter. A Obra de Arte na época de sua reprodutibilidade Técnica. In: Obras Escolhidas. 
Magia e Técnica, arte e política. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1981, p. 165 -196. 



71 Logo, o artista dessa nova época terá que se adequar aos modos de exposição pela técnica 

da reprodução: “a obra de arte reproduzida, é cada vez mais uma obra de arte criada para ser 

reproduzida”.72 Com isso, desenvolvem-se também formas de comportamento adaptadas ao 

aparelho. Atualmente o aparelho apreende os movimentos de massa mais claramente que o 

olhar humano, pois a imagem que se oferece ao olhar, não pode ser ampliada como a que se 

oferece ao aparelho, ou seja, a câmera capta a multidão, por isso a multidão quer se vê na 

tela.  

 Walter Benjamin explica que a câmera se adequa às expectativas de percepção 

coletiva do público, tanto porque nos acostumamos à sua existência enquanto técnica, 

quanto pelo desejo de triunfo da humanidade sobre a técnica, pois vivemos sob a revolta da 

técnica. Benjamin relata o processo em que a técnica emancipada se revolta contra a 

sociedade que a criou, por meio da guerra. Para escapar à revolta da técnica ou 

simplesmente contrapor-se ao seu mau uso, o homem moderno procura no uso do aparelho 

o triunfo contra a técnica.  

De acordo com Walter Benjamin, toda esta revolução operou-se com a fotografia, 

seguida do cinema, que conseguiram inaugurar a reprodução da imagem, e da imagem 

associada ao som. Com isso a arte se põe a serviço do aparelho, ou dos meios de 

reprodução. O autor defende que essa transformação não invalida o conceito de arte, 

presente, por exemplo, na pintura. O que aconteceu com a fotografia é que ela alterou a 

própria natureza da arte. Com a reprodução e a aceleração das imagens, a arte vai perdendo 

seu valor de culto e adequando-se ao valor de exposição, seu objetivo é tornar “mostrável” 

certa linguagem de modo que todos possam compreendê-la. Para este objetivo esta 

linguagem é mais apropriada do que a pictórica, pois que a pintura não pode ser objeto de 

uma recepção ampliada. A pintura e a escultura (símbolos da arte erudita) são concepções 

de arte que se chocam com a fotografia, porque a fotografia tem a capacidade da reprodução 
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de imagens, enquanto a pintura e a escultura cultuam a obra única, irrepetível. É por se 

chocar com o novo paradigma que a arte erudita acusa-o de degenerador. 

Martín-Barbero alerta que o preconceito com a arte de massa é mais produto do 

conservadorismo e do aristocracismo culturais, do que propriamente das pessoas que se 

apropriam da tecnologia e recriam o uso dos meios eletrônicos. Os críticos da aristocracia 

buscam a autenticidade da cultura na alta cultura e os conservadores buscam na cultura 

popular do passado. A cultura massiva colocaria em xeque o culto (o clássico) e o popular 

(o tradicional). Cabe referir o obtuso comentário de Barbero73: 

Cheira demais a um aristocracismo cultural que se nega a aceitar a 
existência de uma pluralidade de experiências estéticas, uma pluralidade 
de modos de fazer e usar socialmente a arte. (...) Relega a simples e 
alienante diversão qualquer tipo de prática ou uso de arte que não possa 
ser derivado daquele conceito de único e verdadeiro de arte (...). 
Lastimável que uma concepção radicalmente pura e elevada de arte deva, 
para formular-se, rebaixar todas as outras formas possíveis até o sarcasmo 
e fazer do sentimento um torpe e sinistro aliado da vulgaridade. 

 

Para Benjamin, isto acontece não apenas como reflexo de uma luta de classe (alta e 

baixa cultura), mas também porque a compreensão do alcance histórico dessa 

refuncionalização da arte foi muito cara aos homens dos séculos XIX e XX. Segundo este 

autor, o que estava acontecendo era uma mudança no processo de recepção, isto é, do valor 

de culto (clássico) para o valor de exposição (massivo), imperceptível pra os homens da 

época, que perdiam seu tempo sustentando torpes controvérsias entre pintura e fotografia e 

discutindo em torno da legitimidade do status da fotografia enquanto categoria de arte.  

Segundo Benjamin, o Dadaísmo, que foi visto por muitos como anti-social, foi o 

primeiro a compreender a renovação do sentido contemplativo. O estilo teria escandalizado 

o sentido da ação contemplativa da arte ao utilizar a reprodução de objetos e dar significado 

de criatividade às técnicas de produção e aos instrumentos de uso cotidiano. O dadaísmo 

teria proposto, no campo da pintura e da escultura, o que a fotografia e o cinema 
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propuseram no da percepção. Além disso, o Dadaísmo estava questionando 

contrabalanceando os pressupostos da exclusividade da obra de arte.  

Benjamim escolhe a arquitetura como exemplo ancestral74 da lógica da cultura de 

massa e observa que as edificações têm em comum com a massa a forma de recepção que se 

baseia no uso e na percepção. Por não adequar-se à recepção ampliada, a pintura se torna 

um tanto obsoleta para determinados fins. A pintura é uma obra de arte que requer 

recolhimento75, por isso ela é do século XVIII. Quem se recolhe diante de uma obra de arte 

mergulha dentro de si. A massa, ao contrário, faz a obra de arte mergulhar nela. 

Essa é uma interpretação que nos permite compreender a adequação da cultura 

popular à cultura de massa. Pois as mudanças atingem a sociedade de modo geral, e não 

exclui nenhum segmento político ou cultural. A cultura de massa penetra outras formas de 

percepção artística, mas é também penetrada por elas. É disso que fala a perda da aura, 

exemplificando a forma de (re)apresentação da cultura clássica na cultura de massa.  

Por outro lado, a “perda da aura” introduziu o processo de reprodução das imagens 

que experimentou uma vigorosa aceleração, distanciando o homem de viver a materialidade 

do aqui e agora. Logo, quando a materialidade da obra se esquiva do homem através da 

reprodução, também o testemunho se perde, desaparecendo junto o peso do tradicional. Na 

medida em que a arte vem ao encontro do espectador por meio da reprodução, ela 

desarticula a importância da tradição, porque se emancipa do ritual. Esse processo se 

associa intimamente com os movimentos de massa em nossos dias. São comuns aqueles que 

rejeitam a imagem do tradicional. Pretendemos sustentar a tese de que, em relação à cultura 

de massa, o lugar do tradicional é o lugar que conta o peso da experiência.  

                                                
74 Porque todos os homens, em todas as épocas tiveram a necessidade de habitar, os edifícios e as construções 
acompanharam a humanidade. 
75 Em Walter Benjamin, a recolhimento revela a fase de degenerescência da burguesia e sua crise enquanto 
classe. O recolhimento é um reflexo da experiência do homem burguês que foi substituída pela cultura de 
vidro: “o vidro é um material frio e sóbrio. As coisas de vidro não têm nenhuma aura. O vidro é em geral 
inimigo do mistério”. (BENJAMIN, 1981, p.117). Com seu recolhimento a burguesia transformou-se numa 
“escola de comportamento anti-social”. Nesse caso, a cultura de massa se revela oposta à marca de uma 
educação burguesa baseada no controle dos sentimentos e na interioridade da vida privada. 



Walter Benjamin identifica que a grande necessidade da massa é fazer as coisas 

ficarem mais próximas, pois no dia a dia não há espaço para viver a experiência simples; os 

indivíduos concentram seus pensamentos num plano grandioso. Ao final de cada dia segue-

se um desânimo, um vazio provocado pela inexistência de uma satisfação simples. A 

tentativa de viver planos grandiosos que não podem ser realizados é cansativa e exaustiva. 

As pessoas, fatigadas com as experiências da vida diária, as quais não estão preparadas para 

assumir, porque sonharam um sonho muito grandioso, colocam-se diante do aparelho para 

se distraírem, dispersando o objetivo da vida, ou apenas realimentando o sonho, fugindo 

para não encarar as misérias às quais se vê destinado a viver: “em seus edifícios, quadros e 

narrativas, a humanidade se prepara, se necessário, para sobreviver à cultura.”76 Deseja-se 

livrar da experiência da vida cotidiana porque ela nos tem levado para a solidão e, em 

muitos casos, nos tem privado de viver o valor da herança cultural: “abandonamos uma 

depois da outra todas as peças do patrimônio humano, tivemos que empenhá-la muitas 

vezes a centésimo de seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do atual.” 77 

Portanto, a distração é a modalidade de recepção inerente a este público, ela representa 

também uma variedade do comportamento da massa em contraponto à contemplação.  

Distração e Contemplação representam duas lógicas contrastantes e 

complementares de recepção: a da dispersão e do recolhimento.  A recepção da arte através 

da distração/dispersão constitui não apenas um sintoma da cultura de massa, mas ela atesta 

uma transformação na estrutura do aparelho perceptivo coletivo. A arte das massas é para o 

distraído que se habituou à distração, pois o que alimenta a forma de percepção é o hábito. 

Tanto é que quando estamos distraídos diante de uma atividade, prova-se que para nós ela 

se tornou um hábito, como esquecer a chave do lado de fora da porta ou colocar o cinto de 

segurança sem pensar no ato. Além disso, a dispersão denuncia a faculdade precária de 

tornar-se semelhante, ou sentir-se semelhante no mundo. A incapacidade de viver a 

                                                
76 BENJAMIN, Walter. A Doutrina das semelhanças. In: Obras Escolhidas. Magia e Técnica, arte e política. 3 
ed. São Paulo: Brasiliense, 1981, p. p. 108-119.(p.119) 
77 Ibdem, Idem, p.119.  



semelhança no social dá-se tanto pela frieza da técnica, quanto pela desvalorização das 

ações da experiência. Já o recolhimento representa a tentativa de recuperar a lógica 

exclusivista da contemplação da obra de arte. Mas também reflete a sociabilidade de uma 

classe que se recusa a se misturar com a massa e busca no confinamento do lar a sensação 

de segurança diante de uma realidade ameaçadora.  

Benjamin denuncia ainda, na experiência atual, a ausência de palavras duráveis que 

possam ser transmitidas às gerações, por isso se preocupa com a depreciação do ato 

narrativo. Ele atesta como dado da cultura o fato de que são cada vez mais raras as pessoas 

que sabem narrar devidamente. Ele defende que a depreciação do ato narrativo é um reflexo 

de uma série de outras conseqüências culturais. Segundo o autor, estamos privados de uma 

outra faculdade ainda mais subliminar, que é a de dividir experiências: 

A narrativa tem em si, às vezes de forma latente uma dimensão utilitária. 
Essa utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa 
sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – de 
qualquer maneira o narrador é um homem que sabe dar conselhos. Mas se 
dar conselhos parece hoje algo de antiquado, é porque as experiências 
estão deixando de ser comunicáveis78.  

 
Outrora, nas experiências de “comunidades”, a figura do narrador se desvela em 

dois tipos, ou grupos, o de quem viaja muito e traz experiências de fora, e o daquele que não 

saiu do lugar e conhece suas histórias e tradições. Estes tipos podem se concretizar nos 

atores históricos vividos pelos migrantes e camponeses: “na realidade esses dois estilos de 

vida, produziram de certo modo suas respectivas famílias de narradores”79. Em Benjamim, 

o alcance histórico desses dois tipos só pode ser compreendido se levado em conta a 

interpenetração entre os dois80. Para Benjamim, os camponeses e migrantes (ou marujos) 

                                                
78 BENJAMIN, Walter. O Narrador. In: Obras Escolhidas. Magia e Técnica, arte e política. 3 ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1981, p.p.  197-221 (p.200). 
79Ibdem,Idem, p. 199. 
80 No Nordeste Brasileiro, a experiência histórica desses dois grupos está calcada na imagem de uma 
identidade nordestina, que vai ganhando diferentes vieses conforme sua interpenetração das esferas sócio-
culturais, tais como a tv, o rádio, o cinema, a música, a literatura e abrangendo espaços cada vez mais híbridos. 
Assim como os estratos camponês e migrante atingem diversas camadas do urbano, de acordo com relações 
técnicas,  econômicas e culturais, assim também se multiplicam as representações em que o acervo de 
experiências do popular se manifesta para nós. Nossa abordagem propõe, para além de Benjamin, a 
circularidade entre experiências mais diversificadas, em que é possível inserir a qualidade do sertanejo, o 
matuto, o herói, o poeta  etc. 



foram os primeiros na arte de narrar e foi também quem a aperfeiçoou. Associa-se a seus 

saberes a interpenetração da arte da experiência vivida, o saber do passado pelo saber vindo 

das terras distantes, do antigo com o novo. 

Precisamos fazer notação, para nossas discussões posteriores, o domínio do senso 

prático como uma das características de narrativas e narradores. Narrar é também 

aconselhar, fazer uma sugestão sobre a continuação da experiência do que está sendo 

contado. Mas o conselho só é dado através da substância viva da experiência, da capacidade 

de narrar e saber ouvir. Para um homem obter um conselho ele precisa saber verbalizar sua 

situação. Para verbalizar, ele precisa ter tempo ouvir histórias. Por isso, antes de perda da 

capacidade narrativa, perdeu-se a capacidade de saber ouvir e com ela a fonte da 

experiência que passa de pessoa a pessoa, lógica imanente à narrativa.  

Ao contrário de muitas interpretações reducionistas, Benjamin não proclamou a 

morte da narrativa. Segundo este autor, a narrativa (procedente da mesma tradição que a 

poesia épica) encontra-se ainda em algumas formas como as lendas, os contos de fadas e a 

novela, todas alimentadas pela tradição oral. No entanto, o autor é categórico em afirmar 

que o romance é uma tendência que difere de todas essas formas, principalmente a 

narrativa, porque ele não completa essa tradição. Da mesma forma, a informação é 

incompatível com o espírito da narrativa porque formalmente ela dispensa o miraculoso. 

Portanto, mesmo de forma abreviada, a narrativa ainda sobrevive:  

Esse processo que expulsa gradualmente a narrativa da esfera dos 
discursos vivos e ao mesmo tempo dá uma nova beleza ao que está 
desaparecendo, tem se desenvolvido concomitantemente com a evolução 
das forças produtivas. Nada seria mais tolo que ver nisto um sintoma de 
decadência ou uma característica moderna81.  

 
 
Somente a partir destes autores (Benjamin, Martin-Barbero e Canclini), podemos 

pensar o popular e sua interpelação do massivo. Logo, a representação do tradicional 

encontrado nos trabalhos de Lourdes Ramalho, Jessier Quirino, Bráulio Tavares e Astier 
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Basílio, e o tipo de falas e imagens em que estão transitando, revelam a matriz da cultura 

popular enquanto espaço de identificação com a tradição e a cultura de massa. Seus acervos 

refazem os traços de uma memória comum como produção de uma profunda solidariedade, 

busca do sentido para o local e o familiar, e integração das diversas dimensões da vida 

normalmente compartimentadas; um acerto de contas com os desgastes da convivência face 

a face; um reajuste ao valor da narrativa como comunicação coletiva e espaço de 

transmissão da linguagem cotidiana e da socialização por meio dos laços de proximidade e 

da experiência de vida. 

Os mediadores simbólicos, enquanto atuantes no universo da cultura de massa, 

podem nela transitarem porque percebem sutilmente as nuances das estruturas de 

recepção/percepção e as (re)utilizam, não apenas em função da reprodutibilidade, mas nos 

seus modos criativos de expansão das técnicas de produção da linguagem falada, cantada e 

encenada da poesia popular.  

 

1.5 O Popular Massivo 
 

O nexo entre cultura popular e cultura de massa dá-se pelo caráter peculiar da 

primeira de se colocar na fronteira do social, da ambigüidade, do duplo sentido, da 

relatividade das forças sociais e até mesmo pela própria condição de baixo material e 

corporal. Características percebidas por Bakhtin desde a idade Média. No entanto, a própria 

dinâmica de interação da sociedade contemporânea também favorece os meios entre cultura 

popular e cultura de massa. É nesta última que se observa o maior fluxo de intercâmbio 

entre mensagens, o que normalmente leva a conclusão sobre o desaparecimento das 

manifestações da cultura popular e a crença de que estas sucumbirão ao confronto com os 

modernos meios de comunicação.  



Mas existem outras ligações entre a cultura de massa e a cultura popular. Por um 

lado à reorganização massiva do popular abandona o caráter ontológico da tradição e do 

folclore. Por outro, a mídia conseguiu incorporar à cultura popular meios de interação com 

a cultura hegemônica de modo até hoje inatingíveis. A cultura de massa é hábil em 

possibilitar a comunicação entre os diferentes estratos da sociedade, favorecendo a 

circulação da produção cultural. Isto porque, ela atesta a importância da técnica como 

elemento que pretende democratizar o uso da tecnologia. De acordo com Canclini82, a 

comunicação de massa pode ser veículo da descentralização da cidadania cultural.  

Além disso, a dinâmica da massificação cultural tem mostrado seu alcance cada vez 

mais crescente. Os meios de atingir o novo público não mais se restringem ao jornal, ao 

folhetim. Estes têm sido assimilados pelo cinema, pelo rádio e pela televisão. Porém, longe 

do que imaginavam os puristas do século XIX, o desenvolvimento da tecnologia não fez 

sucumbir a narrativa popular. No Brasil, ela sobrevive aos novos recursos gráficos e 

tecnológicos e incrementa a cada dia elementos fictícios às narrativas popularescas, 

ilustrando com riqueza de detalhes imaginativos o cinema e as séries de tv do gênero. Ao 

contrário do que foi previsto, o desenvolvimento das tecnologias vão fazer da produção 

massiva um espaço de decolagem da narrativa popular83.  

O popular tradicional é facilmente identificado pela constância das experiências de 

comunidade. Contudo, para perseguir o enfoque do popular urbano-massivo,é necessário 

enfrentar a dificuldade de delimitar um novo recorte epistemológico. Por isso, queremos 

propor uma síntese da cultura tradicional e da sensibilidade do mundo urbano que descreva 

a forma como se transforma a experiência popular e como ela passa a ser retratada pelas 

                                                
82 CANCLINI, Consumidores e Cidadãos – conflitos multiculturais da globalização. 5 ed. Rio de Janeiro: 
UFRJ, 2005. 
83 Martín-Barbero já analisara a literatura folhetinesca como mescla de histórias de mistério, de bandidos, 
fábulas e terror. Esse teor emocional irá demarcar o gênero chamado de melodrama. O melodrama é ponte de 
mediação efetiva entre o folclore das feiras e o espetáculo popular-urbano. Este gênero foi o primeiro a colocar 
o popular  ao lado do massivo: lugar de chegada de uma memória gestual e lugar de emergência de uma cena 
de massa.  



diversas modalidades da cultura. Nesse sentido, Martin-Barbero decreta nova era para a 

cultura popular, claramente não-folclórica: 

 
 Continuar pensando o massivo como algo puramente exterior ao popular 
– como algo que só faz parasitar, fagocitar, vampirizar - só é possível 
hoje a partir de duas posições. Ou partir da posição dos folcloristas, cuja 
missão é preservar o autêntico, cujo paradigma continua a ser rural e para 
os quais toda mudança é desagregação, isto é, deformação de uma forma 
voltada para sua pureza original. Ou  a partir de uma concepção da 
dominação social que não pode pensar o que produzem as classes 
populares senão em termos de reações às induções da classe dominante84.  

 
 

Ao visualizamos a cultura popular não como algo limitado ao seu passado rural, mas 

principalmente o popular ligado à modernidade, à hibridação e a complexidade do urbano. 

Ao acompanharmos um movimento de deslocamento espacial da tradição por força do 

percurso migratório, tendo na cidade a porta de entrada de um movimento de fermentação 

cultural e política para uma nova condição do popular na massa. Tudo isso nos ajuda a 

compreender o percurso literário e as escolhas de enfoque, temas e estilos dos mediadores 

simbólicos que norteiam este trabalho. 

As coincidências entre a cultura popular e a cultura de massa, não estão apenas na 

convergência dos gêneros literários. Ambas têm em comum o fato de serem dramatizações 

imaginárias do social. É pelo viéis da dramatização que a cultura de massa renova seu 

contrato com a recepção de determinados setores da cultura popular “reorganizam as 

relações de dramatização e credibilidade com o real.” 85 Assim, um vai se realimentando na 

lógica do outro e enquanto a cultura de massa ganha credibilidade, o folclore ganha 

notoriedade.  

A cultura de massa está muito interessada em sua popularidade. Para alcançar níveis 

numéricos de alcance popular diversifica suas temáticas e desenvolve muitos recursos 

atrativos. Nesse sentido, ela se torna a concorrente e a estimuladora do folclore e da 

tradição, pois os setores populares começam a assumir transformações, necessárias até 
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mesmo para que o popular permaneça como o lugar perene das tradições. Primeiro, vem os 

migrantes das classes populares que nas cidades formam as massas urbanas. Depois, a 

cultura de massa atinge a zona rural, sobretudo através das tecnologias de comunicação, tal 

como a antena parabólica. Daí por diante, não mais é necessário sair do lugar para entrar em 

contato com os gostos e modos da cidade.  Os programas jornalísticos que se baseiam nos 

fatos da tragédia social, da violência, de assassinatos, encontram-se com o gosto da matriz 

popular que se alimenta no banditismo, nas lendas de terror e no gosto pela morte. Assim 

como as novelas alimentam-se da narrativa folclórica dos contos de fadas. A cultura de 

massa herdou ainda da tradição popular as técnicas visuais da narrativa escrita, o humor 

satírico e a construção de heróis. Pelo reconhecimento implícito da experiência em comum 

é que é possível renovar o pacto cultural com antigas experiências, suas formas de saber e 

sensibilidade. 

Porém, o que de fato vem acontecendo, é uma adequação do popular ao que agrada 

multidões86. Do mesmo modo que os índices de audiência são espetacularizados, a 

grandiloqüência dos shows musicais e dos comícios políticos são teatralizadas. Assim 

também, a linguagem “sintática e visual” do espetáculo é uma estrutura inerente à cultura de 

massa que preenche as telas de cinema e subverte pela televisão a intimidade e o 

recolhimento da vida doméstica. A magnitude da popularidade é uma capacidade que 

impressiona. As manifestações políticas e culturais espetacularizam a presença do povo, 

seja através de multidões que lotam estruturas gigantescas para ver os artistas, seja através 

da popularidade que eles alcançam, ou até da irrupção do povo nas ruas para formação de 

comícios. Canclini87 enfatiza que a popularidade é uma forma extrema de reapresentação da 

força do povo e o populismo político a encenação dos valores tradicionais do povo 

assumidos pelo Estado. 

                                                
86 Elizabeth Lima faz uma análise minuciosa da relação entre a mídia local (mais especificamente o jornal 
escrito) e a consolidação política e cultural do Maior São João do Mundo em Campina Grande, enquanto 
evento que combina tradição e modernidade. 
87 CANCLINI, 2000. 



Ao levar em conta que nas sociedades modernas o povo existe enquanto massa, 

percebemos então uma outra forma de fazer falar o povo. Todavia, o popular massivo é 

diferente do popular tradicional, ele não acumula experiências e está fadado à fugacidade. 

Os significados do que lhe é atribuído são muitas vezes vazios como o tipo de arte que lhe é 

dirigido. Logo, percebemos entre o popular tradicional e o popular massivo, dois processos 

contraditórios que disputam entre si a legitimidade de designação do popular.  

Não se trata de uma visão nostálgica já apresentada entre os precursores folcloristas, 

que viam no aparecimento de livros e jornais a depreciação da comunicação oral. Entre 

cultura popular e cultura de massa existem antagonismos, mas eles não superam a rede 

intrincada de relações que se estabelecem ambas. As percepções dualistas omitem os 

compromissos mútuos, as relações de conflito e negociações. Canclini é elucidativo ao 

afirmar que a indústria cultural, ao lado folclore, foi responsável por trazer o popular à cena. 

Do mesmo modo que a ampliação do mercado contribuiu para expandir o folclore; 

Por discutíveis que pareçam certos usos comerciais de bens folclóricos, é 
inegável que parte do crescimento e da difusão das culturas tradicionais 
se deve à promoção das indústrias fonográficas, aos festivais de dança, às 
feiras que incluem artesanato e, é claro, a sua divulgação pelos meios 
massivos88.  

 

A expansão do mercado precisa incorporar setores que se diferenciam de uma lógica 

uniforme ou que encontram dificuldades para participar do mercado de consumo. É aí que o 

folclore entra em cena. Por outro lado, a linguagem cênica e teatral para se falar deste povo 

precisa também ser adaptada. Com esse fim, diversifica-se a produção e são utilizados 

traçados tradicionais para criar novas modalidades de teatralização do popular. Martin-

Barbero diz que a teatralização do social é maior nos setores que carecem  de escrita e de 

fala. É por isso que o rádio e a televisão dão seguimento aos estilos de narrar da literatura 

oral. Em outras palavras, a matriz cultural popular favorece a construção da teatralidade e a 

exploração da tradição oral garante a proliferação de suas imagens. Tal qual o percurso que 
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propomos na tese, que começa com o teatro popular de Lourdes Ramalho, desemboca nas 

formas narrativas da cultura de massa com Jessier Qurino e Astier Basílio e assume nuances 

de escrita e dramatização com Bráulio Tavares. 

As comunicações massivas põem também em cena, de modo diferente, a tradição. 

As identidades baseadas em tradições locais são reformuladas a partir da lógica da 

migração, mas também em muitas práticas cotidianas, tais como a audiência de tv e o uso 

da Internet. As tradições precisam estabelecer interrelações criativas com novos receptores 

urbanos. 

O relacionamento entre massa e público indica a nova situação do popular na 

cultura. Enquanto a cultura popular é admitida como original/marginal, a cultura de massa é 

pensada como alienante. Nesse sentido, a arte da massa é pensada a partir do rebaixamento 

dos elementos caracterizadores do popular, ou pela espetacularização das modalidades 

dramáticas ou narrativas da literatura oral. Mas a idéia que divulgamos é a da continuidade, 

ou seja, a cultura de massa não aparece de modo independente, como uma ruptura que 

permita o confronto com a cultura popular. O massivo foi gerado de dentro do popular; o 

paradigma da cultura de massa só se erigiu na medida em que essa cultura foi acionando 

sinais da tradição oral e integrando às novas demandas do mercado. A negação dessa 

relação advém de uma negação anterior, aquela que sempre negou a cultura ao que vem do 

povo. Por isso, ouvimos comumente o julgamento da cultura popular e de massa como 

processo de vulgarização/deturpação da cultura culta. 

A inserção do popular na massa mais do que uma condição de existência é uma 

nova estratégia de aliança. A nosso ver, a cultura de massa reordena elementos retirados da 

cultura popular e da cultura erudita. Os espectadores da cultura popular são aqueles que 

transitam dentro das universidades e nos circuitos de arte, mas também os que estão fora da 

universidade e participam de um contexto multimídia, ou simplesmente aqueles que 

consomem a arte-espetáculo. Compreender o campo de atuação dos artistas campinenses 



neste vasto cenário de difusão da arte é um dos nossos objetivos, não apenas investigando o 

gênero popular específico a cada um, mas os níveis de correlação com a cultura de massa, 

com as novas formas de socialização geradas a partir da recepção massiva e com os 

procedimentos eletrônicos e tecnológicos como possibilidades de integração de 

conhecimentos e valores. 

Importa aqui trazer a luz os mecanismos que nos permite enxergar o popular na 

massa e estudar o modo como estão sendo produzidas as relações de continuidade, ruptura e 

hibridização no contexto poético-literário de expressão da cultura popular nordestina 

através do cordel teatro de Lourdes Ramalho, do cordel fantástico de Bráulio Tavares, do 

matuto declamador de Jessier Quirino e da poesia metrificada de Astier Basílio. Todos 

entrelaçados, de um modo ou de outro, com os modernos meios de comunicação, pela 

profissão que exercem ou pela repercussão que provocam na mídia regional e nacional. 

Para julgarmos os vínculos da cultura popular e seus modos de significar 

acreditamos ser necessário sair do campo do domínio unilateral e decifrar os modos de 

compartilhar as mensagens, isto é, os múltiplos modos de existência do popular na massa. 

Pois, ao levarmos em conta o que há por trás da matriz simbólica do popular, percebemos 

que as mudanças estratégicas não são apenas ditadas pelas tecnologias ou pelos meios de 

comunicação. Para entendermos os novos cruzamentos, é preciso que haja uma mudança de 

enfoque que conduza às formas de produção e circulação simbólicas Portanto, é preciso 

conhecer o trabalho dos mediadores.  

 

1.6 Mediação Simbólica 
 

É verdade que as opiniões são importantes, mas as melhores não têm nenhuma utilidade 
quando não torna úteis aqueles que a defendem.  

 
Walter Benjamin, 1981, p.131 

 



A cultura de massa também trouxe uma rearticulação das relações entre o culto e o 

popular tradicional. Através da refutação da mensagem dos meios massivos o popular 

tradicional, por toda sua carga de significados acumulados ao longo dos séculos, foi 

ganhando legitimação do saber culto. Esse dado reforça a interdependência entre o culto e o 

popular, e nos auxilia a compreender as operações artísticas interculturais tomadas 

com referências em territórios diversos. Logo, ao culto e ao popular, acrescentam-se as 

operações com os meios massivos e as novas tecnologias. As tecnologias eletrônicas têm 

causado muitos encantos para a maioria dos artistas. Adaptar-se ao seu uso não significa 

apenas obediência a uma lógica de mercado, mas que “o povo existe enquanto público de 

um sistema de produção simbólico que transcendeu sua etapa artesanal89”. 

O fato é que o público majoritário de Lourdes Ramalho, Jessier Quirino, Bráulio 

Tavares e Astier Basílio são as massas de migrantes sertanejos. Juntamente com outros 

artistas e intelectuais que vêem nos seus trabalhos um meio para revalorizar o capital 

simbólico de uma experiência particular baseada em memórias de infância e juventude, 

noções de solidariedade social e relações de parentesco, referência a práticas tradicionais, 

coincidências geográficas e lingüísticas. Na opinião de Renato Ortiz essa é uma forma 

desses intelectuais reequilibrarem seu acervo cultural e expressarem a situação periférica de 

sua região e/ou país. 

Os mediadores culturais no sentido que estamos trabalhando, não são, contudo, 

intelectuais orgânicos.90 Eles podem ser considerados realizadores do popular em seu 

sentido literário, teatral, midiático, cinematográfico etc. Conhecem bem as matrizes 

criadoras e criativas do popular e jogam com essas matrizes em função da intersecção do 
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90 Ao invés de adotarmos a definição de “intelectual orgânico” de Antonio Gramsci, preferimos a referência do 
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porque a sua solidariedade nunca fará dele proletário. Mais do que isso, o autor como produtor precisa estar 
comprometido com a socialização dos meios de produção do intelectual e orientar outros produtores na sua 
produção. Por fim, ele tem interesse na reprodução do campo intelectual, não é inimigo dos poderosos e não 
rechaça o progresso técnico.  
 



popular com novos receptores. Por isso, nossa ênfase está mais nas mediações do que nos 

meios, pois as mediações são operações criativas capazes de reformular a ação da indústria 

cultural e a matriz simbólica do povo. 

Desse modo, Lourdes Ramalho, em sua época, contribui com a intenção de fazer o 

povo entrar em cena, de apresentar-se a si mesmo como sujeito histórico. Embora saibamos 

hoje que essa intenção pura e simples não é suficiente para tornar o povo sujeito da ação, 

pois ao ser reapresentado o povo assume significado diferente, encontramos na autora um 

dos níveis de mediação que não simplesmente a militância. Jessier Quirino, por sua vez, 

constrói seu trabalho na idéia de que é possível fazer falar o povo, através de uma 

linguagem paródica pertinente à visualização dos estigmas do matuto e apontando para os 

cruzamentos culturais do matuto com receptores urbanos. Bráulio Tavares recupera o lugar 

do imaginário popular em interação com outras correntes culturais, reativando a 

problematização das divisões do campo literário e as discussões entre realidade e ficção. 

Astier Basílio, através da matriz cultural popular se conecta com o sentido cultural das 

novas estratégias de linguagem, captando, por exemplo, a intermediação entre a linguagem 

popular e a universitária, o popular tradicional e a linguagem jornalística e hipertextual. 

Astier se faz poeta popular para quebrarmos a tendência de enxergarmos o povo enquanto 

meros espectadores. 

Em Lourdes Ramalho, pela própria condição teatral, o popular está muito 

concentrado em referência às práticas cotidianas, abrindo espaço para uma rica 

interpretação do contexto social. Com Jessier Quirino, temos um espaço que pode ser 

utilizado para reavaliação das hierarquizações semânticas e as lutas verbais entre o popular 

e a ilustre gramática. Com Bráulio Tavares podemos transcender a interpretação da matriz 

oral popular de um sentido prático para a explicação de um conjunto de bens espirituais. 

Bráulio Tavares segue uma matriz mítica, mas a amplia como possibilidade original de 

experimentação. Astier Basílio parte do lugar controverso de uma nova cultura 



comunicacional, ele finca os pés nos vínculos com a tradição e, ao mesmo tempo, assume 

formas e cruzamentos irreverentes. 

Os resultados da mediação cultural não implicam por si só as inovações formais na 

cultura. As mudanças advindas do trabalho do mediador depende do uso dos diversos 

agentes sociais para que assim atinjam o poder de provocar transformações no mercado 

simbólico e, até mesmo, na cultura cotidiana. Da interação dos mediadores com a cultura de 

massa, podemos apreender que existe um significado original o qual os autores tomam 

como referência, mas para muitos setores, suas formas de reapresentação do popular são o 

próprio significado original.       

 Às vezes, esses mediadores são apenas poetas, artistas ou escritores, que dentro do 

território do texto conduzem a migração de uma linguagem cultural particular para a 

comunicação com outras. Em outros casos, através das metáforas que constroem irrompem 

inesperadamente práticas inéditas. Esse ciclo conseqüente aos processos de trocas culturais 

contribui para desmantelar as nossas convicções sobre a autonomia das práticas tradicionais 

e a independência dos processos simbólicos. 

 Mesmo que suas ações contribuam com mudanças ou intervenções efetivas na 

cultura. Não percebo em nenhum dos autores em questão, a visão revolucionária e 

transformadora do popular. Apesar de manterem uma relação tensa e questionadora com a 

sociedade, esses artistas não crêem que o império da cultura popular seja a redenção para as 

mazelas sociais. Seus movimentos artísticos têm por base as experiências cotidianas de 

alguns setores populares e com eles interagem no sentido de compreender e reelaborar os 

significados subsistentes de algumas tradições. Através desse diálogo, daí sim é possível 

extrair conclusões críticas a respeito da sociedade de modo geral. Lourdes Ramalho e 

Jessier Quirino, por exemplo, relembram o poder da sátira popular em relação aos 

governantes. Bráulio Tavares e Astier Basílio reconstroem a eficácia de poderes paralelos 

baseados em lógicas controversas à lógica oficialmente predominante. 



Por outro lado, o processo de mediação simbólica também pode ser eficiente para 

entendermos as intervenções artísticas como práticas culturais que atuam sobre as estruturas 

materiais da sociedade. Muitas vezes as conclusões pessimistas sobre o folclore e a cultura 

popular são oriundas do preconceito em relação às mensagens artísticas. Isso acontece 

porque “os paradigmas clássicos segundo os quais foi explicada a dominação são incapazes 

de dar conta (...) da multipolaridade das iniciativas sociais91”. A qualidade de mediadores 

simbólicos pode ser conferida a diferentes agentes sociais, agentes políticos, militantes, 

incentivadores. No entanto, os mediadores aos quais estou me referindo agem sob a eficácia 

da mensagem poética. 

 Num contexto de hibridação em que as artes se desenvolvem sempre em relação a 

outras artes; em que as práticas culturais se colocam nas fronteiras, a busca pela mediação 

devolve à cultura popular um lugar no seio do desenvolvimento político da sociedade. 

Assim, os mediadores estão agindo de modo a utilizar as novas tecnologias de comunicação 

e as novas estruturas de recepção para manter as tradições participando da modernidade. 

 No livro-cordel de Bráulio Tavares que reconta a lenda dos Ratos de Hamelin, 

facilmente ele coloca os acontecimentos narrados por um povo, os alemães, em intercâmbio 

com as tradições e experiências de outro povo, os brasileiros.  Do mesmo modo, Lourdes 

Ramalho aproxima a cultura e a literatura medievais a uma tradição nordestina. Jessier 

Quirino e Astier Basílio trazem sucessos do cinema hollywoodiano em narrativa proferida 

pelo matuto, como parte de uma troca de imaginários. A reelaboração dessas mediações está 

atrelada a um contexto em que existem muitos conflitos entre sistemas culturais e onde a 

preocupação com a invenção da tradição começa a fazer sentido. 

 O lugar de onde esses artistas escrevem é também um lugar híbrido, pois já não 

habitam mais a cidade onde passaram sua infância, nem o lugar onde viveram as primeiras 

experiências de socialização. Hoje esses artistas escrevem para teatro, compõem músicas, 

poesias, contos, cordéis a partir de um lugar onde se cruzam várias reminiscências da 
                                                
91 CANCLINI, op.cit. p.346 



tradição e marcas dispersas do vivido. Todos eles passaram, seguindo uma tendência da 

sociedade contemporânea, por processos de desterritorialização e reterritorialização, 

vivenciando “a perda da relação ‘natural’ da cultura com os territórios geográficos e sociais 

e, ao mesmo tempo, certas relocalizações territoriais relativas, parciais das velhas e novas 

produções simbólicas”.92  

 Apesar da assimetria constatada entre as tecnologias culturais e sua apropriação 

enquanto produção cultural, os mediadores culturais podem se enquadrar entre alguns 

poucos que se aproveitam das possibilidades tecnológicas93 adequando-as às necessidades 

produtivas da matriz cultural popular. Através desses mediadores, um grupo de artistas 

populares, e de outras áreas, faz uso do mass media como recurso para se apresentarem e se 

expressarem.   

 Além dos intercâmbios modernos esses artistas estão em sintonia com as tradições 

reformuladas. O processo de renovação da matriz cultural popular se coaduna com esse 

movimento comum da tradição que inclui inevitavelmente as mesclas culturais. A 

maleabilidade ou não com que as classes populares adaptam seus saberes e hábitos 

tradicionais às mudanças é um dos focos do processo de reelaboração por parte dos 

mediadores estudados, acompanhando as transformações e tensionamentos através dos 

quais as tradições fazem parte dos processos modernos. 

 Esses autores possuem características peculiares por combinarem vivência e 

pesquisa com representação artística. De algum modo eles são concorrentes do popular e 

concorrentes também do campo intelectual, isto porque, seus trabalhos normalmente ser 

acompanhados por explicações críticas dos próprios autores. Além disso, estão 

irrevogavelmente aptos a participarem do mercado de bens simbólicos com certo grau de 

                                                
92 CANCLINI, op. Cit., 309 
93 Lourdes Ramalho foi a única mediadora que se mostrou mais resistente ao uso das tecnologias. Ela não 
permite o uso de gravador de voz e hesitou quanto ao uso de câmera filmadora. Apesar de manter um site 
atualizado com a história de toda a sua carreira, ela utiliza poucos recursos de divulgação do seu trabalho. Do 
contrário, o restante dos entrevistados mostrou-se imediatamente interessado em conhecer os recursos 
tecnológicos de que dispunha para as entrevistas, justamente por se interessarem pelo seu uso.  



legitimidade. Mesmo que não realizem um trabalho de militância declarada, também não se 

limitam a utilizar a referência da cultura popular como projeto estético. Através de suas 

relações com outras matrizes conseguem realizar a intersecção da matriz cultural popular 

com discursos tais como o literário, o teatral e o midiático. 

 O trabalho de mediação desses autores-artistas atravessa a fase em que o popular 

ganha legitimidade por meio de sua absorção pela cultura culta e atinge os 

empreendimentos através dos quais as culturas tradicionais unem-se às modalidades da 

cultura urbana e massiva. Em meio às migrações do campo para a cidade, as mudanças nas 

formas tradicionais de comunicação, podemos observar a fragmentação de práticas e 

símbolos tradicionais. O trabalho de mediação, ao lado do trabalho científico, é um dos 

únicos que consegue reunir essas práticas e símbolos dispersos e reinterpretá-las enquanto 

concepções de mundo. Com a diferença de que os mediadores nem sempre precisam 

recorrer a documentos históricos que comprovem suas referências. 

Entre os quatro artistas estudados notamos uma variação em que a necessidade de 

encontrar uma “essência popular” através de uma “consciência revolucionária”, que vai 

cedendo forças; passa pelo processo de autonomização do popular em relação a um passado 

rural; avança em termos de uma consciência regional e formas de recriação local e, 

finalmente, ganha traços de interação com a simbologia massiva. 

 Através do trabalho de mediação, a cultura popular livra-se um pouco do “mito das 

raízes”, em que a lembrança da tradição serve apenas para preencher o vazio ontológico e 

existencial do citadino moderno. Nesse caso, os seus trabalhos tenderiam apenas a um 

esforço de resgate em que se procuraria viver uma realidade que não existe mais, ou melhor, 

um modo de viver no outro uma realidade que não é a sua, que se complementa na vivência 

da representação utópica das tradições dos outros.  

Não queremos negar que a tradição seja fonte existencial para muitas culturas. No 

entanto, a mediação cultural não é capaz de transpor essa força para o nível do vivido. A 



mediação simbólica, na maioria dos casos, reconhece a validade do conhecimento popular. 

Mas sua interpretação deve incluir uma reflexão crítica sobre a sociedade e não a ilusão de 

viver por meio da representação a densidade das culturas populares. 

 Na verdade, esse deslocamento de ponto de vista é muito mais um deslocamento 

epistemológico que rechaça a idéia vã de fuga ao passado ou revitalização de um passado 

ideal, que postula para a cultura popular “uma identidade cujo sentido se acharia na origem 

ou, de todo modo, lá atrás, por debaixo, fora do processo e da dinâmica da história e da 

atualidade94“. 

 As novas formas de comunicação trazem consigo a hibridação das classes 

populares. A existência do popular na sociedade de massa não pode mais ser identificada a 

partir do tradicional. Portanto, o papel do mediador é exatamente o de requalificar a eficácia 

ao apelo às tradições populares e incorporar às novas demandas uma memória narrativa, 

reconciliando os dispositivos que fazem “a memória popular entrar em cumplicidade com o 

imaginário das massas95”.  

Os mediadores culturais são agentes que conseguem alterar o poder da lógica da 

comunicação de massa e redirecionar a lógica de um sistema vertical de difusão a partir dos 

fragmentos das expressões marginalizadas. Isso se dá pela capacidade que desenvolveram 

de interferir no funcionamento habitual da cidade e dos meios modernos de comunicação e 

informação, utilizando como pano de fundo suas experiências tradicionais e a de muitos 

citadinos. 

Em certo sentido, o trabalho de mediação simbólica subverte a previsão de que 

antigas formas de solidariedade iriam subsistir aos novos meios de comunicação. É fato 

notável que o apoderamento das tecnologias comunicacionais tem sido mais democrático do 

que o apoderamento dos meios de produção e dominação dos bens materiais de reprodução 

da subsistência. Mas não é porque a disseminação de tecnologias provocou uma revolução 
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nas estruturas sociais que ela tem se prestado a inovações. Simplesmente porque as 

apropriações tecnológicas têm ampliado as possibilidades comunicativas que elas 

provocaram uma transformação nas formas de sociabilidade. Contudo, é somente pela 

inovação nas formas de mediação que é possível haver uma reabsorção dos meios. Os meios 

por si só não são capazes de fazer a transformação, é por isso que o trabalho dos mediadores 

é eficaz. Os mediadores são aqueles que encontram de um lado, formas de produção e 

comunicação tradicionais, ancestrais ou corriqueiras, narrativas ou poéticas, locais ou 

regionais. E do outro, com os circuitos urbanos massivos que encontram na recuperação da 

experiência tradicional de seus receptores um chavão de eficácia simbólica.  

 Um dos modos de identificar os traços do popular nos seus trabalhos de mediação 

por nós analisados é encontrar estes traços deixados no texto. Uma das táticas da tradição 

oral popular e que serviu à massificação da leitura encontra-se exatamente nos mecanismos 

de sedução do leitor. Na narrativa popular, a literatura de cordel, por exemplo, além de 

encontrarmos as informações escritas de modo organizado, divididas por parágrafos 

lúcidos, letras grandes, espacejamento favorável às pausas necessárias, temos também a 

fragmentação da leitura em episódios, para incentivar o interesse pela seqüência da leitura; 

a redundância de algumas informações enfáticas e o registro do suspense que também ajuda 

a manter o interesse pela leitura subseqüente. Tal forma de continuidade já fora no início 

encontrada no folhetim e, pode perfeitamente ser identificada na imprensa escrita, em que 

os títulos das matérias parecem mais estratégias de publicidade. Assim como no cordel, em 

que os títulos transformam os fatos narrados em extraordinários que provocam a motivação 

pela leitura e suscitam a reação do público. As manchetes de jornais aprenderam com os 

títulos dos cordéis a sintetizarem a narrativa de modo a chamar atenção para os principais 

fatos.  

 Ás vezes os meios de comunicação mantém essas experiências literárias abertas à 

confusão e se aproveitam de algumas carências de informação para reativar  mecanismos 



eficazes de exploração lucrativa da matriz simbólica popular. Por isso, a tarefa do mediador 

é a de bem conhecer a ordem das matrizes culturais do popular, para enfim aproximar essa 

memória ao imaginário das massas. Neste caso, é o popular servindo como matéria-prima 

que alimenta a criatividade do mediador. Porém, essa habilidade não pode ser atribuída 

unicamente a uma estratégia mercantil. Nem sua eficácia simbólica, expressão deformada 

da presença do povo na massa. 

 O que se pode apreender dessa experiência de continuidade, juntamente com o 

talento mediador, é a capacidade de recriar o texto em função do contexto. Para isso é 

preciso que o mediador possua um conhecimento mínimo do mundo da cotidianidade 

popular, das práticas e técnicas narrativas, da subjetividade, das formas de conhecimento e 

religiosidade, etc. Em cada um dos mediadores citados, encontramos uma dessas facetas da 

cultura popular, assimiladas sob a experiência de vida e a capacidade de observação e 

descrição. Assim, contos de fada, histórias de santos e diabos, receitas médicas, canções, 

provérbios, narrativas heróicas e anti-heróicas, tudo isso completa o universo dos textos 

contemplados. 

 A literatura desdenha da possibilidade de esses artistas serem considerados 

escritores. Essa reação é a mesma que um dia julgou ser o jornalismo a destruição do 

literário. Pois os estudiosos da literatura enxergam o seu rebaixamento na adequação às 

expectativas de uma demanda comercial. Outras vezes, o desprezo pelos bens culturais das 

massas vem sob o rótulo de literatura de entretenimento, pois sendo feita para agradar as 

pessoas comuns não denota traços de rebuscamento. Em todo caso, a alta literatura precisa 

negar e desvalorizar a outra, para manter seu status e não se contaminar com a estética e a 

sensibilidade vulgar. 

 Escritores de folhetim, jornalistas, poetas, romancistas, todas essas modalidades 

foram afetadas pelos novos modos de comunicação na sociedade. Mas o fato de escritores 

deverem direcionar seus textos em função dessa nova postura de mediação, faz com que seu 



produto seja recusado enquanto literatura, pois o “culto” se inscreve enquanto categoria à 

parte do movimento comum das pessoas simples ou da maioria da sociedade.  

 Segundo Martin-Barbero, o folhetim foi o primeiro tipo de texto considerado um 

fracasso literário e um sucesso comercial. Porém, o folhetim representa a pluralidade da 

heterogeneidade das experiências literárias que se abrem com o texto produzido no formato 

popular de massa. Mais do que isso, o folhetim vem trazer o caminho do reconhecimento de 

uma escrita popular. Interessante observar que a experiência literária do folhetim implica 

numa escrita baseada no romance, que transformado em novela e admitido ao corpo do 

jornal incorporou a narrativa episódica. Por isso, a folhetim requer a experiência do escritor 

erudito, que escrevendo para um público massivo, vê-se impelido a adotar elementos da 

memória narrativa popular. 

 Um tanto quanto interessante são as descrições feitas por Martin-Barbero das 

trajetórias do teatro, do cinema e do rádio. A base para compreendermos os caminhos desse 

movimento deve ser encontrada no melodrama. Ele diz que foi a cultura circense que aliada 

ao melodrama deram origem ao teatro popular, que admitiu certo funcionamento narrativo e 

cenográfico ligados aos espetáculos de feira. No espetáculo melodramático a música é 

incorporada para caracterizar momentos de tensão, de comicidade, de tragédia. Inicialmente 

ela foi utilizada para encobrir a falta da expressão verbal dos atores, que sob o desígnio da 

repressão sofrida pelo teatro não podiam falar.  

 Já o cinema seria uma adaptação do melodrama ao espetáculo popular-urbano-

massivo. O cinema herdaria do ilusionismo96 e do melodrama a fabricação dos efeitos 

sonoros, e a descoberta da eficácia do aparato musical e dos efeitos visuais, como  estratégia 

de preparação para a recepção. Enquanto o rádio, sua leitura auditiva converge à 

continuidade da tradição narrativa oral, antecipada já pela leitura de cordel e ampliada pelas 

declamações, pelas narrações de partidas de futebol, pelas rádio-novelas e de modo 

                                                
96 George Méliès foi um ilusionista francês de barraca de feira, também considerado precursor do cinema. 
Ficou conhecido pelo filme Viagem à Lua (1902) onde usou técnicas de efeitos especiais inovadores. Ele 
costumava filmar o cotidiano de Paris e usar efeitos fotográficos para criar mundos fantásticos. 



específico pelas músicas. Categoria que consegue como nenhuma outra captar a nostalgia 

do migrante e os novos modos de sentir a partir da experiência da cidade97.  

 Em nossas conversas, Jessier Quirino revela que o rádio foi uma de suas fontes de 

inspiração mais importantes. Ouvinte assíduo dos programas da Rádio Borborema, Jessier 

adquire as artimanhas da linguagem que comove e mobiliza o povo. Uma confirmação do 

rádio como meio de conectar as culturas camponesas à sensibilidade urbana e de ligação a 

uma vasta expressão da cultura popular e seus modos de inscrição na cultura oral. Mesmo 

sem premeditar, o poeta vai abrindo espaço na massa; mesmo possuindo uma alta carga de 

neologismos, seus “causos” vão conquistando o povo que se instalou na cidade e ao visitar 

o teatro é provocado por um sentimento de prazer que  faz retornar ao leito de origem.  

 Quando vimos a criação dos gêneros no cinema norte-amerciano, podemos remeter 

aos gêneros da narrativa popular, que facilitam a continuação dos episódios e o 

reconhecimento do público. Não é coincidência que o cinema hollywoodiano tenha ganhado 

tanta repercussão explorando filmes de heróis, de violência, de ficção e de romance, que são 

gerados numa continuidade sequencial. Na raiz da sua criação encontram-se a matriz da 

narrativa popular. Através da mediação da linguagem falada, o cinema, assim como o rádio 

e a televisão, são acessíveis ao público não letrado e, por isso mesmo, encontram-se na 

obrigatoriedade de buscar formas de recuperar a matriz da narrativa popular. 

 Ao nosso ver a matriz narrativa e poética em que se baseiam os mediadores 

estudados, são bases contíguas da tradição oral popular. Elas mantêm tendência 

reconstrutiva em meios às experiências contemporâneas, em que as tradições encontram-se 

esfaceladas. Portanto, o trabalho de mediação do popular massivo perpassa por uma 

consciência clara de que existe um abalo nos valores da tradição. Por isso, o trabalho de 

mediação consiste também na busca por uma outra prática estética que deseja recuperar a 
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Annablume, 2000, que analisa os modos de recepção urbana da música de Luiz Gonzaga, sua trajetória e 
ascensão como Rei do Baião.  
 



solidariedade das relações de intimidade, em oposição ao sentimentalismo burguês baseado 

na lógica fria e rígida da privacidade e do recolhimento íntimo.98 

Desde Bakhtin ele já definira o contato do povo, no carnaval, como um contato 

baseado na familiaridade que derrocava as hierarquias. Para ele os indivíduos buscavam no 

carnaval estabelecer relações mais humanas com seus semelhantes, algo que a vida 

cotidiana talvez não propiciasse.  No entanto, sua comunicação estava baseada na 

experiência comum, reles e rude da vida cotidiana. Por estar fundada na eliminação 

temporária das hierarquizações é que essa interação cria este tipo específico de 

comunicação. Nada nos impede de acreditar que o ideal utópico do carnaval esteja 

atualizado na experimentação do contato vivo da massa e suas formas de comunicabilidade, 

baseadas no reconhecimento do semelhante no mundo.99 

 De acordo com Walter Benjamin, o processo que permite a migração da narrativa 

mesmo em contextos onde prevalece a pobreza de experiência, só é possível porque depois 

da reprodutibilidade técnica, o aqui e o agora não são mais preceitos de autenticidade. Foi 

também depois da técnica de reprodução que a tradição se torna autônoma em relação ao 

contexto original, inicial: “(...) E, na medida em que essa técnica permite à reprodução vir 

ao encontro do espectador, em todas situações, ela atualiza o objeto reproduzido.” 100 

Essa é uma dupla faceta do fenômeno da reprodutibilidade técnica, Ao mesmo 

tempo em que ela propicia a migração da narrativa, contribui para fazer entrar em declínio a 

tradição, pois a partir das técnicas de reprodução, o objeto original se destaca do seu 

domínio inicial com grande fluidez. Essa perda, contudo, não significa apenas a separação 

do ritual, mas principalmente a perda de uma tradição comum que oferece uma base segura 

ontológica à coletividade101.  
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Daí por diante é preciso surgir outras formas narrativas, mesmo que menos 

qualificadas. Benjamin destaca o romance e a informação jornalística como as formas 

narrativas predominantes a essa sociedade, com a diferença de que impõem explicações 

finalistas para os acontecimentos: “Assim, a questão do sentido traz a necessidade de 

concluir, de por um fim na história. Enquanto a narrativa antiga se caracterizava por uma 

abertura, o romance clássico, em sua necessidade de resolver a questão do significado da 

existência, visa a conclusão.”102 A narrativa não visa repassar a informação exata, muito 

menos a novidade. É por isso que ela se conserva mesmo depois de muito tempo.  Desse 

modo, a narrativa pode sobreviver graças a sua própria estrutura que permanece aberta à 

continuação da vida e sujeita à renovação por leituras futuras. Graças à sua ligação com a 

tradição oral, a narrativa também se presta à continuação, pois cada história contada deve 

suscitar a memória do ouvinte que continuará a história que foi contada — pela lógica da 

ligação dos fatos; ou contará outra história — pelo que julga ser de criatividade particular.  

Logo, um dos grandes desafios dos mediadores é que o narrador precisa encontrar 

pessoas que partilhem da mesma memória e saiba continuar as histórias que foram 

contadas, é o que Benjamim chama de “caráter comunitário entre vida e palavra.”103 No 

entanto, os novos tipos de narradores devem contar com o álibi de que mesmo quem lê uma 

história compartilha dela com quem a contou. E mesmo que isso não funde uma 

comunidade de experiência, gera uma comunidade de discurso vivo. Isso explica porque a 

narrativa vai perdendo espaço no discurso vivo, mas ganha novos contornos e nova beleza.  

 De acordo com Benjamin, as formas históricas que a narrativa adquiriu devem seu 

ímpeto às técnicas de publicação iniciadas com o rádio e a imprensa ilustrada e os 

elementos da montagem, utilizáveis pelo cinema. Nesse sentido os mediadores simbólicos 

dos quais estou falando, são artistas que se esforçam para obter os efeitos laboriosamente 
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elaborados pelas formas artísticas tradicionais. Mas que transformaram-na em nova forma 

de arte em função das mudanças ocorridas na produção/recepção artísticas. 

 Portanto, o teatro de Lourdes Ramalho traz consigo as formas do espetáculo de 

feira, onde a própria feira é encenada e a sensibilidade é escancarada em falas que ironizam 

a lei, os clérigos, os patrões, os governantes. É por isso que a própria autora define sua 

escrita como narrativa ativa, ou seja, de ação, de atitude. Já os causos e as paródias 

quirinianas são acompanhados pela presença contínua do narrador. As pessoas vão assisti-lo 

para se emocionarem, para rirem, para se divertirem. Além disso, elas têm o elemento a 

mais da interatividade, pois cada nova história repetida no palco foi alimentada previamente 

pelas sugestões dos leitores/ouvintes. Bráulio Tavares preenche de fantasia o imaginário 

saturado de receptores urbanos cansados de informações reais. Sua narrativa está ligada à 

representação imagética de lendas e contos populares e ao recurso iconográfico que figura a 

potencialidade visual da narrativa. Astier Basílio une narrativa e poesia, rebuscado em sua 

forma de contar ele descreve com versatilidade as grandes pelejas, que são disputas entre 

poetas, estes que são também uma espécie de heróis imortais. 

 Os fenômenos da perda da aura e do processo de reprodutibilidade técnica elucidam 

como a arte culta e a popular construíram interações com a simbologia massiva. Nesse 

sentido, os mediadores simbólicos aos quais me remeto estão inseridos dentro desta disputa 

que é também uma “disputa por uma nova cultura comunicacional.”104 Nesse caso, a 

apropriação de um determinado patrimônio cultural abre as possibilidades de reorganização 

criativa da comunicação e a acessibilidade a determinados modos de experiência restritos. 

No cerne da tendência desses artistas pulsa certa prescrição da atitude do escritor. 

Essa exigência é tanto mais obrigatória, quanto mais seja refinada sua qualidade. Benjamin 

chama isso de “tendência”, diz que ela tem o caráter modelar e exerce duas funções 

decisivas, a função de orientar outros produtores na mesma linha e, de colocar à disposição 

deles um trabalho mais tecnicamente perfeito.  
                                                
104 CANCLINI,Op. Cit., p. 307 



O que Benjamin chama de “tendência”, Bakhtin nomeou de “verossimilhança 

interna.”105 Para compreendermos a tendência ou a verossimilhança desses artistas 

precisamos recorrer a toda uma base que remete à cultura popular enquanto tradição e 

enquanto forma literária, ou a mistura das duas enquanto um funcionamento cultural que 

este entrelaçamento historicamente determina. 

 Bakhtin estabelece no Realismo Grotesco o primeiro terreno onde a cultura popular 

foi recolhida e interpretada literariamente. Foi também o Realismo Grotesco responsável 

por revelar o valor de concepção de mundo e o valor estético dessa cultura. Apesar de a arte 

e a literatura deixarem escapar certos fenômenos específicos, o Grotesco foi capaz de 

superar muitos dogmatismos, porque admitiu como sentido filosófico a ambivalência, a 

imagem do não-acabamento. É verdade que o Grotesco foi perdendo os traços com a cultura 

popular carnavalesca da praça pública. Mas em compensação tornou-se tradição literária a 

“iluminar a ousadia da invenção (...), associar elementos heterogêneos (...), aproximar o que 

está distante (...) e liberar-se do ponto de vista dominante, de todas as convenções.”106 

 Desde o Realismo Grotesco aprendemos que a tendência literária ligada à cultura 

popular consiste em apontar a relatividade das autoridades, em questionar os aspectos sérios 

da vida mundana, em problematizar os aspectos indissolúveis da existência tais como o 

nascimento e a morte e, principalmente, colocar-se na fronteira ambígua do não-

acabamento, de continuidade da vida. 

Poderíamos dizer que a grande tendência de todos está baseada no reencontro com 

um mundo, que é o da cultura popular, adequando-se aos gostos, imagens e os princípios 

morais reiterados por esta longa tradição. Por isso, no caminhar das análises precisaremos 

fazer uma extensa e panorâmica travessia que vem desde a cultura popular carnavalesca, o 

grotesco, passeando pela poesia épica, o teatro popular, a narrativa heróica popular, 

chegando ao cordel e ao cinema.  

                                                
105 Mais tarde aprofundaremos este conceito. 
106 BAKHTIN, 1987, p.30. 



O ímpeto contido por trás da viabilidade desses autores é que sua novidade foi 

descoberta através de velhas formas, velhos macetes, que possivelmente já deveriam ter 

sido liquidados com o aparecimento do novo, mas “sob a pressão do novo emergente 

experimentam uma floração eufórica.”107 Logo, o mérito desses artistas é de encontrar 

instrumentos a serviço do novo nas velhas possibilidades criadoras.  

 

1.7 Mediação Simbólica no Brasil 
 

Enquanto na Europa o surgimento da cultura popular como objeto de apreciação 

intelectual se entrelaça à formação dos Estados-Nações, na América Latina as 

transformações promovidas pelos meios modernos de comunicação é que se entrelaçaram 

com a formação dos Estados Nacionais. Por sua vez, o acionamento da teoria da sociedade 

de massa no contexto brasileiro não conserva a decepção gerada na Europa do século XIX. 

Pelo contrário, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, até o início dos anos 70, a 

sociedade de massa não se constituía uma realidade, pois a promoção dos meios de 

comunicação e o acesso da população eram ainda incipientes. Falava-se em meios de 

comunicação de massa como uma promessa de modernização da sociedade, um instrumento 

para o progresso, uma expectativa de crescimento.  

O Estado, para se constituir nação, para fornecer a integração nacional, conviveu 

com o duplo desafio de consolidar territorial e culturalmente a nação, precisando construir 

as bases de um projeto favorável ao desenvolvimento de mercado, integrando em grande 

escala a produção e o consumo da nação. Isso num território de dimensões continentais 

como é o caso do Brasil, estatisticamente enquadrado no hall dos países que promoveram a 

modernização tardia. Torna-se um dado definidor do papel que a intelectualidade irá atribuir 
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à arte e à tecnologia. As expressões da cultura de massa apareceram como agentes da 

inovação, sinalizando à idéia de modernização das forças políticas, econômicas e culturais. 

A mídia tornou-se o veículo promotor do encontro do Estado com as massas. 

Através da televisão e do rádio, bem como do cinema, o Estado promove o reconhecimento 

da “totalidade que transcende as divisões étnicas e regionais”, fornecendo-lhe uma síntese 

da Identidade Nacional. A mídia consegue reunir modos de falar distantes e dispersos, 

hábitos e gostos discrepantes, o rádio consegue continuar de forma solidária a experiência 

das culturas orais. No livro “A Moderna Tradição Brasileira”, Renato Ortiz defende que a 

relação entre cultura e modernização na sociedade brasileira implica uma redefinição dos 

conceitos de cultura popular e cultura de massa. Para o autor, o que temos no Brasil, no 

parâmetro cultural, é uma cultura popular de massa, e uma identificação destas com a 

cultura nacional.  

O movimento de modernização da sociedade brasileira fez com que a cultura de 

massa e a cultura popular se interpenetrassem. Os novos mecanismos de industrialização 

apontam para a vontade de um país de se perceber enquanto parte da cultura ocidental 

avançada. Embora predominasse ainda a obsessão em se criar uma imagem nacional em 

oposição ao outro, ao estrangeiro, buscando para isso o caráter essencial da nação. 

Somente nos anos 70 as mudanças que acontecem no Brasil se assemelham à 

constituição da sociedade de consumo nos Estados Unidos do período correspondente aos 

anos 30. Até início da segunda metade do século no Brasil a idéia de progresso era ainda 

muito incipiente; incipiência que está associada até mesmo à precariedade tecnológica e 

material da industria cultural no Brasil. A idéia de progresso se associa a de modernidade e 

civilização, que articulada ao “subdesenvolvimento” da sociedade brasileira, remete a uma 

vontade de reconhecimento. O que mostra, mais uma vez, o descompasso da sociedade 

brasileira e à inadequação a certos conceitos no tempo em que são enunciados pela escola 

de Frankfurt. 



A indústria cultural e a cultura popular de massa se caracterizam mais pela sua 

incipiência do que pela sua eficiência. Seria muito difícil aplicar à sociedade brasileira deste 

período o conceito de indústria cultural introduzido por Adorno e Horkheimer, tendo em 

vista o contexto em que ele foi criado, isto é, a formação cultural européia e o seio da 

sociedade norte-americana, onde produziram em exílio.  

Ainda na década de 50, era preciso edificar uma realidade que não se concretizava 

para nós, isto é, a integração das partes da nação. A construção da nacionalidade ainda era 

um projeto. Todavia, a sociedade de massa pressupõe a presença do Estado Nacional. Nos 

moldes de uma sociedade de massa moderna, o processo de unificação política não se dá 

pela integração cultural. No caso do Brasil o rádio, a televisão e o cinema ajudaram unir as 

partes da nação.  Desde aí o Estado se reconhece como espaço privilegiado de organização 

da questão cultural. A radiodifusão pensada com finalidade educadora assume a função de 

esclarecimento, preparo que servirá para a ação política orientada para a educação das 

classes populares. Exemplo disso é a Rádio Nacional, controlada pelo estado. 

Ao mesmo tempo, a arte popular no Brasil ganha espaço, primeiro pelo teatro, 

depois pelo rádio, chegando ao cinema, e nos dias atuais, à televisão.108 Foi o rádio quem 

acomodou os artistas oriundos da dramaturgia. Tanto o rádio quanto à televisão tiveram de 

ir buscar mão-de-obra nos espaços culturais anteriormente formados. Neste caso, o teatro 

aparece como um pólo privilegiado na medida em que tinha familiarizado alguns 

profissionais com as técnicas da representação: “Os atores de teatro assim como os diretores 

de companhias trazem sua bagagem cultural para o rádio e desenvolvem programas 

culturalmente ambiciosos como os rádios-teatros.”109 

Acontece que os profissionais do teatro tinham um prestígio cultural que 

profissionais de outras áreas não possuíam: certa aura de exclusivismo, preocupados em 

                                                
108 A Pedra do Reino, na qual Jessier Quirino se apresenta como o personagem e tem roteiro de Bráulio Tavares 
é um exemplo da teatralização do popular na tv. A minissérie veio na sequência de outras apresentadas pela TV 
Globo, tais como Hoje é Dia de Maria e O Auto da Compadecida.  
109 ORTIZ, 1988, p.86. 



demonstrar um espírito culto e avançado. Assim foi também com a descoberta do cinema; 

uma preocupação de exclusivismo que “tinha nos auspícios da arte e no modelo industrial 

de grande envergadura uma forma de tornar mais cultos.”110  

Segundo Ortiz, no início dos anos 40 começam os primeiros indícios de sociedade 

urbano-industrial no Brasil. Em 1941 surgem no rádio os espetáculos dos programas de 

auditório e as rádio novelas. Nas décadas de 40 e 50 o cinema se torna um bem cultural. 

Nos anos 50 surge a televisão no Estado de São Paulo, pelo esforço do empreendedorismo 

de alguns particulares. Durante toda a década a televisão assumia estrutura incompatível 

com a lógica comercial: 

Os anunciantes e as agências de publicidade não eram meros vendedores 
de produto, mas também produtores de cultura. Evidentemente uma 
cultura popular de massa, mas que produzida no contexto do pioneirismo 
brasileiro conferia aos produtos anunciados uma aura que certamente eles 
desconheciam nas sociedades avançadas. A estratégia dos fabricantes não 
era vista como meramente uma atividade mercantil, e de fato não era, mas 
como um ‘esforço heróico’ em concretizar o sonho de uma televisão 
brasileira111.  

 

O próprio Assis Chateubriand, paraibano nascido em Umbuzeiro — considerado o 

responsável pela chegada da televisão no Brasil, inaugurando em 1950 a TV Tupi, primeira 

emissora de tv do país. Ele se tornou um homem policultural e exerceu grande influência na 

formação da comunicação do mass media no país. Formado em Direito, tornou-se jornalista, 

empresário, professor, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras e co-fundador do 

Museu de Artes de São Paulo – MASP. Dirigiu a maior cadeia de imprensa do Brasil, os 

Diários Associados, que incluíam 34 jornais, 36 emissoras de rádio, 18 estações de 

televisão, uma revista de circulação semanal O Cruzeiro, e outra mensal, A Cigarra; 

revistas infantis e uma editora. Chateubriand era conhecido pelos seus conchavos políticos 

com o presidente Getúlio Vargas, pelas brigas pessoais com os anunciantes de suas 
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empresas e estava longe de privilegiar uma mentalidade técnica e racionalista na condução 

de seu império comunicador.  

Carentes de um passado cultural que valorizava as obras de arte, a literatura e a 

música clássica, nossos artistas e intelectuais buscavam respectivamente na cultura do povo 

e na cultura de massa as expressões culturais do passado e da modernidade da nação. Os 

artistas, de modo geral, orientavam seu investimento na cultura de massa e não na arte 

clássica:  

Não deixa de ser irônico observar que para diversos autores a história da 
televisão brasileira como meio de massa seja considerada nos anos 50 
como ‘elitista’. Trata-se de um rótulo que vamos encontrar quase que 
obrigatoriamente nos estudos sobre o advento da televisão no Brasil 112.  
 

No Brasil, a interpenetração da esfera de bens eruditos e dos bens de massa 

configura uma realidade particular que reorienta a relação entre a cultura popular e a cultura 

de massa. Esse fenômeno pode ser contemplado com clareza quando nos debruçamos nos 

anos 40 e 50, momento em que se constitui uma sociedade moderna incipiente e que 

atividades vinculadas à cultura popular de massa são marcadas por uma legitimidade que 

em princípio deveria pertencer à esfera erudita da cultura. 

A lógica da legitimidade penetra o universo da cultura de massa, que poderia ser 

considerada no nosso contexto, alta cultura. O prestígio do rádio - teatro se estenderá para a 

televisão, que “dirigido para um público restrito, pôde inscrever no seio do sistema 

televisivo uma lógica estranha à comercialização pura e simples.”113  Na década de 40 é 

possível perceber no rádio uma diferenciação (distinção) de legitimidade cultural. O rádio-

teatro e o cinema falado se aproximavam do pólo da modernidade culta. A nossa televisão 

foi formada por artistas de outras áreas, do rádio, do teatro, da música e não por 

profissionais tecnicamente especializados.  

 Até a década de 60 nem mesmo o público convergia numa sociedade de massa. 

Com o golpe militar em 64, ocorre um momento de rearrumação da cultura brasileira. 
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Paralelo ao crescimento do parque industrial e do mercado interno fortalece-se a produção 

de cultura e o mercado de bens simbólicos. Em outras palavras, apesar do embargo político, 

a década de 60 foi marcada por um período de ebulição cultural, uma vontade de fazer 

cultura. O que pode ser ilustrado, por exemplo, com o grupo dos Associados que cria a TV 

Cultura; ou ainda o cinema novo, parte de uma corrente que se expandiu pela música, 

literatura, teatro: “essa corrente – composta de espíritos chegados a uma luminosa 

maturidade e enriquecida pela explosão ininterrupta de jovens talentos – foi por sua vez a 

expressão cultural mais requintada de um amplíssimo fenômeno histórico-nacional.”114 

 Além de uma arte revolucionária, na década de 60 as produções culturais encontram 

um público urbano formado pelas camadas mais escolarizadas da sociedade, ou seja, 

estudantes, artistas, jornalistas, esquerdistas, onde as questões do poder se assimilam à 

produção e o consumo de bens culturais:  

 
Não deixa de ser significativo apontar que várias das produções culturais 
do período se fizeram em torno de movimento e não exclusivamente no 
âmbito da esfera privada do artista. Bossa nova, teatro de Arena, 
tropicalismo, cinema novo, CPC da UNE, eram tendências que 
congregavam grupos de produtores culturais animados, se não por uma 
ideologia de transformação do mundo, pelo menos de esperança por 
mudança. Nesse sentido, podemos dizer que cultura e política 
caminhavam juntas, nas suas realizações e nos seus equívocos. 115 

 
Não é à toa que o movimento pós-64 é o momento da história brasileira em que são 

produzidos e difundidos o maior número de bens culturais. As novas tecnologias, rádio, 

cinema, disco, televisão, foram abrindo perspectivas as mais diversas possíveis. Por mais 

controverso que possa parecer, o pólo militar foi um grande aliado do desenvolvimento 

cultural brasileiro. Tal fato leva a constatação de que o estado brasileiro sempre foi 

responsável pela realização de uma política de cultura e sempre atuou no mercado de bens 

simbólicos. Essa afirmação é particularmente importante para o que queremos ressaltar: a 

presença do Estado como elemento definidor das políticas culturais e sua intervenção na 
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valorização dos mercados de produtos populares, o que permite que a indústria cultural, por 

seu turno, contribua para a valorização em torno do que se compreende como cultura 

popular brasileira. 

Nesse contexto, colocar os artistas Lourdes Ramalho, Bráulio Tavares, Jessier 

Quirino e Astier Basílio como mediadores simbólicos, implica em apreendermos a 

mediação como possibilidade de reinterpretação simbólica da cultura brasileira e regional. 

Essa operação reedita a realidade. O folclore já não é mais o mesmo, a tradição é 

reelaborada, reorientada para estabelecer uma ponte entre as expressões culturais do 

passado e do presente da nação. A importância dessa pequena contextualização do mediador 

simbólico no Brasil consiste ressaltar a localização deste debate também no interior da 

cultura política nacional. Alocando os mediadores em questão no lugar de afirmação 

cultural regional, em meio a uma rinha política e intelectual centrada na disputa Sudeste X 

Nordeste, que afronta a realidade cultural deste país desde o início de sua experiência pós-

colonial.  

Pensamos a mediação cultural no Brasil com o objetivo de lançar mão de uma 

melhor contextualização do ambiente político-cultural dos nossos artistas, seus espaços de 

interculturalidade, além de fazer abertura para a construção da idéia de um contraponto 

regional. A classe artística regional acusa os fazedores de cultura do Sudeste de copiarem 

um modelo norte-americano, aplicá-los nas grandes capitais e tornarem-se mediadores de 

uma cultura massiva importada. Neste caso, Rio e São Paulo será o eixo dessa produção que 

acaba sendo difundida para o resto do país.   

Com isso entendemos que a problemática da cultura popular da qual estamos 

tratando supera a problemática da legitimidade através da tradição e ocupa espaço de 

diálogo crítico com outras esferas do pensamento; e, por fim, interage com um movimento 

mais amplo da cultura e da política, que não diz respeito apenas ao local, mas da formação 

de um caráter nacional. Por este motivo ela será atravessada pela problemática da cultura de 



massa e das novas tensões que remetem ao sentido das diversas representações nacionais do 

popular, inclusive relacionadas com a questão regional, enquanto espaço de depreciação. 

Certo é que as disparidades entre Sudeste e Nordeste não se dão apenas por meio 

das experiências negativas da migração forçada do norte para o sul. As duas regiões são 

protagonistas de disputas que se dão no cenário intelectual e artístico. Uma disputa por 

espaço de representação simbólica de poder que reflete também uma necessidade de 

prestígio. No entanto, este cenário em que se lançam os mediadores simbólicos já existia 

muito antes do reconhecimento de sua produção. Assim, os primeiros folcloristas116, nomes 

como Arthur Azevedo, Câmara Cascudo, Celso Magalhães, Hermilo Borba Filho, Silvio 

Romero e Théo Brandão, são representantes de uma produção que se deu 

predominantemente fora da academia. Na literatura teríamos Ariano Suassuna, Gonçalves 

Dias, Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Américo de Almeida, José Lins do Rego e 

Raquel de Queiroz, que ganharam destaque não apenas pela filiação territorial ao Nordeste, 

mas pelo tipo de romance que produziram, com cenas e temas de cunho regionalista.  

Os mediadores simbólicos são remanescentes a todas estas produções. Não se 

enquadram no perfil de intelectuais da cultura, mas dialogam com tudo o que já foi 

produzido (restando-nos avaliar até que ponto exprimem mais ou menos conteúdos 

alternativos); eles estão entre os novos promotores culturais, e, muitas vezes são um deles; 

transitam entre pesquisadores e jornalistas, mas são essencialmente artistas; dão conta das 

novas linguagens e tecnologias para se falar do Nordeste/Sertão117; enfim,  adaptam a 

temática para a linguagem vibrante e dinâmica da arte a fim de retratar uma imagem 

desgastada à base de outros valores, mais livres do preconceito e da subordinação da crítica 

acadêmica e intelectual. Talvez por esta razão é que mediação tenha liberdade de conquistar 
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espaços interditos, e ganhar a simpatia de camadas diferentes da população. Os mediadores 

simbólicos convivem bem com outros artistas, com professores universitários, musicistas, 

poetas, jornalistas, escritores, cineastas, comunicólogos, teatrólogos, porque donos de uma 

linguagem rompante estão chamando atenção para a polissemia. Portanto, há que se 

observar nestes autores uma série de elementos associados que se constituem uma forma de 

expressão unívoca, ao mesmo tempo geral e particular, igual e diferente, entre elas e no 

contexto da produção cultural de outros autores do passado e do presente, de dentro ou de 

fora da produção artística-literária. 

Vale ponderar que os meios de comunicação de massa costumam vincular esses 

mediadores a várias categorias, sem quais não seria possível entendê-los. A nosso ver, eles 

podem ser enquadrados dentro de uma definição de gênero como pertencentes ao víeis da 

cultura popular e de massa, isto porque, obedecem a determinadas regras estilistas comuns 

às duas. São regras quase sempre aceitas, embora nem sempre explicitadas, onde há a 

presença de prováveis elementos recorrentes, dentre eles o herói satírico. A composição dos 

heróis Mariana, Rasga Rabo, Trupizupe e Virgulino, mostra como os elementos de suas 

narrativas estão em constante movimento, com alguns deslocamentos em relação aos heróis 

tradicionais, denotando o talento e a criatividade de seus autores em inventar o novo sob as 

carcaças do velho.  

Contudo, acreditamos na hipótese de que existe uma escala de valores em que é 

permitida a maior ou menor relação com a cultura de massa, dentro da qual se discute o que 

é do campo da tradição e o que se situa dentro de uma escala de valores mais amplos. Nesse 

sentido, os autores-mediadores se preocupam em elaborar uma experiência fidedigna da 

tradição que seja um atestado da verdade poética contida em seus textos.   

Poder-se-ia afirmar que estes mediadores assumem uma luta pessoal e coletiva de 

combate a estigmatização. Exceto Bráulio Tavares, que vive no Sul, todos optaram por ficar 

em sua própria região e se tornarem desbravadores dos seus desafios interiores. Lourdes 



Ramalho, escritora, poetisa, teatróloga, descendente de judeus e mulher. Em plena 

efervescência do movimento do Teatro de Arena e do Movimento Armorial ela faz a 

escolha por continuar em seu lugar e vencer os dilemas de produzir em meio hostil, 

denunciando esta guerra por meio de suas personagens. Astier Basílio, menino que 

desbravou o sonho de sobrepujar o passado pobre e difícil dos seus ancestrais, ultrapassar a 

sombra do analfabetismo e sentir-se um sertanejo com direitos a conquistar a cidade. Jessier 

Quirino parece fazer o percurso inverso, um citadino reclamando o direito de conhecer o 

interior, a casa do mato, os costumes dos vaqueiros, dos pequenos comerciantes e 

agricultores. Por fim, Bráulio Tavares, que pede para não ser reconhecido como nordestino, 

mas como cidadão do mundo, que fala e escreve coisas que interessam a todos, aqui e ali, 

porque inerentes à capacidade humana de inventar desafios em qualquer lugar onde esteja. 

Em todos os autores descortinados nesta tese, o enfrentamento do preconceito, ou a 

busca por sua superação se dá explicitamente nos textos, num constante diálogo entre o real 

e o imaginário, a literatura e a ficção, a poesia e a canção, a realidade e a invenção. Toda 

sua produção textual conta histórias e canta poesias sobre o Nordeste/Sertão. Falam de 

costumes e de tradições. Trazem em seu bojo uma espécie de competência em retratar uma 

visão de mundo muito específica. Por outro lado, ela não é reprodutora de uma suposta 

cultura da região, porque reúne em suas peculiaridades interpretações diferentes, inclusive 

das vivências e experiências tradicionais de seus autores. 

Em Lourdes Ramalho, autora que seguirá imediatamente, o sertão é um lugar 

expatriado, e por isso mesmo, um lugar onde a lei corre frouxa por fora das instâncias 

oficiais do Estado. Um mecanismo fictício cuja eficácia não ultrapassa a configuração do 

teatro, mas que certamente contribui para ensaiarmos uma possível definição da região 

Nordeste e seus dilemas.  



Nos capítulos que se seguem, vamos construindo a interpretação com base em 

fragmentos textuais, com referências nas falas e na poesia vamos tentar perceber as 

combinações de símbolos que são, na verdade, reapropriações da cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO II - LOURDES RAMALHO 
 
 

2.1 O Popular Regional 
 

Lourdes Ramalho constrói textos a partir de pedaços de suas experiências 

existenciais, o que resultou num estilo eivado de particularismos. Um misto de experiências 

burlescas com sonhos de futuro; de dramatização com vinculação aos aspectos da realidade; 

de emoção com capacidade inventiva. Ela mitificou aspectos da própria vivência e, com 

isso, redimensionou experiências de uma existência particular em pretexto artístico, 

exacerbando elementos de uma herança parental e cultural, inventando-lhes um novo 

significado através da linguagem teatral. No dizer de Freyre 118, ela realiza um trabalho 

sobre “(...) um passado que se estuda tocando em nervos, um passado que emenda com a 

vida de cada um; uma aventura de sensibilidade, não apenas um esforço de pesquisa pelos 

arquivos”.  

A teatróloga tem uma forma de viver o passado menos saudosista que o 

Regionalismo de 30, estudado por Dantas.119 Logo, a valorização da infância passa a 

integrar uma memória que pode ser positivamente ressignificada, e não mais um passado 

nostálgico, dos tempos áureos que não mais retornarão, tal qual encontramos em Gilberto 

Freyre e José Lins do Rego. Ramalho vive uma rememorização das vivências da infância 

como um arquivo de informações e imagens que nutrem o presente, um processo de 

reinterpretação do passado, à luz da experiência atual. 

Viver Nordeste, viver traços de ruralidade, festas populares, reescrever a literatura 

oral, significava para a autora, além de uma tendência intelectual e artística, uma 

                                                
118 FREYRE, Gilberto apud DANTAS, Cauby. Diálogos do Senhor da Casa Grande com o Menino de 
Engenho: Interseção Sociologia –Literatura em Gilberto Freyre e José Lins do Rego. Dissertação defendida 
pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia PPGS/UFPB/UFCG. Campina Grande, 2007, p.14. 
119 Ibdem, Idem. 



rememorização, uma revalorização dos fatos vividos na infância e juventude, dos 

acontecimentos marcantes guardados na memória e da sentimentalidade que tudo isso 

carrega; o que compõe fortes motivos subjetivos, acrescidos do sabor de ressemantizar a 

experiência vivida e contrastar com novas formas de ver o mundo. 

Num outro plano, este movimento de revalorização do passado está ligado à idéia de 

uma cultura nacional popular, que buscava as raízes da memória popular como referência 

autêntica da cultura brasileira. É dessa data, mais precisamente meados do século passado, 

que se passa a imaginar a cultura popular como a cultura das práticas genuínas do povo. 

Portanto, a apropriação dessas práticas tem a ver com um movimento intelectual, político e 

artístico de definição de uma identidade nacional, que no caso da nossa autora, está calcada 

na cultura regional popular enquanto contraponto à história nacional. 

Embora a identidade regional fosse objeto secundário, pois a tendência 

preponderante da época era a de popularizar a arte para a integração de um mercado 

nacional, esta não era a posição de Lourdes Ramalho, esta estava preocupada em retratar as 

tradições culturais do sertão, e com isso acabou sendo mais erudita que popular, 

aproveitando-se de um projeto regional que propunha desenvolver diversas modalidades 

artísticas como: teatro, música, poesia, cinema, baseados no saber popular. É o que elucida 

Silva120: 

Os textos de Ramalho vão se aproximar do ideal do Movimento Armorial 
criado inicialmente por Ariano Suassuna e Hermilo Borba Filho, e ao 
mesmo tempo se diferenciar dos textos produzidos na sua cidade, porque 
além de objetivar um teatro para o povo, a autora também se preocupa em 
legitimar uma identidade para a cultura na sua região, inspirando-se em 
imagens que diz o espaço Nordeste como sendo rural, folclórico, 
tradicional. 

 

                                                
120 SILVA, Vanuza Souza. O Teatro de Lourdes Ramalho e a Invenção da Autoria Nordestina. Dissertação 
defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia PPGS/UFPB/UFCG. Campina Grande, 2005, p.77 
 



Andrade121 observa que Lourdes Ramalho estava imbuída de um clima de 

modernização do teatro brasileiro, iniciada pelo Teatro Brasileiro de Comédia, na década de 

40 e do Teatro de Arena, em finais da década de 50. Essas duas contribuições fariam eclodir 

na década de 60 uma dramaturgia preocupada em mostrar a cara do país. De acordo com 

Ayala122, esta década foi um período de se defender uma idéia de identidade nacional 

atrelada às questões de classe.  

Ramalho inicia sua escrita mais elaborada, exatamente na década seguinte, nos anos 

70. Portanto, ao discutir a realidade social brasileira, a teatróloga volta-se para a questão do 

povo, mas não se atém à sua posição de classe e procura incorporar a tradição cultural. 

Todavia, Lourdes Ramalho fala de um locus privilegiado, o sertão nordestino, colocando-o 

em diálogo com o tempo e o espaço, misturando passado e presente, o regional e o nacional. 

Andrade123 confirma que no Nordeste, Hermilo Borba Filho e Ariano Suassuna já 

haviam – ancorados numa tradição regionalsita – incorporado às propostas nacionais à cena 

local. O teatro pernambucano foi forte catalisador deste movimento, em especial o Teatro 

Popular do Nordeste e o Movimento Armorial. Mesmo não declarando interlocução com 

estes projetos, Lourdes Ramalho vai buscar seu substrato124 “nos assuntos do povo, nas 

histórias da literatura popular em versos, poesia épica, trágica, cômica, passional, que o 

povo gosta de ouvir cantada pelos cegos nas feiras e por outros cantadores.”125 

 Lourdes Ramalho matura sua escritura exatamente no momento em que, no Brasil, o 

teatro começa a ganhar a concorrência do rádio e da televisão. Logo, ela já começa a 

competir com uma concepção de teatro como diversão noturna, em que a densidade do todo 

deve ser eliminada para que cada episódio em si se constitua com valor próprio. Essa 

                                                
121 ANDRADE, Valéria. Força na Anáguas. Matizes de Hispanidade na Dramaturgia de Lourdes Ramalho. 
Disponível em www.lourdesramalho.com.br 
122 AYALA, Marcos & AYALA, Maria Ignez Novais. Cultura Popular no Brasil. São 
Paulo: Atica, 1987. 
123 Op. cit. 
124 A autora assume em fala e texto a influência de Gil Vicente e Garcia Lorca em sua obra.  
125 AYALA apud MACIEL apud ANDRADE (op. cit. p.2) 



técnica tem a ver com a mesma técnica empregada pelo rádio e pela televisão, que sabe que 

seu público pode se ligar e desligar a qualquer momento. 

Apesar do contexto, Lourdes Ramalho mantém uma atitude provocativa de reflexão 

sobre determinadas experiências de vida, e ao deixar-se comover por um estilo subalterno 

provoca reações, discussões. Seu propósito artístico é o de provocar o espanto de um 

público que ao invés de se identificar com o herói glorioso, aprende a espantar-se com a 

própria realidade. Ela transforma assim, uma heroína miserável numa memória de honra. 

Em Lourdes Ramalho é possível reconhecer a condição do intelectual que opta por 

não se distanciar da prática dos mais simples, seus ditos e saberes. O simples, ordinário, 

como lugar privilegiado para inspiração, lições estéticas e existenciais. Ao se colocar como 

observadora dos costumes dos homens simples, ela se distancia, e ao mesmo tempo se 

aproxima deste povo. Descreve fatos vistos, observados na sua vivência e em lugares 

comuns. Acontecimentos testemunhados, e também aqueles de que ouviu falar ou ouviu ser 

contado por seus parentes126. 

Contudo, o povo, não era o lugar exclusivo do seu sistema de imagens, tal qual 

sugeria as influências predominantes de sua época. Lourdes Ramalho fala do povo do sertão 

nordestino, das suas tradições, das suas raízes culturais e, notadamente do lugar da mulher 

neste espaço. O que a torna ambígua, pois as mulheres ramalhianas tendem a desafiar esta 

mesma tradição. Elas desafiam as autoridades, dando sinais de seu tempo, de um momento 

histórico-social em que se decidiu questionar os dogmatismos do autoritarismo tradicional, 

colocando em teste a capacidade do jogo relacional de autoridades, inclusive as de gênero, 

já apontando para o lugar que a mulher viria a ocupar em décadas seguintes.  

                                                
126 Lourdes Ramalho fala das suas conversas com a avó: “Depois dela viúva que ela passou a morar conosco, e 
então, enquanto ela costurava as roupas de todos os netos, filhos e netos, eu sentada junto dela e ela me cantava 
as histórias, porque as poesias naquele tempo eram quase todas cantadas, e ela cantava todas as poesias do pai, 
todos os repentes dele e dizia que eu ia ser também uma poetiza, que ela chamava de poeta, né. E ia também 
escrever livros e tudo isso me incentivava o tempo todo e eu também já começava a fazer aquelas poesiazinhas 
de pé-quebrado porque ela me ensinava: isso aqui tem que rimar com isso, então explicava o que era rima que 
era ter o mesmo som e assim eu ia tentando fazer como hoje eu faço com meus netos. Então eu comecei a 
fazer, desde esse tempo que eu comecei a fazer poesiazinhas e também pecinhas pequenininhas, eu fui 
crescendo e fazendo e levando para o colégio de mamãe”. (Lourdes Ramalho) 
 



Para definirmos o lugar autoral de Lourdes Ramalho, poderíamos dizer que sua 

visão da cultura popular está amplamente eivada de motivos culturais, das influências 

étnicas, da formação nacional; das tradições culturais nordestinas e seus descendentes 

ibéricos; o que não quer dizer que Ramalho não tenha seguido um repertório politicamente 

definido, e com isso reparado na questão do povo enquanto classe baixa, pela ótica do baixo 

social, a baixa estirpe. A meu ver, Ramalho coloca cara a cara os domínios do popular e do 

povo127, quando confronta um projeto popular classista, com um projeto popular 

regionalista/nacionalista. Portanto, sua proposta não era apenas a de popularizar o teatro, ou 

levar teatro para o povo, mas de tornar tema teatral o povo de sua região, suas tradições e 

costumes. 

Dentro de sua proposta teatral, nem foge a tragédia clássica, nem a cultura cômica 

medieval e renascentista. Todavia, não abriu mão da poesia dos cantadores e cordelistas, 

dos contos e ditos: “Terá sido este o caminho pelo qual lhe foi possível captar 

procedimentos próprios da literatura popular, mais tarde assimilados à sua escrita 

dramática.”128 Ramalho procurou redimensionar de forma dramatizada, o acervo poético e 

estético populares, mas também seus hábitos, os falares, as visões de mundo comuns no 

cotidiano do seu viver, ou do viver de homens e mulheres que rodeavam o seu mundo129. 

No geral, o teatro ramalhiano recupera o filão Grotesco e ainda agrega traços do 

Melodrama. Tendências ligadas à cultura popular e encontradas no teatro como acúmulo de 

conhecimento. Do Grotesco Lourdes Ramalho apreendeu os meneios de desdenhar das 

normas de decência, os sortilégios, a ironia para com as palavras da moral predominante, 

                                                
127 Bollème considera que o adjetivo popular tem uma conotação menos agressiva e atenuador dos efeitos do 
substantivo povo. BOLLÈME, Geneviève. O Povo por escrito. São Paulo: Martins Fontes, 1988. (coleção Fio 
da Meada). 
128 ANDRADE, op. cit.  p. 3 
129 É coisa da minha vivência dos sertões, porque, embora os meus pais tivessem uma linguagem escorreita, 
embora minha mãe fosse professora de português no colégio dela, e eu depois fosse professora de português, 
mas eu via o linguajar do povo, aqui na feira de Campina Grande mesmo, eu ia para conversar com o povo 
porque eu sabia que aquela linguagem tinha sido trazida pra aqui pelos judeus e era ladino, tudo isso eu sabia 
desde menina porque tanto meus pais como minha avó me diziam isso, então eu estudava tudo aquilo e ia 
procurar lá fora, inclusive eu achava uma linguagem muito bonita, gostava, e quando eu conversava com eles 
com eu usava as mesmas expressões. (Lourdes Ramalho) 
 



extraindo daí a liberdade de gozo que somente os pobres de espírito desfrutam. Ao adotar o 

Grotesco, Ramalho resolve parcialmente o hiato entre o medievo e a modernidade, o que de 

certo modo contribui para uma visão desromantizadora do popular e ao mesmo tempo, 

ajuda a repensar a Idade Média como um capítulo a parte na herança cultural ocidental. Do 

Melodrama, Lourdes Ramalho recolhe determinadas estruturas tais como as entradas 

cênicas das músicas, da dança e dos instrumentos musicais. Lourdes Ramalho também 

sinaliza para uma encenação exagerada em contrastes visuais e enredos dramáticos e não 

hesita em expor em público a exibição escancarada dos sofrimentos. Não é à toa que em 

“As Velhas”, Mariana vive o drama da itinerância e do abandono amoroso. 

A riqueza de seu universo não está somente em suas fontes. Deve-se também a 

considerável quantidade de textos que já escreveu, quase uma centena. Aos vários estilos 

em que se conecta: a tragédia, a comédia, o drama, a farsa. Dentre os temas que já abordou 

podemos elencar: As festas (Charivari, Festa do Rosário, Festejos Juninos Profanos); a 

herança cultural medieval (O Novo Prometeu, O Trovador Encantado, Presépio 

Mambembe, Reino de Preste João); A questão feminina (Uma Mulher Dama, A Mulher da 

Viração, Judite Fiapo em Serra Pelada, As Velhas); A questão nacional (Fogo-Fátuo, A 

Eleição, Guiomar sem Rir sem Chorar; Giomar Filha da Mãe); a questão regional ( A feira, 

Uma Viagem no Pau de Arara, As Velhas). 

Em meio a esse projeto cultural, Lourdes Ramalho, faz um retorno profundo ao 

passado histórico e procura retratar, como pesquisadora que é, as heranças ibéricas, mouras 

e judaicas da formação regional. Conquanto, através destas influências Lourdes Ramalho 

reencontra recortes da cultura medieval. O Nordeste seria então um lugar de atualização dos 

dramas mundanos, vividos circunstancialmente pela tragédia das secas. Através do seu 

aporte dramático, Lourdes Ramalho soube reconhecer um sentido superior para a existência 

humana, dos homens que em árdua luta pelos meios e condições de subsistência, renderam-

se ante aos desígnios sobre-humanos da existência. De volta ao passado medieval, ela 



atualiza a tradição nordestina. Porém, não faz apenas atualizações, mas traz lampejos de 

soluções futuras.  

A prática de ressignificação do passado está contida no próprio ethos da cultura 

popular, conforme já abordara Bakhtin130. O autor relata que a festa popular significava o 

poder da renovação, da mutabilidade da ordem do mundo. Em contraste com a festa oficial 

que negava a permutabilidade dos aspectos da vida e as crises de renovação. Assim, na festa 

popular, o passado era vivido como um sentimento elementar do tempo, que busca na 

velhice e na juventude lições do imponderável da vida e da morte. 

Na mesma medida, Lourdes Ramalho herda da cultura carnavalesca medieval a 

esperança num futuro melhor, a esperança do novo, e por isso mesmo, adquire uma relação 

sensível com as mudanças sociais, valendo-se com propriedade das rupturas. No texto que 

iremos analisar em seguida: As Velhas, veremos na gravidez de Branca esta esperança. Em 

meio a velhas estruturas de opressão, velhas rancorosas e ressentidas pela dor, mortes 

violentas, surge o rebento de Branca, grávida do filho da pior inimiga da mãe, anunciado a 

continuidade, o devir.  

De acordo com Bakhtin, as possibilidades inumeráveis da cultura popular na Idade 

Média sobrevivem até hoje sob a forma de uma tradição literária inaugurada pelo Realismo 

Grotesco. O autor informa ainda que os três últimos séculos foram todos compostos dos 

destroços do Realismo Grotesco e afirma que “é apenas através da compreensão do 

Realismo Grotesco que se pode entender o verdadeiro valor desses destroços, ou dessas 

formas mais ou menos vivas131”.  Não podemos esquecer, ainda, que o Realismo Grotesco 

deve ser compreendido enquanto tradição literária que tem referência na cultura popular da 

Idade Média, ou seja, as manifestações carnavalescas de rua. Mas, para conseguirmos 

inserir a plasticidade da obra de Lourdes Ramalho dentro desta abrangência, temos que 

compreender melhor do que se trata o Realismo e o Grotesco.  
                                                
130 BAKTHIN, Mikhail.  A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: O Contexto de François 
Rabelais. São Paulo: Hucitec, 1987 
131 Ibdem, Idem, p. 21 



Na concepção bakhtiniana, o Grotesco Medieval seria diferente do Realismo 

Grotesco Renascentista, que por sua vez, diferenciou-se do Grotesco Romântico, que 

representou um momento de romantização das etapas anteriores e uma fraca influência da 

cultura carnavalesca. Todos, porém, com o vínculo em comum de se oporem aos cânones de 

seu tempo. Vale salientar que o Realismo Grotesco, já a partir do Renascimento, significa 

para Bakhtin, uma pintura dos costumes. Portanto, se durante a Idade Média a cultura 

carnavalesca situava-se na esfera intermediária da vida e da arte, a partir do século XVIII 

ela passa a significar uma degenerescência dos costumes e passa a penetrar a literatura. 

Entrementes, preferimos alocar a obra de Lourdes Ramalho sob o qualitativo de 

Realismo Grotesco132, já que sabemos que o grotesco medieval deve ser aplicado a “um tipo 

especial de imagem”, que deu origem ao Realismo Grotesco, que por sua vez, sofreu 

alterações substanciais ao longo do tempo. Uma outra conjugação do Grotesco com a obra 

ramalhiana encontra-se no domínio do cômico e da inversão social em sua obra. 

A sensação carnavalesca medieval não poderia ser vivida em sua plenitude no 

Nordeste brasileiro. Porém, em Lourdes Ramalho, ela não representa uma transposição da 

realidade, mas um parâmetro estético, bem como uma linguagem “filosófica, idealista e 

subjetiva.”133 Logo, a autora apodera-se do riso esculachado das ruas e ao mesmo tempo, 

reconstrói o seu sentido de ridicularização da ordem.  

A literatura teatral ramalhiana, em vários aspectos, aproxima-se das formas 

artísticas carnavalescas. Em primeiro lugar, porque de todos os gêneros artísticos 

medievais, foi a dramaturgia quem mais se ligou à linguagem cômica carnavalesca. Em 

segundo, porque assim como a literatura cômica carnavalesca comumente parodiava a 

ritualística da Igreja Católica, Lourdes Ramalho subverte a autoridade sacrossanta e anuncia 

suas lascívias, seus indecentes desejos íntimos. 

                                                
132 Nos referimos ao Realismo Grotesco pelo que conhecemos através da obra de Mikhail Bakhtin. 
133 BAKHTIN, 1987, p.33. 



 Em certo sentido, Lourdes Ramalho apropria-se da linguagem carnavalesca porque 

desenvolve ousadias possíveis apenas nesse entrecho. Em seu teatro não somente a 

ritualística da Igreja é parodiada, como também suas autoridades são subvertidas, em 

sentido duplo da subversão, tanto no desrespeito às regras de respeito e reverência, quanto 

da reversão da qualidade do alto moral e social. 

 No texto de As Velhas, vemos ainda uma linguagem típica do gênero verbal 

carnavalesco que são os juramentos, ou melhor, os juramentos como forma de grosseria, 

que n’As Velhas aparece na forma de vaticínios e imprecações trocados entre as duas 

matriarcas. Bakhtin explicita que os vaticínios são formas de rebeldia e foram: “eliminados 

da linguagem oficial, pois infringiam suas regras verbais, não lhes restou outro recurso 

senão implantar-se na esfera livre da linguagem familiar.”134 

Lourdes Ramalho apropria-se ainda de outra forma de linguagem presente nas 

conversas carnavalescas da praça pública, um tipo de linguagem que revela franqueza e 

intimidade. Refiro-me às fofocas, que no teatro ramalhiano aparece em tom de disparates, 

intrigas e rumores de amores ocultos. Em As Velhas, o mascate Tomás exerce muito bem 

esta função, a de fofoqueiro, de leva-e-traz. Já as intrigas e os disparates ficam por conta de 

Mariana e Vina, que ao se reverem, tornam-se imediatamente íntimas, pela vivência de um 

passado em comum, o que as permitiu entregarem-se a toda forma de acusações. 

As fofocas são também um meio de o povo rir de si mesmo. De acordo com 

Bakhtin, uma das razões pela qual o povo sempre foi acostumado a rir de si mesmo é que 

ele não se exclui da ordem mutável da existência, das irônicas sublevações da vida e do 

destino trágico. O riso seria também o único que adquire o poder de destronar a verdade 

oficial sem usar o artifício da violência. Por sua própria condição de baixeza, somente o 

cômico popular tem a coragem de admitir o movimento próprio da vida, de anunciar a 

alternância do alto e por isso, se tornar regenerador, simultaneamente negativo e positivo. 
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Todavia, no teatro ramalhiano é o riso não é alegre e festivo da abundância. De 

algum modo, ele perde o aspecto alegre e regenerador da praça pública e admite com mais 

intensidade o riso mesclado de dor, muito próximo da concepção grotesca do riso, que 

aparece fotografada nos personagens e contextos representados. Em Lourdes Ramalho, o 

riso permite conjurar um realidade mentirosa, livrando do aprisionamento dessa 

consciência. No texto da peça “Charivari”, vemos como o diabo delata todas as falsidades 

contidas nas imagens disfarçadas do puro sacristão, do padre abstêmio, da beata pudica, do 

defunto incólume e da viúva honesta. Nesse quadro, o riso ramalhiano pouco tem a ver com 

o riso popular na Idade Média, que anuncia a abundância, a festa em louvor da alternância 

das estações. Ela apropria-se da festa, o Charivari, a festa do Rosário, as festas de santo, 

mas não para expressar o devir, e sim para denunciar as autoridades dogmáticas e suas 

formas acabadas, o que lhe confere a consonância com o Realismo Grotesco. Entretanto, em 

ambos os casos, tanto no riso festivo popular da Idade Média, quanto na apropriação do riso 

progressista-liberador, ocorre uma liberação dos sentimentos, uma restituição de direitos 

naturais que a opressão impede de facultar. 

 No Realismo Grotesco, assim como em Lourdes Ramalho, há lugar para as 

transformações, as crises, as mudanças. Em As Velhas percebemos o mesmo compromisso 

do grotesco com a existência, nas suas imagens estão representados “os dois pólos do devir, 

ao mesmo tempo o que parte e o que está chegando, o que morre e o que nasce135”. Por isso 

que os velhos e as velhas são tipos característicos do grotesco, porque eles representam o 

quadro da vida, porém não se trata do quadro acabado da vida, mas da sua parte agonizante 

que busca renascer. É assim que Mariana luta com todos os subsídios que possui (delatando 

vinganças e até ameaçando de morte) para livrar a filha de Branca do mesmo destino 

reservado às suas predecessoras. 

Se no Realismo Grotesco a morte é uma condição necessária para a renovação da 

vida. No teatro ramalhiano, a vida aparece impregnada de contradições, ainda aí, está 
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presente sua relação com a ambivalência, a eminência da hostilidade, da desumanidade 

abrindo espaço para a clemência por uma nova estrutura de vida. A linguagem artística é 

um dos lugares onde é possível viver uma ordem arbitrária das coisas. Por isso a festa e a 

literatura a ela relacionada sempre conviveram muito bem com a sublevação, a ruptura, 

mesmo que temporária, da ordem; seja anunciando a reversibilidade em tempos vindouros, 

seja denunciando as condições da realidade cotidiana subjugadora. 

Outro traço marcante do Realismo Grotesco é a interpretação abstrata do plano 

material, que pode ser entendida através do princípio das raízes materiais do mundo, ou pela 

transferência do rebaixado ao elevado e do elevado ao rebaixado. Pelo teatro popular 

ramalhiano, o princípio material e corporal é amplamente apropriado, porque permite falar 

do baixo para revelar a mesquinhez torpe e altiva da imponência humana. Ao mesmo 

tempo, rebelando-se contra essa mesquinhez, igualando-a ao baixo vulgar corporal.  

No Realismo Grotesco o baixo da vida é a existência precária e suas formas 

indissociáveis de expectativa de renovação. Nesse sentido, aparecem referências do ato 

sexual, enquanto continuidade da vida; mas no caso ramalhiano o baixo material e corporal 

assevera a grandeza da resistência pela sobrevivência e o ato sexual, uma recompensa pelo 

sofrimento, um gozo possível.  

No Realismo Grotesco, o baixo corporal não nega o nascimento e a morte como 

ambivalências do corpo, que se torna insignificante pela sua degeneração. Já em Lourdes 

Ramalho, o baixo corporal adquire um sentido mais popular-tradicional, no qual a vida e a 

morte representam uma força superior e desconhecida, capaz de determinar o destino dos 

homens e das mulheres. 

 Diferentemente dos folcloristas, que a partir da concepção de uma ciência positiva, 

muito fizeram para tentar compreender e/ou explicar a gênese dos diferentes motivos e 

símbolos da cultura popular. O mediador simbólico consegue, dentro dos domínios 

específicos que cabem à dramatização e à literatura, galvanizar novos significados, que por 



sua vez, entram no princípio da circularidade, ou seja, caem nos interstícios da comunicação 

e da troca com o todo social. Quando isso acontece, a criação artística passa de uma 

condição de ressignificação e galga o posto de criação primária. Nesse momento, perdemos 

a noção de onde tudo começou e cada detalhe ou símbolo, não importa de onde eles 

partiram, tornam-se símbolos da cultura, expressões do pensamento coletivo. 

 Talvez o artista, de modo especial, o mediador da cultura popular, esteja num lugar 

propício para dirimir fronteiras, para supor ou facilitar comunicações entre a literatura 

oficial e não-oficial, entre o cotidiano e o formal, as hierarquias e as aproximações por 

afinidades. Noutro sentido, podemos afirmar que ele herda da própria cultura popular, o 

talento de se colocar nos interstícios, pois Ayala136 nos explica que as práticas culturais 

populares são nutridas pela mistura: 

(...) o sério se mesclando com o cômico; o sagrado com o profano; o oral 
com o escrito; elementos de uma manifestação cultural, transpostos para 
outra; o que é transmitido através dos meios de comunicação, oral ou 
escrita (rádio, televisão, jornal) e ainda por meio de livros pode vir a 
alimentar versos e narrativas populares orais ou escritos, sendo antes 
ajustados à sua poética. A literatura popular não conhece delimitações e é 
isso o que torna difícil seu estudo. Impossível compartimentá-la em 
gêneros, espécies, tipos rígidos; tampouco é possível definir quando e 
onde se encontra na literatura popular. Isto vale para as narrativas, para a 
poesia, para as representações dramáticas. 

  

Quando os mediadores apropriam-se das formas culturais populares e as transpõem 

a um estado de consciência artística aspiram a um fim diferente do originário. Ao mesmo 

tempo acabam assumindo um compromisso e uma defesa das formas não-oficiais da criação 

popular. Quando isso acontece, não é por uma relação de usurpação ou privilégio, mas no 

geral, porque estas formas já estavam eclodindo e, por isso mesmo, nem podem ser 

ovacionados enquanto gênios inatos, nem como degenera(dores) das formas naturais. 

 Bakhtin nos informa de que cultura cômica popular na Idade Média só foi elevada 

ao nível de alta literatura, quando à época do Renascimento ela fecundou os domínios da 

literatura oficial. Porém, muito desta leva se atribui aos artistas brincantes, como se eles 
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fossem um tipo de mediadores. Isto é necessário por conta da hipocrisia aristocrática que 

teima em reconhecer apenas as formas canônicas como expressões legítimas. Do mesmo 

modo, em nossos dias, os mediadores são responsáveis por atravessar a ponte invisível das 

hierarquias e estratificações sociais.  

 A comunicação entre o alto e o baixo poderia ocorrer de qualquer modo, de acordo 

com o próprio entrecruzar das vidas. Contudo, através do mediador, o baixo consegue alçar 

um status superior. Foi assim que no Renascimento, as formas populares carnavalescas 

perdiam um pouco a preocupação de uma transmissão prática e repassada por geração; e a 

literatura cômica popular tornariam-se a expressão de um saber humanista, uma consciência 

nova, “livre, crítica e histórica da época.”137 

 Foi com o Realismo Grotesco que tivemos uma categorização da consciência de 

mundo carnavalesca e se passou a compreender o esquema de sentido do baixo material e 

corporal, vistos através da ótica do aspecto regenerador da vida, isto é, a morte como 

condição necessária para a vida, garantindo o inacabamento da existência; e o apetite sexual 

como fonte continuadora dela, o crescimento perpétuo: “tudo o que é limitado, 

característico, fixo, acabado, precipita-se para o ‘inferior corporal’ para aí ser refundido e 

nascer de novo.”138 

Do mesmo modo que a mediação simbólica é capaz de intermediar a troca entre o 

erudito e o popular, ela também pode sintetizar as similitudes entre as manifestações 

populares de uma época e outra. Assim sendo, Lourdes Ramalho consegue fazer o paralelo 

entre o Nordeste brasileiro e o medievo europeu, mais especificamente o medievo ibérico. 

De acordo com Muniz seus textos revelam um “diálogo entre as formas, as práticas e temas 

tradicionais da literatura medieval.”139 
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Ao analisar uma das dezenas de peças de Lourdes Ramalho, Charivari, Muniz deixa 

claro como aquele texto está ligado a dois estilos tipicamente populares: a farsa e o cordel. 

O primeiro, que na Idade Média está vinculado ao teatro popular, fica responsável pela 

estrutura cômica; o segundo, associado à poesia nordestina, dá o tom mais regional. Quanto 

à linguagem, “uma mescla de língua de ‘igreja’ com o falar do povo, vazada em estrofes de 

versos redondilhos, bem a gosto da poesia popular.” 140 

Logo, mesclar a musicalidade, as formas de espetáculo, as imagens, cores, as festas, 

o cantar, o falar, o cantar associado ao falar (poesia). Tudo isso ligado a uma maneira de 

pensar a cultura popular, e valorizar sua criatividade, seus traços regionais, é a tônica do 

simbolismo teatral ramalhiano. No entanto, a cultura popular regional da qual estou falando 

não teria um protótipo coeso, fechado, com normas estáticas; mas uma forma literária, 

artística e cultural que se alimenta da matriz popular, reinventa-se constantemente e 

atualiza-se com os elementos fragmentários, obedecendo a um movimento quase impensado 

da influenciação randômica da vida e do social. 

2.2 Mariana: Os Dilemas de uma Heroína 
 

O Herói trágico é um bode que berra ao ser sacrificado, expõe 
publicamente o que lhe acontece, enquanto o destino, com mãos de ferro, 
pendura-o de cabeça para baixo e se prepara para cortar-lhe o pescoço  

Flávio Kothe 
 

Embora muito já se tenha dito sobre As Velhas, peça de Lourdes Ramalho, escrita 

em 1975, malgrado as diversas montagens e encenações do texto, ainda assim, acreditamos 

que muito há por se dizer de um melodrama tão complexo quanto este. Para além do 

enredo, a complexidade da trama dá-se pela descrição minuciosa da cultura popular através 

dos detalhes expressos na linguagem.  
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É certo que sua estrutura, semelhante ao teatro clássico, preenche-se ainda com 

temáticas políticas, de êxodo rural, questões geográficas, as quais serão comentadas  

secundariamente, pois que iremos priorizar a questão da língua como saber cultural, as 

relações tradicionais de gênero e a construção da personagem Mariana, uma das 

protagonistas, que será  por nós  chamada  de heroína sofredora. 

A riqueza da prosódia em Lourdes Ramalho é de dar inveja a qualquer lingüista ou 

conhecedor das variantes usuais da língua. O seu texto é inteiramente construído dentro de 

um dialeto, que em muitos momentos, ao leitor “estrangeiro”, carece de uma tradução da 

fala, da semântica e, sobretudo, da cultura, uma vez que os textos da autora, além de ricos 

em ditos populares e expressões cotidianas, eles são acompanhados de profundo 

conhecimento dos hábitos culturais que dão sentido ao falar. 

Ao acompanhar o diálogo entre Branca e Mariana, que na trama são mãe e filha, 

enxergaremos com clareza simbiótica: 

Branca: — Ainda bem que a senhora reconhece que me traz pela 
coleira, ali, no cós da saia. – Se vou a uma festa a senhora vai, no 
mocotó. 
 
Mariana: — E num ta perdendo nada. Melhor do que as que só vai pra 
ser amolegada; esfregada, futucada, como tou canso de ver. – É um 
vuvo-vuco, uma chambregação que dá nojo de olhar. 

 
A linguagem utilizada por um determinado segmento de usuários, a população 

pobre do sertão, pode muito bem ser conferida no seu cotidiano, o que faz de Lourdes 

Ramalho uma excelente “copiadora” de palavras. No trecho citado, a filha repete 

metonímias que simbolizam a proximidade mantida por sua mãe; ‘trazer na coleira’, no ‘cós 

da saia’ ou no ‘mocotó’, são referências geográficas do corpo ou objetos dele, utilizadas 

para expressar atitudes autoritárias da matriarca ranzinza. 

De modo que, ‘trazer na coleira’, no ‘cós da saia’ ou no ‘mocotó’ não foram 

expressões inventadas por Lourdes Ramalho. É muito comum, no falar sertanejo a 

incidência de tais usos. Porém, o mérito da autora é de empregá-las adequadamente no 

contexto em que foram citadas, permitindo o aprofundamento de sua interpretação, já que, 



‘não sair do mocotó’ ou manter no ‘cós da saia’ é também uma atitude própria de uma 

autoridade tradicional numa cultura patriarcal. Na trama, isto se confirma pelo fato de que 

Mariana foi ao mesmo tempo pai e mãe de seus filhos, Branca e Chicó, abandonados pelo 

pai Tonho ainda em tenra idade: 

Mariana: — Seu pai, teja vivo ou teja morto, num se lembra de vocês – 
um homem desnaturado que se sumiu no mundo e nunca deu notiça ... 
num sabe nem se tu é viva, inda tava no bucho... 

 
 Mariana tem uma trajetória enredada pelo fato de ter sido trocada por Ludovina 

(Vina), uma cigana agourenta que lhe roubou o marido, lançando-lhe um vaticínio: a 

negação da carne. Com isso, Mariana teve ab-rogada sua condição de mulher-fêmea e a 

companhia do dono da casa, o que faz dela uma heroína resistente, porém ressentida e 

carrancuda. 

 Tonho significava para Mariana a fartura da carne em seu amplo sentido, seja na 

abundância da carne animal, seja na satisfação do viço da carne humana, seja na fartura da 

alimentação, do leite, ou na sustentação da família, do lugar certo de morada e da terra 

própria: 

Mariana: — Eu me lembro como se hoje fosse – Tonho tinha matado 
uma criação e tava despencando a matutagem. Era um bodinho novo, de 
uma cabrinha que dava leite pra Chico. Eu ia me assentando junto, com 
Chico no colo, quando ela apareeceu, puxando um menino pela mão, e 
foi logo pedindo: - “Ganjão, me dê um pedaço dessa carne, que eu to de 
desejo’... 
  
 ................................................................................................................ 

 
Mariana: — Se num fosse aquela cadela prenhe ter atravessado a vida 
da gente ... Tirou o pai de meus filhos, o sossego da família... Foi que 
nem a outra disse, ah, praga dos seiscentos diabos, fiquei sem meu 
Tonho e quem quiser que pense o que é uma mulher nova, forte, viçosa, 
caçar nos quatro canto da casa seu homem e só achar a saudade dele. 

 
 
Cumprindo o sacrilégio da crença, Mariana acreditou na praga lançada pela cigana, 

e assim ela se realizou. Mariana que não tinha o hábito de bem ver o povo cigano, como 

recomendava o Padre Cícero, manteve distância daqueles forasteiros que invadiram suas 



terras, e mantendo a precaução, acabou perdendo o marido para aquela mulher de má 

intenção. 

Em se tratando de um tema ‘regional’, a aridez da terra é consumada pela aridez da 

experiência humana. Ser abandonada pelo homem numa terra difícil é condenação de 

miséria e discriminação para uma mulher, “mãe de família”, com dois filhos para criar, um 

ainda “se arrastando” e o outro “no bucho”:  

Mariana: — Sou como as planta da terra – o cardeiro, o xique-xique... 
Elas é assim pra resistir à secura do sertão. Como podiam ser macia, 
delicada, se tem de viver num chão esturricado, sem água que amoleça o 
barro donde tiram seu sustento - mesmo assim sou eu – enfrento a 
secura dos meus dias, sem o refrigério da palavra amiga, sem ajuda de 
um ombro ou mão que me sustente nas fraqueza, que me acarinhe a 
cabeça cansada de pensar, de padecer as agonia de ta só, de viver só os 
resto dos meus dias ... 

 

Para substituir a figura do pai, Mariana precisou ser uma mulher autoritária e 

sempre vigilante em relação à honra da família. Este sim parece ser o seu mais pesado 

induto. Ao chegar a Oiticica, lugar aonde irá se arranchar, Mariana se permite confessar a 

Chicó, seu filho mais velho, que a sua dor maior é a dor da discriminação: 

Mariana: — Num é o lugar que me desinquieta, meu filho, é os serviço 
pesado que botam pra cima de você, como se fosse qualquer flagelado. 

 
  

Apesar de ter sido rejeitada enquanto mulher, apesar de estar desprovida de terra 

para cultivar, ou de gado para “fazer criação”, vivendo como retirante na terra da seca, o 

maior flagelo da família parece ser a imputação da honra, vivida pela ausência da proteção 

paterna, é o que transparece no diálogo entre Chicó e Vina: 

 
Chicó (...) — se a dona ta dizendo isso comigo ta redondamente 
enganada. Eu nunca fui do oco do mundo, sou sertanejo de vergonha na 
cara, tenho minha mãe e minha irmã para sustentar e ninguém é o que a 
dona ta maginando não. 
 
Vina — Mãe, irmã, mas pai, que é o chefe da família – por certo o gato 
comeu. 
 
Chicó — O gato não, foi o destino dona, e qualquer um peça a felicidade 
a Deus, que ninguém ta livre de sofrer o que a gente sofreu...  



 

 O desabafo de Chicó confirma a importância do homem na constituição da família. 

Na passagem a seguir, Mariana admite que as coisas estão “desandando”, o que neste caso, 

não significa viver como retirante “de riba pra baixo’, mas de ver seu lar destituído. A 

esposa, confessa ainda admitir suportar de Tonho, sua “queda pelas feme”, a viver sem ele. 

Tal experiência é comum entre os casamentos no sertão patriarcal, onde o homem, ainda 

que  não assuma sua função de provedor, mantém mais de uma mulher;  fato aceito e 

justificado pelas próprias mulheres, que como Mariana preferem a poligamia não-

institucionalizada ao desamparo: 

Mariana — Queria ver se com Tonho a gente tinha desandado a esse 
ponto... Tinha nada! Tonho era aquela moleza, aquela queda pelas feme 
– mas era homem – e homem de todo jeito era respeitado (...) 

 

Muitas vezes os dados da cultura são justificados pelos que a mantém de modo 

quase automático. Portanto, é comum o pensamento entre as mulheres sertanejas, de que os 

homens não conseguem controlar os seus instintos sexuais e por isso necessitam exercer 

irrestritamente a atividade sexual, pois “homem é homem”, isto é, “de todo jeito é 

respeitado” e deve ter passagem livre para saciar seus apetites sexuais. 

Este aspecto da cultura está registrado em outra passagem do texto, quando Chicó 

está procurando “se assuntar” acerca dos movimentos da Oiticica e pergunta ao mascate 

Tomás sobre as moças e as festanças da região. Com expressões características do falar 

cotidiano, Chicó deixa claro como se dão as relações entre os sexos, dentro das relações 

tradicionais de gênero: 

Chicó: — A gente tem que viver – quem passa a semana toda no eito tem 
que ter seu refrigério. Mas venha cá e fique lá mesmo – esse negoço de 
mulher aqui ... mulher pra você entende, né? 
 
Tomás: — Home, isso aqui é causo meio difícil... na redondeza mesmo, 
num tem uma só, nem pra meizinha. 
 
Chicó: — ô xen, e o homem daqui, como se arremideia? 

  



Neste momento, a autora revela escrachadamente os hábitos sexuais masculinos, 

sem o pudor de descrições sutis e formais, Lourdes Ramalho usa e abusa da irreverência 

para deslindar as práticas sexuais do “sertanejo machista”: 

Tomás: — Os homem? – Bom, tem os que se viram por eles mesmo ... 
outros procura no campo... e os mais luxento vai  nas rapariga da rua, 
se bem que na outra semana já teja na garrafada de Maria Roxinha – ou 
no Cibazol, que trago aqui comigo... 
 
Chicó: — Vôtes! E por perto num se arranja nenhuma neguinha pra 
namoro achambregado? 

  

Nos diálogos supracitados, temos as expressões “arremidiar”, “refrigério”, que 

denotam a convenção na qual o homem tem a necessidade premente de satisfazer seus 

instintos sexuais, nem que para isso procure “no campo”, “nas rapariga da rua”, ou na 

“neguinha pra namoro achambregado”. A dialetologia empregada nesta transcrição revela o 

grande conhecimento da autora diante da relação entre a língua e os hábitos da cultura. Até 

o curioso nome da garrafada aponta o rico acervo da autora, que mesmo inventando a 

expressão Maria Roxinha, é notoriamente criativa nos elementos que capta e inventa. 

 A “neguinha pra namoro achambregado”, é uma expressão que revela os resquícios 

das relações coloniais e a visão preconceituosa da “pessoa de cor”, presente ainda hoje no 

sertão tradicional. Neste caso, o pejorativo “neguinha” significa “qualquer uma” que não 

seja uma respeitada “moça de família”, ou aquela que admite viver os caprichos de sua 

sexualidade, fora da instituição do casamento. 

 Este tipo de padrão sexual, da mulher pudica e do homem livre, é inconcebível aos 

anelos de uma mulher moderna. Todavia, num contexto tradicional-patriarcal, em que o 

encargo precípuo do homem é o de provedor, a volatilidade sexual masculina é aceitável. 

Porém, aquilo que é um benefício para o macho, ao mesmo tempo é uma depreciação para a 

fêmea, duplo desfavorecimento hierárquico, pois a mulher distinta deve preservar sua 

conduta sexual e se manter “pura” até o casamento. Ao passo que, se assim não proceder 

terá seu nome e o da família desonrado. Em todo caso, os homens têm o direito de buscar 



sua satisfação sexual  e por isso, escolher a mulher que desejar.  Em As Velhas, esses 

valores são transferidos de mãe para filha, tal como subscrito no diálogo entre Branca e 

Mariana: 

Mariana: — Ah, meu Deus, agora eu tou entendendo... Menina, você 
pensa num negoço feio desse? Quem botou isso na sua cabeça? 
 
Branca: — Ninguém ... a gente vê os bicho... 
 
Mariana: — Pois se você ta num quente e dois fervendo – procura-se um 
homem de idade, ajuizado – um hoomem que lhe garanta o sustento ... e 
que os anjos diga amém...  

  

Mariana ainda repassa pra a filha a pureza que é exigida à mulher, para que ela seja 

considerada de valor e possa arranjar um bom casamento. Porém, sabendo como é difícil 

segurar os ânimos de uma moça jovem como Branca, Mariana acaba sendo rígorosa com a 

filha. Seus métodos não foram eficientes e Mariana não consegue esconder sua decepção, 

ao descobrir ao mesmo tempo, o namoro escondido da filha com José (filho de Vina) e sua 

conseqüente gravidez: 

Mariana: — A minha filha, a minha donzela, os zelos da minhalma e o 
orgulho do irmão – num passa de uma desavergonhada, que se entregou 
nos mato, como um bicho bruto ... E, agora, prenha, corre atrás do 
macho, rebaixada até o último ponto – mulher bulida, sem valia, 
mendigando a compaixão que num merece. Quem quer casar com uma 
puta? Quem tem coragem e ir pro altar com uma virgem de mentira, 
uma virgem com um menino pinotando no bucho? [grifos meus] 

 

 Mariana pressupunha, por sua aptidão materna, que Branca havia perdido a sua 

única valia enquanto fêmea para casamento, pois destituída de uma herança paternal, num 

contexto patriarcal, restava-lha apenas o valor de mulher intacta. Por haver “se perdido”, 

Branca havia entregado seu tesouro. É o que acaba sendo argumentado por Vina, para 

justificar a não realização do casamento: 

Vina: — Tinha graça. Eu criar José com tanto sacrifício pra botar no 
altar com uma noiva sem grinalda. 

 

O fato é que Lourdes Ramalho representa com sensibilidade as regras de casamento 

num contexto tradicional – patriarcal. Ao fazer uma leitura de Giddens em Identidade e 



Modernidade141, percebemos que nas situações tradicionais, as relações entre as pessoas são 

orientadas  por posições pré-estabelecidas, tais como as relações de parentesco. Neste caso, 

são estas importantes definidoras das regras de comportamento sexual e de casamento, 

ambas relacionadas à sucessão das gerações. E é por ser garantia da perpetuação que o 

casamento envolve também critérios econômicos. De tal modo que, em tais contextos, o 

casamento é uma espécie de contrato influenciado por considerações econômicas, nas quais 

a mulher se torna um objeto valioso da troca142. Por isso, a maioria das vezes, o casamento é 

iniciado pelos pais ou parentes com base na diferenciação de grupos socioeconômicos. De 

acordo com o autor, é por ser regulamentado pelas relações econômicas e de parentesco, 

que o casamento no contexto tradicional oferece um ambiente estável de segurança. 

Vendo-se apaixonada por José e temerosa de ficar para o “caritó”, a moça Branca é 

quem contesta os valores da tradição. “Foi-se o tempo de marido encomendado. – Por certo 

seu casamento foi nessa base(...)”. Na peça, Branca representa a transição entre os valores 

da tradição para os da modernidade, ou a negação da tradição.  

Em Giddens, vemos que na modernidade, as regras de afeição são determinadas 

pelo desejo recíproco, isto é, uma das principais características do sistema moderno é que os 

parceiros devem ser escolhidos livremente e sob afeição voluntária. Destarte, as 

recompensas que a relação propicia perdem o caráter de segurança existencial e se baseiam 

na recompensa da satisfação emocional, no pacto da reciprocidade. O autor aponta que as 

relações modernas são carentes de critérios morais externos e por isso são vulneráveis 

enquanto fonte de segurança ontológica. E observa também que a vida conjugal e sexual no 

contexto moderno é opcionalmente mais móvel e aberta, tanto para o homem, quanto para a 

mulher. Por outro lado, os casamentos não são impelidos a obedecerem regras morais 

baseadas nos critérios externos de parentesco e sucessão das gerações. Porquanto, sua 

persistência será garantida até quando sobreviver a satisfação pessoal. 

                                                
141 GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002 
142 Sobre a mulher como objeto de troca, aprofundar-se em LÉVI-STRAUSS, C. Estruturas elementares do 
parentesco. Petrópolis : Vozes, 1982. 



É assim que Branca, sofrendo as conseqüências de suas própria escolha, vê-se  

“aperreada” quando percebe a indecisão de José: 

Branca: — Você custou tanto que eu já ia embora. Ta se julgando, é? 
................................................................................................................. 
 
José: — Taí, você mesma num disse que sua mãe viu você entrando tarde 
da noite, e depois escutou os soluções dela, bem baxinho, pra Chico num 
acordar? – E como vem me agoniar agora? 
 
Branca: — Eu também num to agoniada, fazendo das tripa coração – pra 
esconder um intojo?(...) 
 
José: — Vamo ter paciença, minha nega, até que o causo dos furto se 
resolva. A coisa ta crescendo  e ninguém pode se descoidar... 
 
Branca: — A coisa ta crescendo e o meu bucho também. – Você 
pensando nos outro e eu só, com meu aperreio... 
 
José: — Vamo deixar passar esse reboliço no barracão... 
 
Branca: — (DESEPERADA) Eu num tou em condição de deixar passar 
nada. Você tem que enfrentar nosso causo é agora. – Eu num tou mais 
agüentando. (DESCONFIADA)  - Será que peguei um juda, feito minha 
mãe? 
 
José: — Que nervoso é esse, sem motivo? 
................................................................................................................. 
 
Branca: — Você só quer bancar o bonzinho, pra sua mãe, pra todos, e eu 
que aguente essa agonia sozinha... 
 
José: — Você ta desatinada. – Vá pra casa, que eu tenho que ir falar com 
uns cabras. Preciso agir com cabeça fria (...) 

 

 Em todo o texto Lourdes Ramalho retrata as falências das estruturas de parentesco, 

através da nulidade da personagem do pai, da fraqueza de José em não assumir o filho de 

Branca, e dos mistérios da paternidade em comum entre Branca e José. O enredamento 

desses laços parentais coloca a família num lugar em que se impõe uma moral tradicional, 

porém o rompimento dessa fidelidade não é gratuito, causa de muitos sofrimentos. Portanto, 

a autora expressa a complexidade com que a partir da cultura popular e da tradição já 

aponta para a opacidade das novas relações de parentesco e das novas configurações da vida 

privada e da sociedade pós-tradicional. 



Foi para lutar pela honra da filha desprovida de proteção paterna que Mariana 

curvou-se diante de Ludovina, a cigana que lhe roubara Tonho. Desesperada ao refletir 

sobre o futuro de Branca, Mariana se submete a implorar à cigana pelo casamento de  José 

com Branca, a fim de livrar-lhe do destino de ser desgraçada, desamparada, rejeitada, como 

um dia a própria Mariana o foi: 

Mariana: —(...) Agora, eu, a mãe, que bote o pano na cabeça e vá me 
humilhar, vá rogar nos pés do sedutor que limpe o nome dela – antes que 
o irmão dê fé e acabe com os dois. – Mãe é bicho pra sofrer. – Engole 
cada bucado amargo...  

 

Enquanto alma humana, Mariana é concomitantemente forte e frágil, destemida e 

rancorosa, subjugada e agressiva, imperativa e clemente: 

Mariana: — Ludovina, é a sua proteção que venho implorar ... 
 
Vina: —Que é que espera de mim? 
 
Mariana: — que é que uma mãe, sabendo que a filha foi esfulorada, 
pode mendigar por ela? 

 

Enquanto heroína fêmea, Mariana é marcadamente ambígua e está fadada a 

reconhecer suas fraquezas, a mulher que chora, que se exalta e suplica, e mesmo sendo 

ordenadora, desejava um homem a quem se submeter: 

Mariana: — Tanto que chorei por Tonho, tanto que me doeu a saudade 
dele. Tanto que esperei pelas noites a dentro, a volta de meu homem, 
desse marido ... 

 

Mariana é uma heroína controversa, já de antemão, pela própria condição de 

protagonista feminina. Ela sofre todos os tabus de ser mulher determinada, assim como sua 

criadora, escritora de teatro no contexto paraibano. Lourdes Ramalho, aproveita-se de 

Mariana, para levantar questões concernentes ao feminino. 

Assim, para explicar o teatro de Lourdes Ramalho, Vlader Leite elucida: 

A compreensão do que venha a representar e a ser a dramaturgia de 
Lourdes Ramalho também é atingida por essas questões [do feminino]. 
Mulher, escrevendo texto teatral, no sertão paraibano – não é difícil 
perceber que haverá resistência de uma tradição canonizante, com forte 
interferência do discurso masculino e de outras questões de poder; 



seguindo a isso, a crítica também resiste e valora, a seu modo, 
adjetivando como bem quer, as obras desta autora143”  

  

A interpretação da mulher que é Mariana passa pela complementação do que é a 

mulher Vina, assim como a heroína Mariana se completa na personagem Vina. A disputa 

entre as duas dá-se pela carência do homem, ambas disputando o escasso elemento macho, 

homem viril que Tonho deixou de ser, ambas tornando-se mulheres solitárias. Sem um 

homem que lhes providencie a manutenção, tornam-se as duas mães dirigentes. Mas é 

também pelo valor da maternidade que Mariana e Vina se compreendem. Mariana perde a 

opositora ao vivenciar a experiência em comum de verem seus filhos assassinados: 

Mais do que ‘em oposição’, Mariana e Vina estão ‘em relação’, na 
medida em que revelam a condição social da mulher nordestina, vivendo 
na tradicionalidade de um patriarcalismo, pouco, ou não, desfrutando 
de suas sexualidades, presas às amarras sociais cauterizantes.144  

 

 As cenas que levam a cabo o assassinato de José (filho de Vina) e Chicó (filho de 

Mariana) são permeadas pelo quadro político que envolve a problemática da seca.  O núcleo 

masculino envolve-se em denúncias de fraude dos governantes municipais, apropriando-se 

indevidamente dos recursos do programa federal de “Emergência” contra a seca. Unidos, 

José e Chicó, reúnem provas do tipo alistamento indevido de nomes de mortos e crianças e 

venda de produtos que deveriam ser doados.  Por este motivo, acabam sendo 

imperdoavelmente aniquilados. 

Talvez por serem  protetoras solitárias da prole é que Mariana e Vina se tornaram 

tão ariscas e centralizadoras, acostumadas a empreitar os desígnios de suas famílias, são 

elas as damas da decisão, é o que fica claro nos entrechos a seguir: 

JOSÉ: — Acho que mãe pegou o derradeiro bilhete que você mandou. Ela 
anda desconfiada. 
 

                                                
143 LEITE, Vlader N. As Velhas: Velhas angústias, um novo grito. Disponível em: 
www.lourdesramalho.com.br, p. 259 
 
144 Idem, p. 264. 



BRANCA: — A minha também ta de orelha em pé e nem por isso eu ligo. 
Num sou assombrada não, viu, José? E quando quero uma coisa, quero 
mesmo e num tem quem me faça voltar atrás. 
................................................................................................................... 

 
JOSÉ: — Tá doida? Desde aquele dia em que sua mãe ta de orelha em pé, 
a minha escabriada... 
 
BRANCA: — mofino – eu num queria ser homem pra ter medo de mulher. 
 
JOSÉ: — é as mães da gente, nega – num se pode fazer finca-pé. 

 

O teatro ramalhiano, portanto, assume a função de questionar as contradições da 

ordem social.  Em “As Velhas”, as contradições estão altamente impregnadas nas 

personalidades de suas protagonistas, Mariana e Vina, mas também nas estruturas 

arraigadas da tradição que se mostram extremamente machistas e fatalistas, embebendo de 

dor o destino das matriarcas. Através de Mariana, Lourdes Ramalho interpõe acerca do 

papel da mulher no contexto da tradição. Condenada por viver tantas injustiças Mariana está 

o tempo todo privada de sua identidade, tal repressão simboliza a própria falta de 

reconhecimento da função feminina na transmissão de um saber popular e na 

desvalorização de seu papel no contexto da tradição.  

Logo, a postura das fêmeas de As Velhas revela as contradições das mulheres que 

mandam, apesar do patriarcado. Tanto que Mariana é constantemente questionada em suas 

contradições, posto no texto em diálogos explícitos, por exemplo, quando Vina, ao reviver 

os fatos do passado, justifica a doença que acometeu Tonho: 

Vina —Quando ele lhe deixou, eu também deixei o bando ... Viemo pra 
cá, compremo essa terra ... Num deu três mês, ele pegou um ramo e 
ficou nesse estado. 

 

 Ao que Mariana reage prontamente em tom vingativo: 

Mariana: — Bem feito! – Tou de peito lavado! Foi castigo de Deus. Eu 
pedi e vi. 

 

 Logo Vina delata: 

Vina: — É essa a mulher boa? 



 

Foi o espírito vingativo, típico do herói popular, que  fez Mariana passar a 

vida inteira à procura do marido e da cigana. O mesmo espírito que não permitiu que Tonho 

desse um pedaço de carne à cigana pedinte e que tantas vezes a fez praguejar Vina. Por 

causa deste ímpeto, Mariana foi levada a descer do alto do orgulho e ir até o rebaixamento, 

à remissão, prenda irrevogável à heroína,prenda que deveria acometer seu destino de 

heroína: 

Mariana: — Tou mais banida que couro de pisar fumo. – Também, viver 
que nem um judeu errante ... Mas já comecei, vou até o fim. Esperei a 
vida inteira por isso – andar, andar, até achar aquele ingrato. 

 

Em outro momento, ao explicar a Branca o motivo escondido por trás de seus 

mistérios, Mariana expõe como perdera o marido e deixa transparecer sua personalidade 

indelével; 

Mariana: — Num agüentava o chamego de seu pai com esses cigano, 
arranchado a bem dois mês nas terra da gente ... ai, quando vi Tonho, de 
faca na mão, fazendo tensão de dar o taco de carne, e a bicha, renitente, 
a pedi: -“Me dê , ganjão, para eu não perder o menino”.  – larguei 
Chico no chão e dei um salto no meio dos dois gritando: - “Dessa carne 
você num leva nenhum fiapo. – Se quiser passar bem, vá atrás do macho 
que lhe emprenhou, sua cadela safada.” – E botando mão num trinchete 
que tava com Tonho, parti  pra ela que tava com gana de deixar estirada 
no chão – a ela ou a seu pai. 

 

Ao reencontrar Vina, Mariana permanece revolta em sanha vingativa: 

Mariana: — Ludovina, você venceu a primeira vez – quando me tirou o 
marido; venceu a segunda – quando seu filho fez mal a minha filha; mas 
da terceira, o tiro saiu pela culatra... E você, pode fazer reclamação, 
pode berrar, pode gemer – mas dessa vez eu me vingo. 

 

No entanto, Mariana percebe que se quiser conseguir o intento de “lavar a honra” da 

filha, precisa rebaixar-se diante da cigana, pedindo-lhe remissão e vencendo o próprio 

orgulho: 

Mariana: — o marido ... a terra... num tem dor que compare a essa que 
ta me queimando o peito – saber que minha filha foi desonrada. – 
Ludovina, me pague a dívida de tanto anos, limpando o nome da minha 
Branca. 



 

Mariana contrasta com o herói massivo, aquele repleto de rancor, que sua sede 

vingança perdura até a consumação do ódio com a morte do adversário. A cena final da 

peça é chocante, pois reverte toda a situação de ódio e as duas saem de cena, Vina e 

Mariana, a primeira apoiada na segunda, caminhando rumo ao ocaso, sussurrando 

promissões. 

Mariana é o tipo de heroína que surpreende por sua complexidade. Seria o que 

Flávio Kothe145 chama de personagem esférico, ou seja, aquele que se modifica ao longo da 

narrativa, diferentemente do personagem plano, que permanece com traços estáveis durante 

todo o desenrolar do texto. Lourdes Ramalho faz de Mariana uma personagem esférica por 

não mostrar unicamente a ação positiva da heroína. Transmuta ainda, a heroína baixa, 

simples, trivial em heroína grandiosa, pela tragédia que foi capaz de enfrentar. Ela é baixa 

pelo próprio contexto que a revela, o cômico, o satírico, o pícaro, em uma palavra, o 

popular. E grandiosa pela rudeza que impõe. É como se por trás do riso, estivesse a dor. 

Para Kothe, a contradição é um elemento eficaz na constituição de um herói, pois 

além de permiti-lo questionar os valores culturais, permite-o reverter sua própria condição. 

Por isso, “(...) quando se quer criar um personagem apenas sublime, elevado, acaba-se 

criando alguém artisticamente baixo146”. 

Mariana, ao mesmo tempo em que é moralista, é também escandalosa, da sua boca 

deixa-se escapar lições de bom comportamento, mas também palavras dúbias em que 

aparecem referências ao baixo corporal. Então, a matriarca ensina a filha como deve se 

comportar para arranjar um bom casamento. Ensina ao mascate Tomás como ele deve, 

enquanto vendedor ambulante,  apresentar-se  ao chegar às casas, para não ser confundido 

com pessoa de má intenção: 

Mariana: — o senhor sabe que é muito mal prometido chegar assim, na 
casa alheia, de chapéu de sol armado, como se fosse conhecido antigo? 

                                                
145 KOTHE, Flávio R. O Herói. 2 ed. São Paulo: Ática, 1987 (Série Princípios) 
146Ibdem, Idem, p.58 



................................................................................................................. 
 
Mariana: — Isso lá é procedimento de gente de vergonha! Se tivesse 
negoço aparecesse logo, batesse palma, chamasse pelo povo – assim é 
que se faz quem tem boa tenção, meu senhor. 

 

A mesma personalidade que repara tais normas de conduta, deixa escapar ditos 

como: “Duro com duro não dá bom muro”, ou expressões como vuco-vuco, chambregação, 

esfregada, futucada, etc. No geral, as personagens ramalhianas escracham o baixo corporal 

em tom irônico, tal como José: “Falou do mal, prepare o pau”, ou Chicó: — “Quem abaixa 

demais o cu aparece”, ou Lodovina: — “Macaco num olha pro rabo”, empregado 

ambivalentemente com conotação moralista. 

No teatro ramalhiano, em sua produção/reprodução do popular, a força da ação está 

também no uso da fala, ora rebelde, imperativa, ora jocosa e sarcástica, sempre irrompendo 

o caráter valorativo de costumes e concepções de mundo. Assim, Mariana, ao conformar o 

destino à filha, utiliza um provérbio que transmite seu destemor em desbravar estrada: “— 

Arre, menina, o futuro a Deus pertence”. De pensamento semelhante se conforta Chicó: 

“— O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada”. Ambos confiando a Deus um 

futuro sem muitas perspectivas. 

De acordo com Giddens147, as formas de vida coordenadas pela tradição assumem 

uma implicância preponderante em relação às forças externas como determinantes da vida.  

Assim a natureza, os deuses, o destino, compreendem uma forma de determinismo pré-

ordenado. Portanto, aceita-se que o curso natural da vida permaneça fora do escopo da 

intervenção humana. Postura praticamente inconcebível ao indivíduo moderno, que perde a 

tradição como fonte extrínseca de referência e enxerga as circunstâncias coletivas separadas 

da vida pessoal, porque a vida coletiva passa a ser vivida enquanto esfera auto-identitária e 

controlável. 

                                                
147 Op. Cit, 1991. 



Em Lourdes Ramalho os personagens não existem fora do contexto cultural e o 

modo de viver desperta a sensibilidade para certas expressões do texto, construção dos 

personagens e seus dramas, rastreando determinadas características do social e imprimindo 

como marcas de composição. Desse modo, até mesmo o afetivo, o emocional aparecem 

transbordados de termos: 

Branca: — Eu também num to agoniada, fazendo das tripa coração (...) 
Mariana: “— entra menina, que já tou injuriada de tanto assanhamento. 
Chico: “_ A pobrezinha, num matou, num robou, nem se desgraçou,pra 
viver desse castigo não – ela tem razão de ficar sentida com a senhora. – 
Agora é chalerar a bichinha, pra ela desaparecer o desgosto. 

 

Bem empregados, os termos escolhidos constituem verdadeiro sistema léxico, no 

qual cada palavra tem um sentido usual. Na obra em questão, as expressões funcionam 

como elementos situacionais em que era necessário ceder ao sofrimento, em dispensa da 

autoridade rígida. Vejamos abaixo uma lista de outros vocábulos empregados no texto: 

 

VOCÁBULO SINÔNIMO 

Inticança Rixa, contenda, desavença  

Catraia Mulher feia, acabada 

Dar muchocho Fazer barulho com a boca, sinal de irritação 

Amuada Desconsolada, consternada, desenxabida 

Criação Rebanho 

Luta Trabalho Doméstico 

Grenguena Doença sexualmente transmissível 

Visagem Miragem 

Chá-de-cadeira Longa espera 

Chambregação Namoro avançado 

Caritó Vida solteira 

Traste Pessoa de pouca valia 



Jeringonça Qualquer objeto extravagante ou sem 

utilidade 

Cabra Homem 

Trinchete Faca amolada 

Espernear Revidar 

Frege Confusão 

Ariado Aturdido 

Aperreio Aflição 

Bulir Mexer 

Mundiça Ralé 

Zanzar Baratinar 

Gororoba Mistura alimentar 

Biloura Faniquito 

Carestia Inflação 

Missa-de-corpo-presente Panegírico 

 
 

A escrita dos vocábulos obedece às normas da língua falada. Sem se preocupar com 

as regras gramaticais a autora apresenta com variedade as nuances da linguagem informal. 

Assim, a escrita reflete a pronúncia e a seleção vocabular apresenta elementos enfáticos do 

cotidiano. Ao observarmos algumas as palavras, conseguiremos destacar certas regras de 

pronunciação: emergença, incelença, paciença, sustança, notiça. Neste caso, ocorreu a 

alteração do ditongo na sílaba final. Carrité, píula, severgonha, obedece  noção cara à fala, 

que é a  supressão de letras. Já em coidar, coidado, treição, vimos a substituição de vogais. 



Através do “princípio da aproximação do protótipo148”, isto é, pela semelhança da 

pronúncia, é que se consegue inferir ao uso formal da língua. 

Muitas são também as variações que entregam o lugar do homem, seus direitos e 

deveres numa cultura eminentemente patriarcal: homem desnaturado, que se sumiu no 

mundo; um rapaz bem parecido, respeitador das famílias; um menino-de-cueiro; cantar de 

galo. Aliada ao lugar do masculino, há também as normas de pudor: com as vergonha de fora; 

família de precato; homem tem passagem livre. 

Rica em ditos, tais como: Todo penso é torto; pernas pra que te quero; cobrir o sol 

com a peneira; seguro morreu de velho; boca de côro num rasga não; o texto ramalhiano 

atesta a necessidade de avaliar os usos comuns dos provérbios com o mesmo rigor de 

conhecimento que prescinde às normas da tradição. No seu sentido profundo, os provérbios 

são fragmentos do ato narrador149. 

A idéia aqui é compreender a linguagem não como uma forma típica, caricatural, 

mas como expressões que se harmonizam com a experiência do semi-árido; das 

temperaturas causticantes, da escassez de água e alimento:  Demore uma coisinha pra 

esfriar o corpo. O tempo ta com cara de hereje; gorgulho é carne de pobre; o feijãozinho 

que tem mal dá pra quebrar o jejum; Vamos comer que já tou dando uma biloura de fome. 

Ainda no caso de As Velhas, em que as imprecações tomam conta dos destinos das 

personagens, aparecem uma série de termos que configuram uma vindita: — boca de praga 

dos inferno; praga dos seiscentos diabos; se for praga caia no seu lombo.  

Lourdes Ramalho não se intimida em usar termos da linguagem informal, porque na 

contramão, ela revela a grandeza de quem os emprega. De modo geral, ela acaba mostrando 
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a cultura popular como uma visão de mundo que contradiz aos aspectos formais da cultura 

erudita e suas convenções de manutenção do status quo. 

Quiçá, arriscando alto na hipótese, ela rompa as fronteiras entre o popular e o 

erudito; visto que a autora escreve para um público espectador de teatro, escritores, atores e 

diretores, um público com formação de cultura “culta”, que para compreendê-la precisa 

compartilhar certos ditos e falares.  Pois sabemos, que para ocorrer um bom processo de 

comunicação, tanto emissor, quanto receptor deve ter um domínio de pelo menos, boa parte 

dos signos adotados.  Portanto, pressupõe-se que autor/leitor/espectador comungam dos 

mesmos códigos de comunicação. 

O fato é que a autora se apropria de termos ditos populares e os ressignifica ou 

reforça enquanto literatura; no entanto, o seu texto só é inteligível porque o que é dito é 

compartilhado por um saber local, uma experiência aproximada, o que remete à sua obra o 

cunho de tradicionalista. 

Alguns compreendem essa linguagem como resquícios da cultura erudita deturpada 

ao longo do tempo. Uns a enxergam como mero regionalismo literário. Outros como signos 

pitorescos. Há quem diga essa linguagem como espelho da fala de um povo, o povo pobre 

do sertão. Porém, nenhuma dessas opiniões explica o porquê destes textos se associarem a 

um imagem do Nordeste como repositório da cultura popular.  

Como qualquer descrição literária composta por elementos artísticos, sensíveis ao 

viver e ao experimentar, ao ver e ouvir, perceber e criar, está também fundada a recriação 

de Lourdes Ramalho. A autora insere ainda elementos da música e da poesia, o que a faz 

identificar com as expressões da arte do “homem ordinário”, ou seja, a cultura popular no 

seu sentido localizado, tradicional e artístico. Vale citar Diógenes Maciel: 

No caso do espetáculo de Lourdes Ramalho, ‘escondido’ sob rótulos 
como ‘teatro amador’ e ‘regional’, não cabe se falar em retomada da 
representação do povo ou sobre questões formais: essas questões não 
eram importantes à sua construção, elas eram antes de tudo dados 
contextuais e apriorísticos, visto que a dramaturga falava de seu universo 
e dos seus problemas, numa busca constante da forma adequada a essa 
expressão. (MACIEL, p.115) 



 

Em todo o teatro ramalhiano estão presentes estruturas da poesia popular, seja da 

poesia de improviso ou da literatura de cordel, seus personagens teimam em utilizar rimas 

no falar. Em As Velhas, não poderia ser diferente; a autora insere a poesia através das 

músicas inventadas por Chicó, que dispondo de um Ganzá, intervala a trama com canções 

rimadas, para descontrair a tensão: 

Chicó (Pega o Ganzá)  — Ai, um companheiro de andança e folgança. Eu 
num te vendia por preço nenhum. Esse bichinho aqui, não se dá, não se 
vende e nem se troca – que é da maroca. 
(Canta) Ta-ra-ra, desenrola carrité 

Quem ta morto ta deitado 
Quem ta vivo ta em pé 
Nega danada 
Do sovaco de tacacá 
Os teus óio cor de fogo 
Me botou urucubaca 

 

É comum nos espetáculos escritos pela autora a presença de entrechos poéticos- 

musicais no desenrolar do texto. N’As velhas existe uma música que abre e encerra o 

espetáculo: 

Bate o sol e assola a estrada 
Caminheiro a palmilhar 
Como é longa a caminhada 
Como é tristonha a jornada 
— Segue a leva sem parar... 
Bate o sol e assola a estrada 
Bate o sol e assola a estrada.... 
 
Da quentura a labareda 
Vem do chão – desce do ar 
Cadê o atalho ou vereda 
Que nos leve a um bom lugar 
— Bate o pé comendo estrada 
Na esperança de chegar... 
 
Bate sola – pé cansado 
Que teu destino é correr 
Come terra - boca triste 
Antes dela te comer. 
Do céu limpo – faca afiada 
bate o sol e assola estrada 
bate o sol e assola estrada. 

 



Há uma fase de sua carreira, denominada teatro-cordel, na qual todos os textos 

foram escritos na forma rimada. Mesmo não sendo rigorosa na utilização das rimas, isto é, 

mesmo não seguindo impecavelmente as normas da poesia popular tradicional, a autora faz 

questão de usar este recurso, como forma de condecorar uma herança familiar.150 

Lourdes Ramalho utiliza ainda o conhecimento sobre a vegetação do sertão, de 

modo que o nome do lugar onde a família acaba se arranchando é uma referência a uma 

árvore, a Oiticica, da qual se extrai óleo da semente, mas que é lembrada pela simbologia 

popular como árvore de assombração. Também aparece o marmeleiro, a mangerioba, que na 

peça, Mariana utiliza para substituir o café. 

Chico: — Mãe, faça um café pra gente. 
Mariana: — só se for de mangirioba e sem doce – serve? 
Tomás — Tem um taco de rapadura no matulão. É só tirar dona. 

 

O texto ramalhiano revela o sofrimento, a fome, o humor, a dor, através de 

expressões específicas criadas pela sabedoria popular. Os conflitos sociais que dão pano de 

fundo para os conflitos psicológicos das matriarcas, as angústias vividas como marcas de 

uma experiência seca e árida, a composição detalhada de todo o contexto, tudo isso, leva 

Diógenes Maciel a observar: 

O nível prosódico das personagens, recheado de ditos e referências a 
lugares e tipos, as situações em que estes se envolvem, o ambiente por 
onde circulam, são elementos estruturais, constitutivos e necessários para 
a construção da realidade representada151. 

 

A variedade de tipos, situações, falas e contextos faz do texto ramalhiano uma obra 

universal, embora reportada a uma vivência bem localizada.   Seu diferencial é retratar os 

aspectos da cultura.  Sendo assim, ao longo do texto, muitas são as expressões que, por 

exemplo, revelam o drama da família nordestina e ao mesmo tempo os interstícios entre 

linguagem e cultura. Texto e contexto vão se misturando de forma translúcida e 

                                                
150 Lourdes Ramalho faz questão de sobressaltar sua genealogia, bisneta do antológico poeta popular Hugolino 
Nunes da Costa, tido como  primeiro poeta repentista do Nordeste, nascido na Serra do Teixeira e  neta de 
Agostinho Nunes da Costa, seu sucessor imediato. A autora rememora versos do avô e conta como aprendeu as 
primeiras rimas com a avó. (Entrevista concedida no dia 08 de Abril de 2008, em sua sala de estar). 
151 In: www.lourdesramalho.com.br 



sobrepujando a leitura do regional, do popular, do local, ascendendo à posição da 

experiência humana. 

Com um olhar especial voltado para a miséria humana, As Velhas utiliza o 

nordestino retirante como forma de representar e miséria universal. Dos quatro autores que 

estamos analisando, percebemos que Lourdes Ramalho é a única que sente a necessidade de 

mergulhar na esfera da miséria, da luta pela sobrevivência. De retratar a penúria dos 

migrantes e o universo da seca. Nesse sentido ela está atrelada a certa realidade política em 

que o nordestino  tem de conviver com a falta de soluções para o problema geográfico do 

clima. 

Os textos de Lourdes Ramalho congregam o cômico e o trágico para interpelar a 

hipocrisia social. Enquanto as teorias científicas passeiam pelas práticas sociais, exiladas da 

existência delas. O teatro, e especialmente o teatro ramalhiano, busca sem receio aderir-se à 

vida. Muito embora ele nos aproxime e nos afaste dela, pois quando seu leitor/espectador 

reconhece a realidade, dela se distancia, já que ela é colocada de modo criticamente hostil, a 

fim de que o público se torne também um observador externo do habitual, num esforço que 

Lourdes Ramalho admite, para além do papel de mediadora, que é o de politizar através do 

teatro. 

Nos elementos do seu espetáculo teatral jazem também aspectos da comicidade 

cultural do riso carnavalesco. Dentro do campo que nos possibilita localizar o estilo artístico 

de Lourdes Ramalho _ a literatura cômica popular, situamos também o trabalho de Jessier 

Quirino. Entre os dois autores, percebemos em comum as falas excêntricas, a paródia 

eclesial e bufônica, a liberação das relações de privilégios hierárquicos, e as grosserias 

blasfematórias. Enfim, percebemos a influência exercida por um motivo que remonta à 

cultura popular medieval: o riso carnavalesco. De acordo com Bakhtin, ao longo das épocas 

as inspirações baseadas nessa forma de expressão aparecera sob o rótulo de imagens, 

procedimentos estéticos, gestuais, em elementos do espetáculo teatral e, sobretudo, no riso 



como concepção ambígua do mundo. Neste capítulo e no próximo, admitimos a tese de que 

as comicidades de Lourdes Ramalho e Jessier Quirino, modernas pela datação, funcionam 

como uma atualização da cultura do riso medieval. Logo, continuaremos nossa tarefa de 

delinearmos nos textos de Jessier Quirino os elementos que provocam tal aproximação.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III - JESSIER QUIRINO 
 

3.1 A Paródia do Matuto 
 

A poesia de Jessier Quirino tem sua matriz profunda na filosofia do riso 

carnavalesco, mas deve ser colocada no domínio da literatura cômica popular que inclui a 

literatura cômica grotesca, a sátira, a comédia e o humor negro, que são, estes últimos uma 

expressão do espírito da literatura cômica moderna. Colocada dentro do espectro do cômico 

moderno, muitas vezes sua comicidade é confundida com o riso destinado unicamente à 

diversão. No entanto, esta concepção do riso despretencioso é uma concepção grosseira da 

profundidade do riso popular.  

O exagero e a hipertrofia próprios do simbolismo carnavalesco foram em certa 

altura apropriados por Rabelais, ao utilizar imagens do corpo, da bebida, da comida, como 

subsídio para falar do princípio material e corporal. Também o exagero e a hipertrofia 

foram apropriados por Jessier Quirino, que os utiliza como recurso para dar ênfase aos 

hábitos do matuto. 

 O palavreado de Jessier Quirino, por seus tons de baixo-calão, linguagem chula e de 

pouco requinte, está longe de cumprir às exigências da alta literatura. Mesmo nos domínios 

da literatura popular, há “autores” (canonizados, como Ariano Suassuna e Manuel 

Bandeira) e poetas populares (alguns repentistas, declamadores e alguns cordelistas), que se 

preocupam em preservar a linguagem escorreita. Por não pretender se ajustar a tais formas, 

o poeta Jessier Quirino é pouco convencional no meio literário, excursionando com proeza 

no meio massivo.  

 Nos moldes da literatura grotesca, poderíamos dizer que a sua língua imperfeita é 

hostil ao caráter de finitude, de formalidade, de peremptoriedade, princípio semelhante ao 

princípio da ambivalência regeneradora da cultura cômica popular. Além disso, suas 

expressões de baixo nível convivem muito bem com o dom da subversão presente na 



literatura, na dramaturgia e na iconografia popular carnavalesca, onde a seriedade sem 

falhas é desfalcada e, os personagens, inclusive os oficiais, descem de nível, perdem seu 

lugar distintivo e chegam a se tornar alvos de chacota. De tal modo, a linguagem quiriniana, 

repleta de expressões reles, nivela a condição humana, problematiza as diferenciações de 

status quo e desafia as autoridades sociais e políticas; 

 
SOU DOUTÔ DA MEDICINA152 

 
Cumpade eu não sou formado 

No istudo das faculdade 
Mas nos Brasis que eu ando 

Brasis da necessidade 
De tanto vê sufrimento 
Já fiz muito tratamento 
Já sou douto de verdade 

 
Já receitei pronto alívio 
Pra tudo qué macacoa 
O caba chega duente 

Sai cum saúde das boa 
A vivença é que me ensina 

Sou douto da medicina 
Eu digo a sua pessoa. 

 
Eu já tratei de tiriça 

Das coitada das criança 
Tratei de dor nos cambito 
Adispois de muita dança 

Dô de ispinhela caída 
Dô de cadêra duída 

Panzinamento de pança. 
(...) 

 
 

DE POVO ADENTRO153 
 

Pra se fazer um partido 
Mode empurrar no Brasil 
Basta uns quatro filiado 
Que coma feito esmeril 

Disfarçado de gentil 
Que seja bem traquejado 
Ou mesmo mal-afamado 

Mas com o seguinte perfil: 
 

Que só pense em enricar 
Mas enricar de verdade 
Nem que seja cometendo 

                                                
152 QUIRINO, Jessier. Paisagem de Interior. Recife: Bagaço, 1996. (p.40) 
153 QUIRINO, Jessier. Prosa Morena. Recife: Bagaço, 2001. (p. 30) 



Umas três honestidade 
Que negue toda verdade 
Até com prova na mão 

Com as feição mais ó meno 
Que seja bom de aceno... 

O resto é televisão. 
 

Desde a Idade Média, a linguagem carnavalesca já parodiava a estirpe do alto social, 

da etiqueta, das altas hierarquias, dos senhores, dos clérigos, realizando uma espécie de 

paródia informal, em contraste com a paródia moderna — meramente denegridora. Mikhail 

Bakhtin154 esquematiza dois gêneros principais da paródia medieval, a “paródia-sacra”, que 

se constituía pela paródia de salmos, orações, hinos e litanias; e as “liturgias paródicas” que 

davam voz aos beberrões e jogadores. De certo modo, uma ligada à outra, já que, mormente 

os beberrões contrariam as liturgias evangélicas; havia também a paródia da epopéia 

heróica, da qual trataremos mais tarde. 

O fato é que Jessier Quirino consegue atualizar os diversos gêneros da paródia 

carnavalesca, utilizando e misturando novas e antigas estratégias. Assim, apropriando-se da 

paródia de textos eruditos, aproveita-se para parodiar poetas consagrados, tais como Manuel 

Bandeira (Vou-me Embora pro Passado), Ary Barroso (A Qual, Era do Brasil), Tom Jobim 

(Secas de Março), Chico Buarque (Com Língua com Boca e com Tudo) e Bráulio Tavares 

(Meu Nome é Rasga Rabo (bagunçador de bagunça); parodia também a fala dos partidos, os 

dizeres e fazeres dos candidatos políticos; e por que não dizer, parodia a fala do matuto, do 

homem com conhecimento elementar da língua, com sabedoria ligada ao seu fazer e 

tratamento particular da fala. 

No texto a seguir, podemos verificar a mistura de dois tons paródicos, a paródia da 

oração e a paródia da retórica política. É certo que na Idade Média, ainda não havia o 

sistema partidário moderno mas já havia a paródia das eleições de reis. No fundo, as 

paródias preocupavam-se em trazer à cena os aspectos dos cultos oficiais como meio de rir 

das formas de comportamento sério, das quais o popular não podia participar. 

                                                
154 BAKTHIN, Mikhail.  A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: O Contexto de François 
Rabelais. São Paulo: Hucitec, 1987. 



 
ORAÇÃO FORTE E MILAGROSA PRA AFUGENTAR O MAU OLHADO 

DO CONGRESSO NACIONÁ155 
 

(...) 
Com um rosário verde e amarelo em formato de pulseira e 

caindo pelas mãos, o puxador da reza se benze com a bandeira do 
partido e, de, mãos ambas, dá de garra de uma folha de coqueiro e vai 
fazendo cruz no espinhaço do Congresso como quem abana um elefante 
comilão e afundado no cocô. Concentra-se na força milagrosa do partido 
e larga o pau a rezar: 

Oh,meu saudoso partido! Vós que aqui foste nascido e aqui foste 
sepultado! No teu tempo esse Congresso era virge desse olhado!(...) 

Oh, meu Congresso sofrido! PPPP te conhece! PPPP te amou, 
PPPP te concerta, PPPP te liberta desse mal que entrou. 

O mesmo milagre te cure o ar torto; ar morto; ar quente; ar de 
arrenego; ar de projeto má votado; ar de riso e embromação; (...) ar te 
tapa e confusão; ar de lugar sem dono; ar de farra e gente ruim; ar de 
gente amundiçada, vadia e barra pesada;(...) 
Credo cruz, verbo em carne, padre virge e coisa e ta! Duas reza de ibope 
com mais três credo as avesso e três missa de Natá. PPPP teje contigo 
por quanto tempo durá.  Pelos poder do supremo. Pelos poder dos poder. 
Poder das força divina. Poder do PPPP! 

 

Diferentemente de Lourdes Ramalho, onde sobressalta a paródia eclesial com a 

degradação dos símbolos religiosos e da autoridade sacerdotal, com referências a gestos e 

palavras obscenas sobre o altar, orgias e embriaguez. Jessier Quirino está mais preocupado 

em fazer referência às práticas de religiosidade popular. Porém, ambos desafiam a 

autoridade estatal usando como base o baixo social, e apropriando-se das diferentes formas 

de conhecimento popular tais como o dialeto, a medicina, as crenças, a culinária etc.  

Jessier também realiza a paródia do idioma, ao transcrever as regras do dialeto 

popular, refaz as regras formais da língua e traduz a criatividade daqueles que não 

conseguem se apropriar do uso “correto” da língua oficial, transferindo para a escrita as 

normas da fala vulgar. O seu palavreado é uma confusão de carência com argúcia. Na 

verdade, o emprego desconcertante do vocabulário pode ser uma revanche contra uma 

ordem que humilha e excluiu as pessoas do povo. E também uma oportunidade aproveitada 

para falar mal dos que falam bem, de provocar quem os ridiculariza e fazer uma crítica ao 

idioma: 

                                                
155 QUIRINO, Jessier. Bandeira Nordestina. Recife: Bagaço, 2006. (p.125) 



No poema a seguir, a regra é a da supressão do LH: 

O NÓ DA SABEDORIA156 

Pra mode falar bonito 
Meu juízo se encriquia 
Não é ureia é orelha 
Não é rudia é rodilha 
Até Latra de Arelha 

Que’u caprichei outro dia 
Não é arelha é areia 

Já abelha eu digo abeia 
Vasilha eu digo vasia 
Jurando ta tudo certo 

Tudo errado eu não sabia 
O certo é dizer vermelha 

Não é viria é virilha 
Não é pareia é parelha 
Não é nuvia é novilha 

(...) 
 

Conforme antecipa Bakhtin157, a paródia poética já era usada na festa popular 

medieval, através da apresentação entre poetas, que possuíam certo grau de instrução e 

faziam suas disputas através de diálogos paródicos158. Assim como Lourdes Ramalho, 

Quirino faz largo uso da poesia com base popular, incluindo dentro desta poesia o uso de 

palavrões, como recurso ao livre expressar-se. Os versos quirinianos trazem, ainda, 

anedotas e grosserias. Sua forma de comunicação permite o uso do verbo sem restrições. 

Nos seus diálogos, por vezes a ofensa é direta, sem meias palavras para insultar e usar de 

baixarias:  

PALAVRÃO159 
 

Nesse mundão de mirreis  
Tem coisa que não agüento 

Viver noventa por cento 
Morrer por falta de dez.... 

Se não fosse este revés 
Estes senões reprisados 
Este pisão nos pisados 

Desse camboe de ladrão 
Arrombador de nação 

De corrupto e de boleiro 
                                                
156 QUIRINO, 2001, p.71 
157 Op. Cit. 
158 Acredito que o diálogo referido diz respeito as “tenções” poéticas dos trovadores medievais, a qual muitos 
estudiosos consideram antecedente do repente nordestino. 
159 QUIRINO, Jessier. Agruras da Lata d’água.Recife: Bagaço, 1998. 



Vigarista e quadrilheiro 
Trambiqueiro espertalhão 
Malandro, goela e bufão 

Felaputista afamado 
Patife deseducado 

Interesseiro e babão 
Escandalista e risão 
De xexeiro declarado 
Falsário patenteado 

Dador de golpe e pidão 
De gravata e anelão 

(...) 
 
EU VOU DIZER UM NEGÓCIO160 

 
Neste mundo, tem gente pra tudo e ainda sobre um pra tocar 

gaita! O cumpadre Mané Cabelim, matuto véi que não vale o que o 
priquito rói, não vale um vintém de mel coado... com a lascança dando 
no mei da canela do jeito que tá, inventou de raparigar uma dama dos 
quarto de jia, vinda da caixa-prego dos cafundó da Bahia. Raparigona 
faladeira e despachuda, com a matraca nas altura, quanto mais mente 

mais jura(...) 
 

 

O poeta não faz entremeios nas referências ao baixo corporal. A citação a seguir 

exemplifica a utilização indiscreta das partes excrementícias do corpo, apelando para 

exaltação das funções das partes baixas. A lógica deste poema é repetida em um outro: No 

Mato é Mermo que Quêjo161, que trata da dificuldade do matuto que está com dor de barriga 

na cidade. Ambos delatam circunstâncias incômodas: 

QUÉ VÊ MANÉ HUMILHADO 
E TÁ DOENTE DAS PARTE162 

 
No tronco do ser humano 
Nos finá mais derradêro 

Tem uma rosquinha enfezada 
Que quando ta inframada 
Incomoda o côipo intêro. 

(...) 
 

Na seqüência da composição, o poema descreve com letra maiúscula, uma série de 

apelidos criativos para denominar uma dita cuja parte do corpo, da qual o poeta faz questão 

de tirar ja, a última sílaba. 

De Bocá de Arenguêro 
                                                
160 Ibdem,Idem, p. 11 
161 QUIRINO, 2006, p. 63 
162 QUIRINO, 1996, pp. 135-138 



Fejoêro e Fiofó 
Bufante, Frescó e Loito 

Apito, Brote e Bozó 
De Furico e Fedegoso 

Piscante, Pelado e Bóga 
Fosquete, Frinfa e Sedém 

Zuêro, ficha e Vintém 
De Ás de Copa e de Fóba(...) 

 
Após catalogar uma seqüência quase infindável de nomes, o matuto apela para a 

força da humildade. Demonstrando certa desenvoltura pela condição humilhante em que 

sempre se encontrou, o matuto acaba valendo-se de tais forças, para vencer a situação 

vexatória. Pelo costume de habitar o baixo social, não tem pudor em pedir clemência. Para 

safar-se da situação bizarra em que se encontra prefere humilhar-se, como costumeiramente 

faz, ao pagar a prenda dos orifícios vacilantes. Ao final, acaba reafirmando seu lugar de 

baixo, pois admite que a saúde do baixo corporal é um verdadeiro sinal de bem-estar: 

C’as força da humildade 
Já me sinto mais mió 

Me desejo um ânus novo 
Cheio de velso e forró 

Pros cumpadre com franqueza 
Desejo grande riqueza 

Saúde no Fiofó 
 

 

A paródia quiriniana está baseada na concepção carnavalesca do corpo, isto é, a 

referência ao baixo corporal está intimamente associada ao ato sexual, tal qual o teatro e a 

iconografia medieval. É o que fica explícito no poema O Pinto do Pau Quebrado163  

 
 

O cumpade Pinto Branco 
É caba desadorado 

Além de pequeno é fêi 
Além de fêi, injuado 
Injuado e azarento 

Adispois do casamento 
Tronosse pinto quebrado. 

 
 

Em certa medida, o lado cômico e festivo do popular carnavalesco contém também 

um culto à abundância material, ao banquete alimentar, a glutonaria, a profusão dos 

                                                
163 QUIIRNO, 1996, p.139 



prazeres corporais e dos amores carnais. Em toda a obra quiriniana é profícua a 

manifestação dos sabores do sertão, bem como dos sabores da carne humana. Os versos 

abaixo citados são mistos desses prazeres da vida: a comida e a paixão. Jessier nos faz 

entrever o sentido grotesco da expressão popular: “fazer das tripa coração”. 

 

EU SOU FILHO DO OBA!!164 
 

Sou torresmo macio 
Derretido na boca 

Com feijão e farinha 
... 

Sou amor traiçoeiro 
Que emburaca mansinho 

bem no vivo da gente 
... 

Sou galinha torrada 
Em panela de barro 
Na lenha de angico 

... 
Sou a raspa do queijo 

Chapolêta de doce 
Sou o puxado da puxa 

... 
Sou tábua de pão doce 
Que tem vista pro verde 
De um caldo-de-cana 

... 
Sou peito loteado 

Pra esses caso de amor 
Fiador de paixão 

... 
Sou das tripa coração 
Que palpita pra ver 

Um sorriso em teu rosto 
 

Entre os poemas que sugerem a lambança dos sentidos, unindo as duas formas de 

apetite, podemos destacar: “Lua de Tapioca”, “Farinha de Aipim”, “Beijo de Coalho”, 

“Matuto em Lua-de-Mé”. Já os puramente gastronômicos têm: “Aquarela”, que utiliza 

metáforas com as cores das comidas; “Carne de Brasa, Purê e Arroz / É um santo veneno 

pra ofender”, usando da ironia do pinguço, que depois de tomar todas as “bicadas” diz que 

foi a comida que ofendeu; “Goela Abaixo e Bucho Adentro/ Tudo isso é refeição”, que 
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desdenha das comidas refinadas e, “Melhor que cerveja / Inda ta pra nascer”, que parece 

mais um súmula dos diferentes tipos de bebida. 

Quanto aos derramadamente líricos, há uma grande quantidade, os quais muito se 

destacam em suas apresentações de palco, por caírem mais facilmente na apreciação do 

público. Logo, poderíamos afirmar que Jessier Quirino traz a visão da idealização da mulher 

e do orgulho pelo sofrimento amoroso, como mais um traço em comum com motivos 

temáticos da poesia medieval. Dentre os poemas dessa qualidade, destacamos: “Maria Pano 

de Chão”, “A Paixão Segundo Seu Mateus”, “Beijo de Desenluto”, “Uma Paixão Pra 

Santinha”, “Dois Brincos Recém-Tirados”, “Pru-qui-pru-li, pru-culá”, “No Tranxinxim da 

Paixão”, “Pedaço de Mau Caminho”, “Paixão de Guri”, entre outros. 

Apesar de adotar certo lirismo no modo de tratar a relação romântica e a imagem 

feminina, podemos dizer que as paixões quirinianas são predominantemente carnavalizadas, 

tal qual Bakhtin identificara no romance de Dostoiévski, onde as repercussões da 

cosmovisão carnavalesca geraram o romance polifônico. Em Jessier Quirino, a polifonia 

aparece nas vozes apaixonadas dos beberrões, dos manés, dos desvalidos, que não 

encontram meios culturais de expressar um sentimento tão nobre; por isso, suas declarações 

de amor descabidas e suas paixões inusitadas; 

ROMANCE DA SAUDADE ESGULEPADA165 

Tava o céu embolado 
Tava todo carneirinho 

Quando por pouco, pouquinho 
Peguemo discutição 

 
Se embrulhemo num fuxico 
Se acusemo, se zombemo 
Com raiva se azucrinemo 

Quase que se engalfinhemo 
De tanta porfiação. 

 
Não resolvendo a questão 

Desfizemo nosso ninho 
Apartemo os dois caminho 

E se larguemo de mão. 
(...) 
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Não tenho o retrato dela 
Nem mesmo dedicatória 
Nem um tufo de cabelo 

Pra confirmar esta história 
C’um lembrar atarraxado 
Faço um retrato pintado 

C’as lembrança da memória. 
 

Ela é uma Caipirinha 
Sem cachaça e sem limão 

De beleza açucarada 
Assimzinha molejada 

Que nem um simca Tufão 
Brejeiriana faceira 

De paixão lamparineira 
Rasgadeira de gibão. 

(...) 
 

Tem o rosto angelicado 
Macio feito algodão 

Tem um beijo embriagado 
Que ressaca o coração 
E um olhar de pontaria 
Embargador de alforria 
Dos escravos da paixão. 

 

Segundo Bakhtin166, o riso popular originou-se no riso festivo do carnaval e está 

incluído dentro de uma concepção de mundo, diante da qual se sabe rir de si mesmo. Se 

desconsiderarmos essa raiz, o riso quiriniano se torna um fenômeno particular, negativo, e 

sua criação autoral se coloca alheia a um objeto aludido. Tal separação entre o objeto da 

vida e o objeto da arte, entre o humor e o autor, destrói a integridade do humor, tanto 

porque este se torna um fenômeno fragmentado; quanto pela prática do autor, que não se 

inclui entre os aspectos risíveis do mundo. Acusarmos Jessier Quirino de estar fora desta 

matriz denota um desconhecimento de suas intencionalidades. Na apresentação do livro 

Bandeira Nordestina, por exemplo, Jessier Quirino é categórico ao convidar o leitor que 

quiser “rir e chorar de suas próprias miudezas.” Não é a toa que Jessier dá sua cara à prova 

e vai ao palco para apresentar o que foi escrito na intimidade de sua reclusão autoral.  

Por vezes o riso moderno perde o caráter de “concepção de mundo” e seus 

elementos culturais vão tornando-se obsoletos. A cultura cômica carnavalesca vai 
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desaparecendo e, em seu lugar, vai surgindo uma subjetividade exacerbada e a necessidade 

de rir das “miudezas” dos outros, e não das suas próprias. Por isso, para algumas 

interpretações da poesia matuta quiriniana, seu riso não passa de caricatural, simplesmente, 

pelo que para nossa cultura tornou-se objeto risível: “o outro” cultural. 

De acordo com o autor russo, do século XVII em diante, o riso não pode mais ser 

considerado uma concepção universal, porque ele passou a “(...) referir-se apenas a certos 

fenômenos parciais e particularmente típicos da vida social, a fenômenos de caráter 

negativo, pois o que é essencial e importante não pode ser cômico.”167 Também entre os 

românticos e folcloristas o riso é excluído enquanto gênero de criação. Desde o romantismo, 

o cômico não é considerado como objeto literário ou “digno do ponto de vista cultural.”168 

Desde esse momento o riso é considerado um gênero menor, pois apenas o tom sério e a 

linguagem rebuscada tornam-se adequados para expressar “verdade primordial sobre o 

mundo.”169 Destarte, o domínio do cômico se restringe a retratar os vícios dos indivíduos e 

da sociedade, de modo ligeiramente divertido. 

No entanto, ao levarmos em conta a estética do riso, devemos considerar o elo da 

tradição do riso da festa popular e as formas grotescas da Idade Média e do Renascimento, 

marcadas pelo princípio liberador e renovador. É bem verdade, que a poética cômica 

quiriniana não focaliza a degenerescência do princípio material. Por outro, conserva das 

ruas a liberdade de ridicularizar e mantém o elo com a liberdade de espírito, pelo usufruto 

desobediente da palavra. 

Mikhail Bakhtin ressalta que somente o Renascimento foi capaz de reconhecer o 

riso em sua significação positiva, regeneradora, criadora. Diferenciando-se, sobremaneira, 

das teorias filosóficas posteriores. A partir do século XVIII, contra o fundo da literatura 

“cinzenta e austera”, o riso se torna mesquinho, reduzido, simplificado. Além disso, o sério 
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rigoroso teria atingido uma enorme importância na cultura moderna, a partir da influência 

da ciência sobre a literatura. 

Do mesmo modo, a visão atualmente predominante da obscenidade pouco tem a ver 

com a tradição da cultura popular do riso. Desde que a questão sexual passou a ser do 

domínio da intimidade, da vida privada, a obscenidade tornou-se estritamente sexual e 

perdeu o sentido a ambivalência que mantinha com o baixo material e corporal. Por isso, o 

que hoje está atrelado ao riso obsceno popular tende a cair nas malhas do julgamento 

banalizador.  

O mérito da discriminação não é unicamente pertencente ao estilo de Jessier. 

Hierarquicamente, o que existe é um desprezo pelo princípio cômico popular, a partir de 

certa marcação histórica acerca da separação entre a tradição oral e a tradição escrita, que 

rompe ainda mais os laços com a base artística popular, tornando seu espectro relacionado 

ao típico, ao risível. Na obra de Jessier Quirino o conceito do popular é rebaixado, até 

mesmo pela negação às formas de arte amiúde ligadas à vida prática, ao falar desprovido de 

cerimônias. 

Há ainda uma crítica dominante à obra de Jessier Quirino que – desconsiderando o 

sentido tradicional da hipertrofia, dos exageros, da insolência – procura desconstruir os 

aspectos da caracterologia matuta como caracterização de elementos alegóricos. Contudo, 

vimos com Bakhtin que, tanto nas festas populares de rua, quanto no Realismo Grotesco, os 

exageros eram positivos, porque remetiam à relatividade das verdades, ou seja, faziam parte 

da concepção ambígua e regeneradora do baixo material e corporal. Mas no contexto 

moderno, o exagero é distorcido pelo ponto de vista da condenação estética. 

Para compreendermos o princípio cômico da obra quiriniana, seguiremos as 

orientações de Discini170, para quem é possível ratificar a “carnavalização” como uma 

categoria analisável nos textos, manipulável a partir das noções compatíveis de verdade 
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artística ou de verossimilhança interna de Bakhtin. Segundo a autora o gênero cômico 

carnavalesco, ou a verdade artística da carnavalização, tem sua verossimilhança identificada 

no movimento de desestabilização do mundo oficial e da negação do sentido acabado da 

realidade.  

Por seu turno, Bakhtin171 assegura que os motivos e imagens tradicionais do 

carnaval na literatura cômica popular, por força da verossimilhança interna, exteriorizam-se 

e constituem uma força independente da intervenção consciente do autor-criador, ou da sua 

volição premeditada. Por esta razão, temos muito a acreditar na verossimilhança interna 

entre os símbolos e as formas tradicionais do carnaval e os motivos e imagens da obra 

quiriniana. Pensando como Bakhtin, aceitaremos que: “Por mais enfraquecidos que estejam 

esses motivos [carnavalescos], eles encerram, contudo, as faíscas do riso da festa popular 

que acompanham o baixo material e corporal regenerador (...).” 172 Ademais, o autor atesta 

que o lampejo dessas faíscas, se não resplandece na forma carnavalesca atual, vocifera 

ainda na literatura.  

O pressuposto da verossimilhança interna não pode ser copiado diretamente na obra 

de arte, mas incorporado na forma artística através da dialogicidade, pois a 

recriação/mediação artística é uma obra dialógica, construindo vozes sobre as vozes do 

outro, onde não há um sistema de alusões preciso e nem uma reprodução perfeita da 

realidade. Assim, nem o princípio carnavalesco pode se manifestar sempre  idêntico, nem o 

objeto carnavalizado (no caso o matuto) pode ser um retrato fiel da realidade. 

É preciso estar atento para a diferença entre a verdade artística da carnavalização 

medieval e a concepção carnavalesca espetaculosa, característica dos tempos 

contemporâneos. A cosmovisão da cultura cômica medieval tem a ver com uma concepção 

de mundo popular que nos dias de hoje perdeu o sentido, porém, assumindo novos 

significados e novos conexões temporais. O carnaval enquanto forma de espetáculo adquire 
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novos sentidos em seus ritos e imagens, o próprio Jessier Quirino desconhece o carnaval em 

sua manifestação atual e o rejeita enquanto ato festivo. Muito embora reconheça ainda o 

princípio de inversão da ordem: 

MATUTO NO CARNAVAL173 
 

Existe uma brincadêra 
Qu’eu não gosto de brincá 

É pulá que nem macaco 
Nos dias de carnavá 

(...) 
É festejo diferente 

Dos forró lá dos terrero 
C’us casá forinfunfando 

Cada quá cum seu parcêro 
Fulia é que nem macumba 
Toca mais de mil zabumba 
Não se ôve um sanfonêro 

 
É nessa tamborilada 

que os besta vira tarado 
que madame vira quenga 

que urso vira viado 
que o mais pacato se zanga 
que generá faz munganga 
que é premitido pecado 

(...) 
É aí que a tampa avôa 
Pro de baxo do pulêro 
Criado dá na patroa 
Que o rico vira lixêro 
Pro baxo da fantasia 

Todo mundo é nos trêis dias 
O que não é ano intero 

 

Sabemos que a linguagem cômica da nossa época não se parece com a paródia 

medieval. Porém, Jessier Quirino, ao realizar uma espécie de literatura paródica da 

oralidade ordinária, recupera um pouco do sentido interno da significação paródica 

carnavalesca, atualizando a figura do povo através do matuto sertanejo e realocando o 

espaço cultural das ruas medievais para o sertão nordestino, ou melhor, fazendo deste, seu 

espaço de alusão. Nesse sentido, poderíamos ressignificar sua qualidade artística sob o 

signo da literatura cômica em língua vulgar com aspectos de cultura popular regional, muito 

embora estejamos caindo no risco da classificação, pois é muito difícil denominarmos suas 
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artimanhas.  Jessier Quirino é reles no vocabulário, indiscreto na baixeza, sarcástico nas 

proposições, astuto nas representações e paródico na crítica. Se a obra quiriniana assim se 

porta, não é porque o seu autor é um desbocado ou um desavergonhado. Pelo contrário, o 

autor-pessoa faz questão de declarar-se tímido e inibido. É somente quando solta a voz no 

palco, encenando uma peça em que atua diretamente como diretor e ator, personagem e 

artista, autor e declamador. Somente aí é que se faz ouvir as diferentes vozes, deixa-se ecoar 

as falas absurdas de personagens anônimos, a quem não se ousa dar voz. É por utilizar uma 

linguagem menos polida que Jessier consegue quebrar as hierarquias e deixa emergir o 

princípio da literatura  cômica popular, favorecendo a continuidade do burlesco no tempo. 

Mas o artista não é um gênio nato. Ele apenas extraiu do diálogo com a vida 

cotidiana as bases dos enunciados das vozes da vida e das ações corriqueiras, aquilo que já 

era potencialmente forma cômica, motivo artístico, gestualidade, entonação, costumes, 

forças responsáveis por impulsionar a criatividade estética e a adequação a uma tendência 

estilística. 

Portanto, um aspecto importante a ser destacado é o gestual de sua obra, pois seus versos 

são de fato escritos para serem falados, reproduzindo na escrita a fala rude. Por isso, lê-se 

no texto a própria gestualidade que o verbo incita, ou, dito de outro modo, o desempenho 

verbal pede o acompanhamento teatral. Os gêneros do vocabulário grosseiro são 

acompanhados pelos gestos cômicos, são gestos debochados, gestos comedidos, gestos 

exagerados, gestos obscenos; linguagem não-verbal que sobressai no palco para dar 

corporalidade à obra. O poeta faz questão de manter a discrição em seus trajes. Por outro 

lado, o investimento gestual nos remete à forte codificação do corpo para a cultura popular.  

Jessier aproxima o público do espetáculo popular de praça, pois se coloca a meio 

caminho entre a cotidianidade a representação teatral. Desse modo, aproxima-se também da 

massa, pois pela referência à praça o poeta aprende a falar para um público indiscriminado. 

Além disso, o lugar de onde fala Jessier Quirino dá-nos a impressão de uma atmosfera de 



liberdade, donde o vocabulário, os gestos, as expressões de duplo sentido dão vazão ao 

descaramento, à falta de decoro, bem como à desconcentração e à rebeldia política.  

Ambiguamente, o poeta também faz uso das agressões elogiosas. A presença de 

apelidos, diminutivos, epítetos injuriosos, todos esses recursos, são um modo de parodiar 

uma linguagem familiar, aproximadora. Além dos diminutivos, que colocam as pessoas em 

pé de igualdade, na condição de pequenino, rasteiro, insignificante. Também os apelidos e o 

gestual visam reproduzir relações de intimidade. No gestual quiriniano é permitido abraçar 

fortemente, quase esmagando e dar tapas nas costas. É permitido também chamar de Fela da 

Puta para fazer um elogio. São grosserias que na verdade adquirem um tom afetuoso. 

A comédia de Jessier adota em sua linguagem o uso constante de apelidos que 

revelam e ocultam, dissimulam e ridicularizam a identidade popular.  Muitas vezes o 

popular anônimo da massa vê-se coagido a metamorfosear sua identidade enquanto povo. 

Os apelidos então são vistos como uma espécie de ridicularização do indivíduo. Por outro 

lado, o apelido também pode ser uma forma de expressão das relações personalizadas e 

solidariedades duradouras, importante contraponto às relações mecânicas da solidariedade 

pós-tradicional. Bradar apelidos em pleno palco é revelar a identidade de muitos citadinos 

de origem provinciana, que escondidos nas multidões passam despercebidos no amontoado 

urbano. Para alguns, pode parecer uma ofensa, para outros uma brincadeira que tem um 

sentido peculiar de intimidade. 

 De acordo com Canclini174 as expressões verbais do cidadão comum até hoje foram 

melhor compreendidas pelas atuações teatrais, que as refuncionalizam como uma espécie de 

mimetização dos hábitos lingüístico-culturais. Em Jessier Quirino essa mimetização  

lingüística às vezes funciona como paródia, denúncia da degradação material da vida diária. 

Outras vezes, abusa da licença poética para descrever determinada realidade lingüística e 

literária. 
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Sua poesia se aproxima da tradição dos cantadores de viola, cordelistas e 

declamadores de “causos”. Isto se constata nas formas dos versos e nos temas: Quando eu 

istibungo no mar da saudade/ Me dá uma saudade tamanho do mar; Foi no rosto da lua 

enfeitiçada/ Que Jesus desenhou tua feição; O moto da invernada aliveia o coração; Quando 

o sol imburaca no horizonte/ firmamento se cora de calor; é por isso que todo mundo chora/ 

com o horário gratuito dos partidos; Todos estes motes são característicos da poesia de 

improviso, mesmo que não obedeçam à métrica rígida, eles se aproximam do mote em dez 

sílabas, típico dos Congressos e das cantorias de viola.  

Já no estilo declamatório temos: Cumpade Zé de Cirila foi morrê em Boi nos Are; 

Acontecença Matuta I; Aconteçença Matuta II – a resposta; O Causo da Cachorra. Estes, 

por sua vez, obedecem mais ao enredo de um acontecimento narrado, um fato marcante ou 

um mito fabuloso, mais próximo da poesia declamatória e do cordel.  

Outra característica verbal da autoria quiriniana são os trocadilhos, comuns à 

linguagem poética e muito presentes na poesia popular: 

 

DIGA-SE DE PASSAGEM175 

Tiro a passagem do trem que passa aqui de 
Passagem 

Locomotivo meus trilhos 
Me atrelo na compridagem 

Com olhos de sentinela 
Ligo a TV da janela 

Janelo minha viagem 
(...) 

 
O IMPOSTO DO CUPIDO176 

 
Meu peso sem gravidade 
Me manera vento afora 
Eu em formato de doido 
Esqueço o dia e a hora 

E se ela disser: - Menino! 
Vambora fazer menino? 

Menino, eu digo: - Vambora! 
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Em todos os livros do autor, aparece ainda uma escrita no estilo de prosa, mas não 

uma prosa comum, e sim, uma “prosa versejada”. Temos os exemplos de: “O Causo da 

Cachorra”, “Amarre sua Bandeira na Bandeira Nordestina”, “De Matuto pra Matuto”, 

“Outra de Mané Cabelim”, “Foi Toinho partindo de Viagem e Dona Irene Caindo no 

Berreiro”, “Oração Forte e Milagrosa pra Afugentar o Mau Olhado no Congresso Nacioná”, 

“Eu Vou dizer um Negócio”. Vamos trazer um trecho da conversa com Pade Ciço para 

melhor exemplificar este estilo de fala: 

 

AGORA UM PARTICULAR COM PADE CIÇO ROMÃO177 
 

Meu Santo Padim Pade Ciço, o assunto e chuvarada. 
O motivo mais intuito desse meu particular é pedir uma 

chuvarada pras esquinas garranchentas do Cariri fatigado. O tempo aqui 
meu santim, ta carrancudo e ardente feito caminho de camelo e o povo 
suando mais que pistom de procissão. Água aqui é muito pouca, num dá 
nos peito dum peba e o pasto é tão pequeno que periquito e canário já 
tão comendo de coca.  

(...)A vida aqui, meu Padim, ta mais cara do que ovo quando é 
tempo de quaresma e o povo mais apertado do que São Jorge curvado na 
lua quarto minguante. Emprego ta mais difícil que político de palavra, e 
o pobre do salário ta mais desvalorizado do que puta-entrada franca. (...) 

 
 

Trouxemos este exemplo para destacar um importante gênero da escrita quiriniana, 

denominado por Bakhtin como Prosaica. Não se trata da prosa convencional, da prosa que 

comumente qualificamos como contrária à poesia. A prosaica, como definida em ‘Estética 

da Criação Verbal178”, é um importante gênero característico da cultura letrada, ela “abre a 

possibilidade de contemplar a produção cultural de um estágio significativo da civilização 

ocidental179”. A Prosaica é uma espécie de versificação da cultura letrada, um lugar onde 

pode convergir o hibridismo, a heteroglossia, a pluralidade dos signos. Portanto, Bakhtin 

não a polariza em relação à cultura oral, ele examina a insurreição de uma forma dentro da 

outra, nos parâmetros do processo dialógico. A Prosaica alcança um novo estágio da 
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cultura letrada, nela os discursos e processos de transmissão das mensagens se deixam 

contaminar, permitindo o surgimento dos híbridos: “os gêneros da prosa são contaminações 

de formas pluriestilísticas: paródia, estilização, linguagem carnavalizada, heteroglossia – eis 

as características fundamentais a partir das quais os gêneros prosaicos se organizam.”180 É o 

que na obra quiriniana, Gilberto Braga de Mello181 destaca como “poesia proseada” ou 

“prosa versejada”. Esse híbrido que abre para a conexão de muitas combinações de 

produção do gênero popular, da literatura oral e da literatura escrita e, inclusive, permite 

que a poesia quiriniana tenha se adequado tão bem à exibição nos palcos. 

 A escrita prosaica é um dos princípios para o Dialogismo, perante a própria posição 

que o autor ocupa diante da criação. O Dialogismo exige uma nova posição do autor; pois o 

diálogo se constrói na imagem do homem num processo de comunicação, em que o autor 

não vislumbra conhecer o seu próprio “eu”, mas se propõe a conhecer um “eu” estranho, um 

“eu” que habita o “outro”, ou o homem enquanto eu inacabável, inconcluso. O autor que 

descobre esse novo homem, descobre novo “eu” no “outro’ e os coloca como dois falantes. 

É o que acontece com  a voz do matuto saída da boca do arquiteto.182 No monólogo, o 

falante é mero objeto da consciência do autor, mudo na fala e carente na ação decisória. No 

diálogo: “O ‘homem no homem’, não é uma coisa, um objeto silencioso; é outro sujeito, 

outro ‘eu’ investido de iguais direitos, outro ‘eu’ a quem cabe auto-revelar-se 

livremente.”183 

O Dialogismo é também habitado de Polifonia pois para que haja diálogo é preciso 

que interajam no mínimo duas vozes. Todavia, o dialogismo não é autoritário, não é 

acabado, por isso ele dá voz à polifonia. Dialogismo e Polifonia combinam um grande 

número de vozes. Daí onde se reconhece a habilidade do autor polifônico, sua capacidade 
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de recriar a riqueza de caracteres humanos traduzida na multiplicidade de vozes da vida 

social e cultural e libertas da mera consciência do autor.184 

A feira é por natureza um lugar consagrado de polifonia, das vozes rimbombantes, 

dos gritos por toda parte, dos ecos dissonantes de interesses cambiantes. A feira é o lugar do 

ritmo, da poesia, da variedade, da excentricidade. Assim, Jessier Quirino declara uma de 

suas fontes: “Saio angariando versos nas feiras dos pensamentos.”185 É reconhecível a 

ligação da poética quiriniana com a poesia de feira que muito bem se adequa enquanto 

cenário polifônico de uma FEIRA DE TROCA186 

Na feira de troca de Pêdo Cangáia 
Se troca de tudo que se imaginá 
Uma muscaiada de rock pesado 

Por um xotezinho faceiro e grudado 
Que só João do Vale podia trocá 

Se troca o blindex do Banco de Londres 
Por uma cancela do sítio Mauá 
Se troca perneira, gibão e borná 

Por um luminoso cheim de reclame 
Dez légua de cerca de pau de arame 

Por uma donzela querendo casá 
 

Troca uma bodega pintada e sortida 
Pela aliviança d’uma dô de dente 
Uma não a mais de um presidente 

Por dez FM pra deputaiada 
Espuma de Brahma bebida e mijada 
Por uma promessa do dia do pleito 

Catraia má-feita sem dente e sem jeito 
Por uma mais feia que seja fiel 
Catorze cavalo de um carrossel 

Por uma fungada com todo respeito 
 

Uma goiabada comida a metade 
Numa monarêta não sei de que ano 
Se troca Fulano por vinte Sicrano 
Ri-ri de braguilha por vinte botão 
Sargento Garcia e seu batalhão 
Na fotografia da cara do zorro 

O chefe da droga do morro do morro 
No “morro não morro” da população 
Uma cuscuzeira de fundo emendado 

Num pai de chiqueiro bem apaideguado 
Irmão duma cabra de Frei Damião 

 
Se troca um mistério bem misteriado 

                                                
184Ibdem, Idem. 
185 Apresentação do livro Bandeira Nordestina. 
186 QUIRINO, 1996, p. 101-103 



Por uma fofoca sem a fofoqueira 
Se troca a troca da troca da feira 

Por uma peixeira de cabo quebrado 
Uma cansação por dois feriado 

Um bebo enjoado por outro pidão 
Um mês de santana cheim de baião 
Por dois fevereiro com frevo de fora 

Tem doido que troca sem muita demora 
Um mês de inverno por três de verão 

(...) 
  

Todavia, a qualidade de sua polifonia está na diversidade das situações, na 

variedade das personagens e nas marcas das suas vozes. O autor deixa que elas falem, “(...) 

use sua linguagem, seu estilo, sua ênfase, pois não é ele, o autor quem fala, mas o outro que 

ele reconhece como sujeito de seu próprio discurso e dono de sua própria maneira de 

exprimir-se.”187 Assim, Biu da Saia, Toinho de S. Clóvis, Mane Cabelim, Zé Qualquer, 

Cumpade Lelé Garrinha, Zé de Nuca, Chica Boa, Dona Irene, Maria Rosa, Rita Coicêra e a 

veia Inácia, são algumas das personagens que dão sonoridade a este coro polifônico. 

Reconhece-se ainda a autoria polifônica pela autonomia do herói. O modo de projetar o 

herói é uma das características da polifonia. O Herói Rasga Rabo será o nosso próximo 

assunto. 

 

3.2 Rasga Rabo: O Herói da Desordem 
 

Vamos agora abordar um gênero de personagem, que segundo a descrição que 

viemos acompanhando, enquadra-se perfeitamente na linguagem artística carnavalesca 

como expressão dos gêneros paródicos, ou mais precisamente da “paródia da epopéia 

heróica”. De acordo com a cosmologia carnavalesca, os heróis satíricos serviam para 

escarnecer o regime feudal, os feitos heróicos de nobres e cavaleiros. Em lugar do herói 

honrado habitavam os animais, os tolos, os malandros, os bufões, os travestis laicos, muito 

bem adaptados às fórmulas e símbolos do carnaval.  
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O herói satírico, em certa medida, é um contraponto ao herói clássico, inserido no 

contar da “Fábula Épica Mitopoética”, que “celebra a história e glorifica o caráter da ação 

nobre do herói.”188 Bem como ao herói medieval, possuidor das qualidades conquistadoras 

do guerreiro, que posteriormente, com o processo colonizador, viria a dar lugar ao herói 

católico, civilizador, que promove os valores do cristianismo. 

No geral, o herói épico possui todos os seus costumes admiráveis. A ação heróica é 

sempre memorável, mas para isso ela exige uma expressão nobre e elegante. Por isso, a 

epopéia privilegia a linguagem polida e em seu esplendor, nota-se a ausência de 

trivialidades. O herói paródico carnavalesco vai de encontro a tais padrões retóricos da 

enunciação epopéica e sua finalidade icástica.   

É certo que a epopéia legou uma grande contribuição para a composição da poesia 

oral. Primeiro como resultado da transmissão de uma tradição oral pela narrativa 

mitológica. Segundo, porque celebra os feitos dos antepassados e constrói uma memória em 

poemas de longa narração. Djalma Lima189 observa que a ação épica do herói possui uma 

verossimilhança interna com o discurso oral e, consequentemente, os versos do herói são 

facilmente imortalizados para as gerações vindouras. 

A Ilíada e a Odisséia, os escritos bíblicos, o Mahabharata e Ramayana, o Gilgamesh 

babilônico, são alguns exemplos da poesia épica primitiva. Já, os romances de cavalaria, são 

típicos da poesia épica medieval, onde o poeta assume o sistema hierárquico da sociedade 

com a finalidade prática da promoção social.190 A Farsália, A Henriade, Os Lusíadas, A 

Eneida, já são exemplos de obras inventadas que não mais narra os fatos a partir de uma 

tradição oral, mas escrevem poemas inventados deliberadamente. No geral, a composição 

genérica da epopéia, não dá lugar ao herói satírico e ao texto paródico.   

                                                
188 LIMA, Djalma Expedito de. A Épica de Cláudio Manoel da Costa. Uma leitura do poema Vila Rica. 
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Do mesmo modo, a divisão da poética medieval em poesia épica, poesia lírica e 

poesia de escárnio e maldizer, é insuficiente para expressar a diversidade temática da poesia 

medieval, deixando de lado os poemas dramáticos e satíricos que atacavam a corrupção do 

clero, a moral religiosa, enfatizando os feitos histórico-épicos que serviam para enaltecer os 

reis em suas guerras e conquistas.  

Portanto, o estilo de herói que vamos tratar aqui, está fora dos padrões da finalidade 

da poética clássica e medieval. Embora possa ser entendido, em sua gênese, como seu 

contraponto. Ele não possui a força física dos heróis da Antiguidade, não possui a 

jovialidade e a elegância do herói medieval, muito menos o direito de amar as mais belas 

mulheres. Não possui a ética do herói civilizador, muito menos, sua ação heróica está 

incluída entre os feitos de honra da história.  

Rasga Rabo possui o mesmo desvario do herói louco estabanado da cultura cômica 

carnavalesca. Com palavras e pensamentos insólitos ele aponta para os motivos inferiores e 

vingativos da paródia carnavalesca. Para Bakhtin, esse movimento representa o momento 

em que as formas inferiores começaram a infiltrar-se nos domínios superiores da literatura, 

ou no caso, quando o riso popular começou a penetrar a epopéia. 

Mas para conhecer melhor Rasga Rabo, precisamos compreendê-lo no contexto da 

obra de seu autor, em que este mostra o comprometimento de manter a relação do herói com 

os múltiplos dizeres orquestrados na sua obra. Rasga Rabo representa no contexto 

quiriniano a síntese de diversos outros heróis, que aos poucos foram se apresentando e 

abrindo espaço para o mais capcioso de todos eles, o bagunçador de bagunça, que desde o 

início vai se mostrando cabível nos padrões do exagero, da anomalia e da crueldade.   

Numa primeira aparição desse modelo de herói, Quirino manda um recado através 

de Zé Tulão, um recado falando de amor, de morte e de ostracismo. Zé Tulão, que não 

temia a morte, fez questão de declarar sua macheza. Foi cabra macho desses trambiqueiros 

e atiradores, desses temidos e desalmados. Sua esperança de ser relembrado na posteridade 



jazia na expectativa de serem talhados em seu túmulo os dizeres relembrando seus feitos, 

imortalizando sua memória que, diga-se de passagem, deveria ser bem afamada. Essa a 

maior exigência do herói sem renome, que mesmo sabendo de sua insignificância desejou a 

imortalidade. Zé Tulão foi tão medíocre que não teve sorte com as damas e, por isso, adotou 

conduta “feemeira”: 

RECADO DE ZÉ TULÃO191 
 

Dessa alegria de hoje 
eu vou morrer escangaiado 

em riba da minha cova 
dispois d’eu ser enterrado 

com letra forte e bem grande 
bote o seguinte ditado: 

 
Aqui jaz um cabra macho 

galinhador e femeeiro 
gostadozim de cachaça 
jogadô e trambiqueiro 

atiradô da brucuta 
a nenhum felá da puta 
negou um tira certeiro 

 
Aqui jaz o Zé Tulão 
causadô de bafafá 

que viveu pra se quexá 
de num ter famiação 

 
De suas namoração 

nunca foi pimba caseira 
da noiva Rita Côicera 

nunca morreu de paixão 
pra Rosa não foi tão macho: 

um beijo de guela a baixo 
lhe molhou o coração 

 
Aqui jaz o Zé Tulão 

Já de peito avarandado 
Mandou pra Rosa um recado 

Um velso dizendo assim: 
 vou me casar com você 

mas dispois que eu morrê 
trate bem Zé Tulãozim. 

 
 

A contradição de Zé Tulão reside na sua expectativa de ser bem amado, apesar de 

não ser bom amante. 

                                                
191 QUIRINO, 1996, 62-63 



No poema seguinte, Quirino recupera, mais uma vez, um dos motivos temáticos da 

poética medieval, neste caso, a coita amorosa e a idealização da mulher. Pelo menos 

teoricamente, o amor da mulher era capaz de causar o refinamento moral no poeta e 

qualquer um que fosse tocado por esse amor, poderia ser por ele transformado, até mesmo o 

mais estúpido dos homens. É o caso do matador quiriniano. 

No poema “A morte do Matador192”, reaparece também a temática da morte, 

constante no modelo do herói quiriniano, que não teme a morte em nenhuma circunstância. 

Dessa feita, aborda-se a morte do matador, um anônimo, que sequer teve o direito a uma 

identificação, mas que espera ser imortalizado nos braços de sua amada: 

A MORTE DO MATADOR 
 

Eu não gosto dessa históra 
que agora eu vou contar 

históra de valentia 
de brabeza e de fuá 

históra de muita morte 
- pro muita farta de sorte – 

Eu só morri no finá 
 

Eu nasci ditriminado 
a ser grande atirador 

ditriminado a ser brabo 
ispaiadêro de horrô 
sapecadô de bufete 
brigado de canivete 
faca, peixêra e facão 

trinchete, foice e enxada 
de revolve e de ispingarda 

metralhadora e canhão 
 

Eu nasci disaprovido 
Dos lado que todos têm 
Não tenho lado criança 
Lado mulé nem do bem 
Só tenho lado abusado 
E não fico sossegado 

Do lado de seu ninguém 
 

Confesso sou injuriado 
Mais séro do que defunto 
Não sou de trocar risada 
Não sou de puxar assunto 

Não fujo da bandidage 
E tendo mula selvage 

Se for pra muntá ou munto 
                                                
192 Ibdem, Idem, pp.65-67 



 
Já matei vinte valente 

Matei uns dez valentão 
Uns vinte e tantosafado 
Uns oitocento ladrão 

De traidêro um punhado 
De vigarista afamado 

Não me lembro, uma purção 
 

Eu inté perdi a conta 
De quantos tiro já dei 

Mas as bala que cuspiro 
Chegaro adonde mirei 

Pra não dizere a bobage 
Qu’eu conto muita vantage 
- uns, dois ou três eu errei 

 
O dia que eu morri 

Foi quando tu me olhou 
Todas fulôre que cheira 

Naquele dia cheirou 
Todas estrela que bria 

Naquele dia briou 
 

A passarada que canta 
Naquele dia cantou 

Todo brabo que não chora 
Naquele dia chorou 

Porque todo amo que mata 
Naquele dia matou 

 
Pro riba de tantos causo 

Sei que morrê não mereço 
Tou no céu, tou nos teus braço 

De quaje nada padeço 
Por isso aparti d’agora 

Só vou contá minha históra 
Morrendo já no começo. 

 

Não sabemos ao certo se o matador anônimo, ao ser transformado pelo amor de uma 

mulher está abrindo para Rasga Rabo a possibilidade de também o ser. Ou se, por sua conta, 

realiza algo que para o nosso herói principal seria impossível vivenciar, pois que perderia o 

seu posto, já que colocaria em risco suas qualidades infernais. O fato é que nem sempre a 

condição de se perceber intransponível aos poderes do amor é sinônimo de solidão para o 

herói sacrificial.  Paradoxalmente, o isolamento devolve o herói à comunidade, pois que a 

ação de isolamento simboliza o ato de enfrentar uma situação opressiva e sua entrega a uma 



causa maior. Assim, tanto o herói quanto o anti-herói se sobrepõem à sociedade e tornam-se 

solitários.     

Para compreendermos a personalidade heróica de Rasga Rabo, podemos recorrer 

ainda às imagens que compõem Lampião enquanto herói nordestino, presente não apenas no 

imaginário popular, mas na própria obra de Jessier Quirino e, posteriormente, como iremos 

conferir, na obra de Astier Basílio. 

No poema a seguir, temos um exemplo emblemático do que se imagina da 

personalidade de Lampião como intrinsecamente malvado, protótipo do anti-herói regional. 

          O DIA EM QUE LAMPIÃO CHOROU193 
 

Lampião pequenininho 
Brincando com Curisquinho 

Combinou bem direitinho 
Matar uns gato afogado... 

Uns oito gato pingado 
Que duas gata pariu 

 
Lampião admitiu 

Curisco matar primeiro 
Por ser o mais encrenqueiro 

E o menorzinho dos dois 
 

Vou lhe contar o apois 
Que se deu no prosseguimento: 

Foi Lampião ressentido 
Chorando e dizendo a mãe: 

- Nós combinemo matar 
Cada quá quatro gatim 
Eu tava todo animado 
Esse Curisco marvado 
Matou os oito sozim. 

 
 

Segundo a pesquisadora Tânia Maria de Sousa Cardoso,194 Lampião refaz a 

engrenagem dos heróis épicos e assim, reaproxima a literatura de cordel da epopéia, onde o 

anti-herói aparece investido de qualidades ambíguas e a seu modo também se torna 

responsável por materializar os projetos da coletividade, realizando pelo povo o projeto de 

negar a realidade opressora. 
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A pesquisadora busca entender o porquê de terríveis cangaceiros serem elevados à 

condição de herói e, reflete que o bandido vira herói mítico por meio de uma reivindicação 

simbólica que visa conquistar o poder sobre a morte, já que os homens não têm poder real 

sobre suas próprias vidas.  

O fascínio que Lampião exerce na literatura de cordel. A grande quantidade de 

títulos que marcam seus feitos (fictícios ou não) facilitou a afirmação de valores 

identificados com sua figura e acabou dando certa expressão para a aparição de figuras 

como Rasga Rabo, que se apropria de qualidades como bravura e destemor e acaba 

edificando a imagem de um herói regional, ou nacional, já que o modelo oscilante do herói 

nacional, tal qual destacara Da Matta195, é aquele em que a genialidade do heróis está 

centrada em características como  malandragem, astúcia e irreverência196.  

Esse é propriamente o caso de Rasga Rabo, que impõe respeito pelo terror, pelo 

temperamento tinhoso, pelas brigas e confusões. Rasga Rabo, como uma variante do 

modelo concernente a Lampião, está lutando contra o protótipo do herói ingênuo, inocente, 

idílico, através do desprendimento e do deboche. Desse modo, Rasga Rabo é um herói 

satírico que, no seio da literatura cômica, lutou para não ser bobo. Mas para ser herói 

precisou vencer as adversidades, que eram próprias do seu contexto social, e por isso 

procurou enaltecer a qualidade do destemor em vitória contra as adversidades e a tolice. 

O sociólogo Nildo Viana197 explica a construção do herói a partir de uma 

necessidade socialmente constituída, no caso uma realidade opressora, em que os agentes 

sociais não conseguem se sentir autores da sua própria libertação e por isso, transferem suas 

esperanças para a ação do herói. A partir desse ponto de vista, Viana encontra o sentido 

para o herói do crime, ou o “agente da desordem”. E elucida que os heróis conservadores 

defendem a ordem dominante, que lhes parece justa. Enquanto os heróis contestadores, 
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tidos por muitos como vilões, desordeiros, representam uma ordem injusta e sua ação 

simboliza a luta por justiça. 

Isto posto, convergimos para a idéia de que o herói possui uma existência real, pois 

que ele é transportado para a literatura, mas leva consigo as aspirações e os atributos de 

indivíduos concretos que merecem destaque em determinada coletividade. Por isso, é tão 

fácil confundirmos heróis fictícios com heróis que existiram de verdade, que se 

personalizaram na história. E vice-versa. Assim personagens que emergem da própria 

comunidade podem se tornar fictícios. Ou do contrário, personagens fictícios podem se 

tornar ícones mitológicos que cumprem o papel de herói para a história de determinada 

sociedade, como Martin Fierro198 representa um símbolo da nacionalidade argentina e 

Macunaíma um símbolo da identidade nacional brasileira.  

Parece então, que tanto o herói quanto o anti-herói têm um compromisso com a 

coletividade. Logo, Rasga Rabo realiza o seu primeiro feito ao escolher seu arquirrival, 

contra quem pretende realizar suas maldades. Seu inimigo, a princípio não apresenta 

nenhuma ameaça violenta, visto que possui força desigual. Porém, seu poder provocativo 

está no fato de ser Trupizupe199 um herói eruditizado. O orgulho ferido e o ego inflado de 

Rasga Rabo não permitem sentir-se inferior às proezas de um herói com pouco talento para 

a luta, para a briga cara a cara. Um herói com mais conversa do que ação. Rasga Rabo 

desconhece os valores da polidez e por isso desafia a bravura de Trupizupe que parece 

possuir virtudes opostas. É como se o “selvagem”, ousasse o desafio com o “civilizado”. E 

por isso, entendemos que ele recusa os privilégios que o poder da erudição promete. De 

modo que Rasga Rabo deseja vencer o inimigo tanto pela força e pela bravura. De modo 

geral, o seu desafio é o do herói desassistido que busca para o eu e para a coletividade a 

                                                
198 “O Gaúcho Martín Fierro” é um poema de José Hernándes, obra que passou a ser considerada como 
fundadora do caráter nacional argentino.  Composta por 395 estrofes de sextilhas octossilábicas com elementos 
líricos e satíricos, foi publicada pela primeira vez em 1872 com o título “El gaucho Martín Fierro”, e sua 
continuação, “La vuelta de Martín Fierro”, surgiu em 1879. Apesar de ser político e jornalístico, José 
Hernández utilizou o vocabulário popular para narrar os sacrifícios, sofrimentos e contestações do herói 
habitante dos pampas. 
199 Trupizupe é o personagem de Bráulio Tavares que será analisado minuciosamente em capítulo posterior. 



realização plena. Busca sentir-se forte interiormente, apesar das fraquezas, e sentir-se 

seguro de seu lugar no mundo. 

O MEU NOME É RASGA RABO200 
(Bagunçador de bagunça) 

Desafio a “Trupizupi” O Raio da Cilibrina 
de Bráulio Tavares 

 
Trupizupi201 olha tu não me assusta 

com a fama da tua valentia 
porque essa macheza é freguesia 
até nem me parece tão robusta 
uma boa palmada não me custa 

pois no fundo eu te acho delicado 
se tu és um valente escolado 

eu quebrei no cacete a tua escola 
o teu mestre saiu de padiola 
e teu supervisor invertebrado 

 
No jardim da infância, eu fui valente 

e o nome da escola era bufete 
o primário estudei no canivete 
o ginásio no bote de serpente 

como eu era um aluno inteligente 
logo cedo já tinha me formado 
lampião tinha sido reprovado 

por frouxura e por falta de frieza 
hoje, pós-graduado em malvadeza,  
vendo pena de morte no mercado 

 
Eu sou topada de unha encravada 

sou gilete no “mêi” do tobogã 
sou o flagra da foda no divã 

sou feiúra de talho de enxada 
eu sou o choque no furo da tomada 
sou ferrugem na agulha de injeção 
sou judeu se vingando de alemão 

catavento voando no comício 
eu sou a falta de droga no hospício 

queimadura de lava de vulcão 
 

Sou rolo compressor desgovernado 
libanês dirigindo um carro-bomba 
sou os trezentos quilos de maromba 

despencando do braço levantado 
sou carrasco esperando o condenado 

sou a queda fatal da guilhotina 
metralhada cruel duma chacina 

marretada no dedo polegar 
eu sou o fósforo aceso pra fumar 

                                                
200 QUIRINO, 1996, 70-73. 
201 O escritor Bráulio Tavares utiliza o nome do seu herói escrito com a vogal “e” no final. Jessier, traduzindo 
este nome para a linguagem vulgar faz uso da vogal i, então ao invés de Trupizupe, fica Trupizupi. Esta 
variação é muito conhecida nos nomes dos heróis populares, tal qual se escreve de modo erudito Pedro 
Malazartes, que se popularizou enquanto Pedro Malasartes, trocando o “z” pelo “s”; e Lampião, que foi 
primeiramente registrado como Lampeão.  



que explodiu o tambor de gasolina 
 

Eu sou a folha perversa da urtiga 
despontando no vaso sanitário 

querosene na mão de incendiário 
solitária mexendo na barriga 

sou machado afiado numa briga 
sou o chifre botado em Romeu 

sou Menguele com raiva de judeu 
sou o tiro certeiro do arpão 

sou a AIDS injetada no machão 
que enlouquece jurando que não deu 

 
Eu sou a navalha na mão do delinqüente 

jacaré triturando o caçador 
tiroteio dentro do elevador 

Araldite numa escova de dente 
eu sou ninho de cobra no acidente 

sou ladrão seqüestrando o delegado 
Khomeini depois do atentado 

sou quinhentos mil watts de energia 
sou tesoura cruel de cirurgia 

que ficou na barriga do operado 
 

Eu sou estouro brutal de uma boiada 
sou a fúria de um tubarão faminto 
cão de guarda trancado no recinto 

sou três tapas de pois de uma facada 
eu sou rinoceronte em disparada 

explosão de usina nuclear 
sou mudança que cai do décimo andar 

eu sou o corte inflamado do punhal 
cianureto maior que Sonrisal 

que o nazista obrigou a mastigar 
 

Eu sou o maior beliscão do alicate 
maçarico cortando gente ruim 
tiro ao alvo na cara de Delfim 

creolina na sopa de tomate 
eu sou o pênalti perdido no empate 

sou Scania sem “frêi” na contramão 
gente besta coberta de razão 

matador disfarçado de molengo 
sou torcida irada do Flamengo 

perseguindo o juiz que foi ladrão 
 

sou explosão de foguete iraniano 
que subiu carregado de safado 

sou negrada invadindo o Senado 
dando golpe em galego africano 

peixeirada de paraibano 
sou mijada na cara do doutor 
instrumento de esquartejador 

sou engasgo com bola de sinuca 
sou tiro certeiro de bazuca 

que matou o infeliz do ditador 
 



Trupizupi prepara a tua cova 
é chegado o dia da decisão 

vai fazer tua última comunhão 
pois eu já preparei a tua prova 
de arame farpado vai ter sova 

vai lembrando do teu aprendizado 
pois eu já tou ficando endiabrado 

 só de raiva já dei um sacolejo 
dei até beliscão em azulejo 

mas ainda não tou mal-humorado 
 

A descoberta da inimizade é o ponto de partida para o motivo do herói, ou para o 

herói revelar sua crueldade, pois que Rasga Rabo não demonstra ter amigos por ser muito 

intolerante e pouco misericordioso. Rasga Rabo convoca Trupizupe a uma disputa à qual 

ele não esperava enfrentar. Porém, seu adversário não hesita em contrabalanceá-lo e numa 

verdadeira tenção de intertextualidade202 o convida a  viagem aventureira do retorno 

simbólico ao significado paródico do anti-herói. 

Talvez o herói quiriniano não tenha as credenciais de um herói consagrado, por não 

ter feito ainda a transformação profunda, necessária para anular as recorrências do ego, em 

que as virtudes altruístas sobrepõem o herói egóico, voltado para si mesmo. Talvez 

devamos considerar a hipótese contrária, admitindo que Rasga Rabo não se afastou das 

forças da coletividade e tenha tomado as dores do sofrimento do povo que o cerca. Desse 

modo, toda a sua arrogância faz parte de um impulso de auto-engrandecimento que serve 

não apenas para sua auto-afirmação, mas para vingar uma coletividade subjugada. Assim, 

poderíamos ler Rasga Rabo, tal qual Lampião, como uma espécie de monstro voraz, 

desenfreado, incontrolável, ávido por conquistar a independência de um povo cansado de 

ser massacrado. De modo que sua sanha pessoal escamoteia sua verdadeira pretensão íntima 

em nome da conquista redentora da coletividade. De acordo com Campbell,203 essa é uma 

                                                
202  À luz da teoria de Bakhtin, a intertextualidade se explica como a relação dialógica manifesta no texto. Para 
Bakhtin, todo texto literário é um mosaico de citações, é um diálogo de várias escrituras, a absorção ou 
transformação de outro texto. Porém, a intertextualidade é manifestada de modo expresso no texto. (FIORIN, 
2006) 
203 CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Pensamento, 2007. 



tarefa necessária à jornada do herói, combater os demônios infantis, seus e da cultura local, 

iniciando uma libertação dos monstros da psique.  

A mútua relação entre idade madura e infância, razão e loucura, subsidia também a 

construção do herói carnavalizado, ou nos termos de Bakhtin, do herói polifônico, onde o 

sistema de procedimento da epopéia deixa de ser imitado e deixam de ser notórios apenas os 

atos maravilhosos de homens incomuns, admitindo as ambigüidades próprias do 

comportamento humano. O herói polifônico é aquele que sai da posição prevista e comanda 

sua própria voz, e não mais tem sua voz delegada pela missão ou pelo autor. Por exemplo: 

 
Eu sou estouro brutal de uma boiada 

sou a fúria de um tubarão faminto 
cão de guarda trancado no recinto 

sou três tapas depois de uma facada 
eu sou rinoceronte em disparada 

explosão de usina nuclear 
sou mudança que cai do décimo andar 

eu sou o corte inflamado do punhal 
cianureto maior que Sonrisal 

que o nazista obrigou a mastigar 
 

O herói polifônico também é avesso à biografia, de maneira que ele viabiliza o 

personagem com o autor, isto é, ele fala com o autor ou como autor, e não é apenas 

apresentado por ele. É o caso da auto-apresentação de Rasga Rabo, que a todo tempo 

apresenta-se contundentemente: “Eu sou”, e dar a entender: “não importa o que eu fiz”, 

“mas o que sou capaz de fazer”. Tirano em sua ira, ao descrever em primeira pessoa todos 

os seus feitos indignos de glória, ultrapassa qualquer medida de justeza, quase que numa 

negação às ilusões da glória exemplar. Por isso, sua ação parece desfocada, em confronto 

com a ação de heróis consagrados: Ulisses, Enéias, D’el Cid, Zorro, Batman, Superman e 

tantos outros.   

Bakhtin trata este tema do herói polifônico a partir do romance de Dostoiévski, 

como repercussões da cosmovisão carnavalesca. Por se tratar de repercussões dessa 

cosmovisão, também podemos identificar características desse herói no personagem 



quiriniano. De acordo com Discini204, esse herói carnavalesco é “um ser absolutamente fora 

do comum, precisamente daquele ser que não só ameaça mas sem falta cumpre e, o 

principal, não se detém terminantemente diante de ninguém, ainda mais porque não aprecia 

decididamente nada no mundo”. Talvez isso explique tamanha ira de Rasga Rabo, que 

parece nada temer, parece não ter limites e nem piedade.  

Rasga Rabo representa uma outra questão ligada à cosmologia carnavalesca: o 

destemor da morte. A coragem demonstrada por sua fúria, pelos atos inconseqüentes, parece 

mais uma tentativa de brincar com o plano da existência. Sua insana atitude merece 

qualquer sacrifício, inclusive o de jogar contra a morte, o que acaba sendo uma forma de 

considerar a morte uma ameaça insignificante. Diferentemente da constituição do herói 

épico, em que a morte é encenada como um grande obstáculo, que deve ser superado pelo 

herói, fato onde reside seu grande mérito, o de afastar a ameaça da morte, ao contrário, 

Rasga Rabo atenta o inimigo e chama para si a morte. 

Prosseguindo no jogo popular de rebaixar tudo o que é elevado e elevar o que é 

rebaixado, a insanidade do herói serve para colocar em relevo o conflito entre coragem e 

medo, ignomínia e honra, sobrevivência e luta, o que compatibiliza o princípio do 

inacabamento que rege o herói carnavalesco. O herói carnavalizado é também aquele que o 

sujeito encolerizado, dado em ação de vingança, consegue abrir caminho ao riso jocoso, 

próprio da cosmovisão carnavalesca. 

Ainda faz parte da “verossimilhança interna” ou a da “verdade artística”  

carnavalesca a projeção de cenas infernais, tal qual as tramas de Rasga Rabo, que busca 

calcular e promover o fogo crepitante da maldade: 

Eu sou a folha perversa da urtiga 
despontando no vaso sanitário 

querosene na mão de incendiário 
solitária mexendo na barriga 

sou machado afiado numa briga 
sou o chifre botado em Romeu 

sou Menguele com raiva de judeu 

                                                
204 Ibdem, Idem, p.83 



sou o tiro certeiro do arpão 
sou a AIDS injetada no machão 

que enlouquece jurando que não deu 
  

 
 O inferno carnavalesco é o lugar próprio para questionarmos as evidências do 

mundo, a estabilidade das verdades dadas como acabadas. É o lugar propício para 

enxergarmos o mundo cheio de contradições, inclusive as contradições internas do herói. 

Por isso que muita coisa corre solta, fora do habitual, e é permitida a ação absurda, tão 

violenta quanto a vingança minuciosamente premeditada de Rasga Rabo: 

Trupizupi prepara a tua cova 
é chegado o dia da decisão 

vai fazer tua última comunhão 
pois eu já preparei a tua prova 

 
 
 Ainda podemos identificar na construção de Rasga Rabo uma outra 

“verossimilhança interna’ com o herói polifônico, na construção dos tempos passado, 

presente e futuro. Discini aponta que um dos elementos da construção do herói polifônico é 

projetar o tempo e o espaço como espaços do limiar. Para melhor esclarecer: “Identifica-se 

na cena a coexistência dos tempos passado, presente e futuro, para que se firme o tempo do 

limiar: o narrador fará com que o passado seja recordado e vivido como presente, enquanto 

o futuro vira passado, o que aprofunda a carnavalização interna205”.  

(...) 
se tu és um valente escolado 

eu quebrei no cacete a tua escola 
o teu mestre saiu de padiola 
e teu supervisor invertebrado 

 
No jardim da infância, eu fui valente 

e o nome da escola era bufete 
o primário estudei no canivete 
o ginásio no bote de serpente 

como eu era um aluno inteligente 
logo cedo já tinha me formado 
Lampião tinha sido reprovado 

por frouxura e por falta de frieza 
hoje, pós-graduado em malvadeza,  
vendo pena de morte no mercado 

 
                                                
205 Op. Cit., p.88  



 Desse modo, Rasga Rabo revive os tempos de escola e une o seu passado ao de 

Trupizupe, ao atualizar os dados da vivência escolar. Todavia, Rasga Rabo transporta esse 

passado para o presente quando afirma que hoje é pós-graduado em malvadeza. Em 

conseqüência mistura passado e futuro, quando promete uma grande sova a Trupizupe, tal 

qual no passado, quando supostamente havia quebrado a escola dele. 

 Acreditamos que a ambivalência entre o passado, presente e futuro é um dos 

aspectos que permitem a função carnavalizadora do herói e a constante reinvenção do 

tempo, prometendo a condição de inacabamento da vida. Além disso, esse sinal do tempo 

refeito é também uma forma de se diferenciar da elaboração do herói mítico, em que o 

passado vivido pelo herói deve se conservar sempre pelo ato inalterado.  Como reflexo da 

tradição oral, Rasga Rabo permite se refazer tanto quanto as várias histórias que se conta de 

Pedro Malasartes e os feitos mitológicos de Lampião.  

 Em todo caso, a construção de Rasga Rabo é polifônica porque permuta com a 

dialogicidade. Apesar de Trupizupe não ter de imediato a condição de resposta, mas o 

desempenho de Rasga Rabo, partiu desde o início do reconhecimento da reciprocidade. Na 

verdade, Trupizupe nasceu primeiro do que Rasga Rabo, e o autor daquele, ao escrevê-lo 

talvez nem imaginasse que fosse enfrentar tamanho desafio, embora o tenha escrito em 

versos de martelo, típicos da estrutura dos desafios no repente. Além disso, a escaramuça 

proposta por Rasga Rabo é uma conseqüência natural das peças pregadas por Trupizupe, 

conforme veremos em capítulo procedente.  

 Contudo, a noção dialógica de Bakhtin não se compreende apenas no diálogo 

concreto, entre duas pessoas colocadas face a face ou da comunicação em voz alta. De 

acordo com o autor, qualquer desempenho verbal em que haja alternância de vozes pode ser 

constituído em diálogo206.  Fiorin207 explica que há duas maneiras distintas de colocar as 

                                                
206 Dois anos após a publicação de Rasga Rabo (Bagunçador de Bagunça), no livro Paisagem de Interior, 
Bráulio Tavares escreve o prefácio do livro de Jessier Quirino, Agruras da Lata D’Água. Além disso, houve a 
iniciativa de um terceiro em publicar um cordel intercalando os dois poemas, “Rasga Rabo (Bagunçador de 
Bagunça)” e “Meu Nome é Trupizupe”, confrontando um e outro, frente a frente.  



vozes nos enunciados, o discurso direto livre, em que o discurso do outro é abertamente 

citado e separado do texto, entre aspas, por exemplo; e o discurso indireto livre, em que o 

discursos é bivocal, internamente dialogizado, como é o exemplo da paródia implícita ou 

explícita.  O poema onde Rasga Rabo enfrenta hipoteticamente Trupizupe, enquadra-se 

então no discurso bivocal, dialogizado, colocado sem aspas, mas explicitamente solicitado.  

Rasga Rabo é aquele que não possui uma existência própria, pelo contrário, possui 

uma autoconsciência dialogizada, dependente do protótipo de tantos anti-heróis populares, 

inclusive do próprio Trupizupe. Por isso, além de dialógico, ele é polifônico, já que a 

dialogia não dispensa a polifonia.  

Logo, notamos que é imprescindível à formatação de Rasga Rabo a multiplicidade 

de personagens e situações quirinianas que dão subsídio à aparição deste herói. Porém, para 

serem polifônicas, todas as consciências precisam ser equipolentes, o que garante a 

condição de interação do herói. Portanto, ao mesmo tempo é altivo, fala de si, tem 

autonomia para se construir independente da vontade do autor, está constantemente voltado 

ao outro, precisa que Trupizupe leve a sério seu envide, precisa de uma Matador que morra 

primeiro, para que ele não morra, precisa de Zé Tulão que confesse a necessidade de ter 

uma amada. 

Portanto, compreendemos que o diálogo se torna complexo e polifônico quando: 

“(...) É identificado na ação entre interlocutores, entre autor e leitor, entre autor e herói, entre heróis, 

entre diferentes sujeitos sociais, que, em espaços e tempos diversos, tomam a palavra (...)”208. Assim 

é o estilo combinatório de nossos autores, dos personagens que eles constroem, das fontes que dão 

voz, enfim, da própria ação enquanto mediadores. 

Não podemos esquecer  um dado crucial na definição do estilo do autor que é a 

criação do herói. Em “A Estética da Criação Verbal” Bakhtin diz que o estilo do autor será 

constituído, sobremaneira, pelos procedimentos empregados para dar forma e acabamento 

                                                                                                                                          
207 FIORIN, José Luiz. Interdiscursividade e intertextualidade. In: Bakhtin: outros conceitos - chave. Beth 
Brait (org.) São Paulo: Contexto, 2006. pp.161- 193.  
208 DISCINI, 2006, p.128 



ao herói e seu mundo. A posição do herói em relação ao mundo ou a composição do herói e seu 

mundo, irá definir, como nos explica Faraco209, a posição axiológica do autor-criador.  

Desse modo, caímos novamente próximos a noção de “verossimilhança interna”, numa 

atmosfera de inter-determinação. Em outras palavras, o autor-criador, que é aquele responsável por 

dar forma ao objeto estético, ao se deparar com certas características básicas de determinados 

acabamentos composicionais, ele materializa uma posição estético-formal que já pressupõe uma 

posição axiológica, inclusive em relação à constituição do herói. Em certo sentido, esses heróis 

dialogam porque são sobredeterminados, assimilam-se sem que haja premeditação. 

 Este universo composicional, como é determinado por intertextualidades, tanto pode ser um 

espaço de convergências, quanto de divergências, tanto de complementação, quanto de recusa.  Com 

isso, queremos observar que existe uma forma de representar a cultura regional muito baseada na 

carnavalização, na qual convergem o teatro Lourdes Ramalho e o teatro declamatório de Jessier 

Quirino, muito embora haja diferenças entre seus textos. Tal forma estética carnavalizada já foi antes 

atributo da obra de Ariano Suassuna, pelos seus personagens e formas cômicas. Já foi também 

definidora da constituição do anti-herói Macunaíma, de Mário de Andrade. Essa linguagem é apenas 

uma das formas composicionais através da qual se enuncia Nordeste. Nem é a única, como iremos 

perceber mais adiante, nem a melhor e nem a pior. Tampouco seria nosso dever aqui qualificar. De 

acordo com a concepção estética de Bakhtin, ela não somente está desobrigada de ser a melhor, 

como também de ser idêntica à realidade, pois que, desde que passe a fazer parte da esfera do teatro, 

da poesia, do romance, do texto jornalístico, enfim, desde que perca sua relação com a comunicação 

cotidiana, sua linguagem adquire outra forma.    

Situamos Rasga Rabo a meio caminho entre o herói trágico-grotesco personificado 

por Mariana de “As Velhas” e o herói astuto de Bráulio Tavares, personificado por 

Trupizupe. Rasga Rabo nem foge ao grotesco, ao satírico, pois totalmente desprovido de 

virtudes éticas e morais desafia a ordem; nem foge à astúcia, porque disposto a desafiar a 

realidade com artifícios incomuns. Sua arma indistinta é a crueldade.  

                                                
209 FARACO, Carlos Alberto. Autor e Autoria. In: Bakhtin. Conceitos Chaves. Beth Brait (org.) 2ed.São 
Paulo: Contexto, 2005. pp. 35-60 
 



Ainda que disfarçado sob a linguagem jocosa e satírica de seu autor, Rasga Rabo, 

procura tratar das questões que afligem o povo, com suas virtudes satânicas, realiza em 

potencial a vingança do matuto. Ele se torna um tipo ideal para realizar a expectativa 

popular de desbancar os bandidos sabichões, de vencer os poderosos com suas maldades 

inigualáveis. No seu ideal de vingança social, Rasga Rabo sintetiza a tensão entre medo e 

esperança, terror e realização do desejo.  

A primeira vista, Rasga Rabo parece completamente inumano. Mas depois de se 

rebelar, detona o que de comum ele tem com nossa humanidade, pois ele simboliza a nossa 

tentativa redentora nas qual buscamos adquirir forças para nos libertar de nossos auto-

flagelos. Incapaz de assumir fragilidades, ele nos faz refletir a forma honesta ou desonesta 

com que assumimos nossas próprias fraquezas.  

Portanto, a configuração de Rasga Rabo baseada tanto na apresentação de seus 

atributos polifônicos, quanto na descrição do personagem em sua ligação com a trama de 

interesses locais, mostra-nos que seu autor está em consonância com a mediação simbólica 

de cunho popular, que viemos rastreando neste trabalho.  Deslocado para o plano da 

literatura através do trabalho poético de seu autor-criador, também utiliza a linguagem 

dramática que propicia a relação entre arte, literatura e realidade.  

Rasga Rabo não foi um herói histórico, o que não impede a identificação dos 

leitores/expectadores com o herói, nem tampouco, que sua existência ganhe por meio da 

arte uma carga de veracidade e verossimilhança com os heróis populares. No próximo 

capítulo, iremos conhecer Trupizupe, o Raio da Silibrina, e então, ficará mais claro o 

porquê de Rasga Rabo tanto ter se incomodado com a astúcia de Trupizupe, a ponto de 

convocá-lo a um desafio. Na verdade, este desafio é, antes de tudo, um desafio poético, 

baseado na intertextualidade há muito já vivenciada pela poesia de improviso, da qual 

Bráulio Tavares, próximo autor apresentado, se identifica como conhecedor, admirador e 

praticante.  



CAPÍTULO IV – BRÁULIO TAVARES 
 

“Em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que no momento da morte revela a seus filhos a 
existência de um tesouro em seus vinhedos. Os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígios do 
tesouro. Com a  chegada do outono, as vinhas produzem mais que qualquer outra na região. Só então 

compreenderam que o pai lhes havia transmitido uma certa experiência: a felicidade não está no ouro, mas no 
trabalho”. 

Benjamin, 1981, p.114 
 

4.1 O Raio Fantástico da Enigmática Silibrina210 
 

Enquanto ainda estávamos no processo de elaboração desta pesquisa, ainda 

escolhendo os artistas que iriam compor o elenco da tese. Dentre os nomes que me foram 

citados por jornalistas, atores, diretores de teatro e cinema, estudantes e professores, o de 

Bráulio Tavares parecia o mais canonizado de todos eles. Próximo e distante, de casa e de 

fora, erudito e popular, seu nome estava revestido de certo espírito “cultivado”, distante dos 

padrões de um estado que durante muitas décadas viu-se destituído de  políticas econômicas 

e culturais. Com baixos índices de escolarização até meados do século XX, apesar dos 

grandes poetas escritores que fez nascer, a estima artística e cultural paraibana ainda hoje 

padece de uma necessidade de auto-afirmação. 

Por este motivo, escolhemos para investigação este escritor, jornalista, roteirista e 

conferencista por excelência. Ele que desbravou as estradas do Brasil, um paraibano que 

conseguiu ser valorizado por sua inteligência distante de suas plagas e, bem sucedido 

intelectualmente, continuou dialogando com seus conterrâneos. Este paraibano pareceu ser 

o mais idolatrado de todos.  

                                                
210 Em sua coluna diária para o Jornal da Paraíba no dia 17 de Junho de 2005, Bráulio Tavares escreveu para 
explicar a origem e o significado deste termo, que na verdade, é um pouco indefinível. Para o autor a primeira 
vez que o viu foi com sua Tia Anunciada, numa brincadeira de infância. Depois, investigando o sua origem 
descobriu que “ ‘silibrina’ era um tipo de farol de carro que existia antigamente, ‘Sealed Beam’, que significa 
mais ou menos ‘brilho selado’, ou ‘farol blindado’. Quando um carro com este tipo de farol aparecia ao longe, 
de noite, nas estradas do interior, o raio de luz se via a quilômetros de distância, e os matutos diziam: ‘Eita, 
olha só o Rai do Silibim!’ E aí ficou”. O autor explica ainda uma possível ligação com a sonoridade do título 
do livro “Oracula Sybyllina” que conta a história da pitonisa grega “Sibila de Cuma”. E por fim, explica que no 
linguajar popular o termo está equiparado a  “o cão chupando manga”. (Bráulio Tavares, Jornal da Paraíba, 
17.06.2005) 



Ao que tudo indica, foi a sua condição de erudito que o fez ser colocado nesse 

pedestal. De fato, seu pai Nilo Tavares já carregava este emblema de jornalista erudito, pela 

posse de um vasto acúmulo de capital cultural e seu conhecimento em literatura. Assim, o 

seu filho forasteiro – por ter se tornado um poeta, escritor, um musicista, um cordelista, 

enfim, um homem das letras e artes – acabou dando continuidade à memória do pai. 

Notório o fato de ter sido a música o motivo que fez Bráulio Tavares se destinar às 

veredas da estrada. Com um dinheiro rendido pelo sucesso de algumas músicas que vendeu, 

Bráulio Tavares mudou-se para Salvador, onde foi ampliando suas atividades artísticas. 

Antonio Cândido considera exatamente a música como uma das primeiras atividades 

literárias capaz de aferir valor intelectual ao poeta, o que ocorreu principalmente a partir da 

influência do Romantismo no Brasil: 

Sendo uma arte intermediária entre a prosa e a poesia (pois é escrita como 
a primeira, mas feita para ser recitada como a segunda), ela se prestava 
admiravelmente às aventuras da palavra em crise de inferioridade. Por 
isso vai empolgar a poesia e a prosa românticas, impondo o ritmo do 
discurso como padrão de composição literária211. 

  

De modo que Cândido postula como antigo o pacto entre a música e a oratória, o 

que se tornaria uma das características da sensibilidade incorporada à vida social brasileira e 

que daria origem a uma certa poesia musicada,  considerada semi-erudita. 

Além de letras de música, as primeiras composições de Bráulio Tavares foram 

cordéis editados pela própria concessão do autor. O primeiro deles, “A Pedra do Meio- Dia, 

ou Arthur e Isadora” foi publicado pela primeira vez em 1979 e reeditado em 1998, dessa 

feita pela editora 34. Em seguida vieram “As Baladas de Trupizupe”, no ano de 1980 e após 

um ano, “Cabeça Elétrica, Coração Acústico”. Bráulio Tavares só viria a reescrever Cordel 

em 2003 quando publicou uma peleja com Astier Basílio delineada sob os moldes dos 

desafios de repente, pela contrariedade do verso de um, ao verso do outro. Com a diferença 
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de ter sido escrito e contrastado à distância. Um poeta escrevia e encaminhava ao outro 

alguns versos, depois o outro escrevia para responder aos acicates. 

Música e cordel são estilos de poesia que apelam para a oralidade, ambos podem ser 

considerados na literatura como interseção entre a linguagem escrita e a linguagem oral, 

típico exercício apontado por Antônio Cândido, do escritor que tem como receptor um 

“público de auditores”: 

(...) a circunstância da falta de leitores (...), conferia maior visibilidade ao 
discurso e ao recitativo, meios bem mais seguros de difusão intelectual. O 
escritor brasileiro se habituou a escrever como se falasse, vendo no leitor 
problemático um auditor garantido212  

 

O que soa como rebaixamento da função do escritor, de acordo com o teórico 

brasileiro Antônio Cândido. É visto com olhos mais práticos por Martín-Barbero, pois 

enxerga nessa intermediação uma articulação já iniciada pela imprensa, que permitiu um 

processo de liberação da leitura “para além do reduto monopólio dos doutos213”, e foi  

fortemente influenciado pelo movimento popular de tradição oral. 

Todavia, o diálogo entre o escrito e o oral é muito mais longínquo do que possa 

alcançar a formação da literatura brasileira. Já na Idade Média, o historiador Le Goff aponta 

que “o diálogo entre o escrito e o oral impregnou de maravilhoso os relatos evangélicos, 

convertendo santos em fadas e demônios em fantasmas214”. 

Talvez seja essa a primeira ligação de Bráulio Tavares com a poesia de cordel, a 

relação com o maravilhoso, o fantástico. É certo que o autor-artista consegue realizar com 

muita harmonia a simbiose entre o escrito e o oral, tanto é que, atualmente tem sido muito 

convocado pela sua habilidade como orador. Mas foi sua identidade com uma literatura 

onde é possível ocorrer coisas extraordinárias que o escritor mergulhou no mundo da 

literatura de cordel. Autor e pesquisador da literatura de ficção científica, aliás, 

ironicamente pouco estudada pela ciência. O criador de “A Pedra do Meio-Dia ou Artur e 
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Isadora” é também auto-declarado admirador desse mundo fantástico. E já em seu cordel 

supracitado, nos deparamos com um mundo fabuloso de magia e encantamento.  

O fato é que a magia sempre fora uma base da cultura popular, em seus mitos, 

crenças, ritos de cura e conhecimento premonitório, que de algum modo foram 

transportados para a representação literária do cordel. Porém, o efeito fabuloso tem um 

sentido específico para a literatura de cordel, diverso do que assume para a literatura de 

ficção científica. Contudo, ambos enceram a imagem do conflito entre a razão e a 

imaginação, entre o mundo das coisas visíveis e palpáveis e o universo das coisas possíveis. 

De acordo com o historiador Peter Burke, de um período que conta de 1650 a 1800, 

iniciando-se com a perseguição inquisitória da Igreja católica e encerrando-se com a forte 

influência do calvinismo, a magia fora considerada como prática irracional. Até hoje, dentro 

da tradição racionalista ocidental a competência cultural da magia e de uma literatura 

atribuída a ela, fora irremediavelmente taxada ao lugar do sinistro, do mau agouro, do 

curioso, do exótico, do tolo ou improvável. Giddens215 observa que essa visão reguladora e 

redutora do lugar do mágico e do providencial é proveniente da constituição de uma 

modernidade reflexiva, que consensualmente acredita ser possível controlar o futuro. Um 

dado dessa perspectiva é o fato de que as noções de sina, destino e fortuna se tornam 

obsoletas.  

Não podemos esquecer também da influência dos paradigmas científicos 

inaugurados com o positivismo metodológico que parte do princípio de que tudo o que não 

for comprovado deve ser questionado, invalidado. 

De acordo com Marcus Valério216 a Ficção Fantástica ou a Literatura de Ficção 

Científica, surge no momento em que a religião não satisfaz a explicação sobre como as 

coisas devem ser. Neste momento a humanidade sentiu-se impulsionada ao pensamento 
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investigativo. Entretanto, incapaz de abandonar a fantasia que lhe é intrínseca, foi levada a 

distanciar-se das crenças populares e conciliar-se com o espírito do tempo, isto é, 

confrontando ciência e realidade. Neste caso, uma obra de ficção científica, mesmo partindo 

de uma realidade inexistente, ela utiliza elementos logicamente possíveis no âmbito da 

tecnologia ou da lógica racional e por isso acaba colocando em xeque as certezas da 

realidade, por lembrar que não é possível controlar tudo o que está a nossa volta. 

Quanto à literatura de cordel, alguns autores consideram que nela a ficção tem a 

função indireta de contribuir com o fantástico das soluções impossíveis. Dito de outro 

modo, a literatura doa soluções improváveis para conflitos reais e realiza na imaginação as 

mudanças que são desejadas no plano do governo da vida real. 

Conjugando essas duas influências, da ficção científica e da literatura popular, 

podemos pensar os cordéis de Bráulio Tavares “A Pedra do Meio-Dia ou Artur e Isadora” e 

“O Flautista Misterioso e os Ratos de Hamelin”. Porém eles contam com uma técnica a 

mais: a da narrativa associada ao conto de fadas.    

A relação da narrativa com o conto de fadas é bastante profícua. Na verdade o conto 

de fadas sobrevive de modo secreto nas narrativas e sempre sobreviverá, pois foi com o 

conto de fadas que o homem aprendeu a narrar. Este foi o conselheiro por excelência das 

crianças, e através dele temos um exemplo eficaz de como as experiências devem ser 

comunicadas aos mais jovens. Num contexto em que as relações da tradição perdem seu 

valor, muda-se o relacionamento entre pais e filhos e entre as gerações. Como a diferença 

entre as gerações é cada vez mais acentuada, graças à velocidade com que ocorrem as 

mudanças, torna-se mais difícil ajudar aos jovens invocando a própria experiência ou a dos 

meios antigos. Portanto, o conto de fadas apresenta-se como uma narrativa ingênua e sem 

utilidade217. 

Portanto, vale ressaltar a personalidade conspícua do autor, que ousou escrever 

sobre uma temática que para muitos críticos foi acusada de frívola e pueril. Bráulio Tavares 
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não teme ser taxado de elementar ou banal e dá corpo a uma narrativa que dispara uma 

quantidade enorme de interrogações sobre o real, através da fantasia. 

Desde sua vivência em Campina Grande, Bráulio Tavares é relembrado pelos seus 

colegas, como jovem audaz, capaz de falar e contar suas idéias, bem como de vivê-las de 

modo criativo. Ainda sob a tutela dos pais, ele se aventura  em sua paixão pelo cinema, pelo 

futebol, pelas poesias “erudita” e “popular”. E prossegue até hoje com suas idéias 

irreverentes. Atualmente, Bráulio Tavares é propagador da ficção científica e costuma, em 

suas palestras, quando é convidado para abordar o tema, confrontar a ciência com a ficção. 

Por isso, não surpreende o seu modo de confrontar as idéias que vinham da tradição oral, 

com uma visão de mundo que lhe rodeia desde a sua formação familiar. 

A “Pedra do Meio-Dia”, primeiramente publicado no formato de folheto, teve uma 

reedição adaptada ao formato de livro que foi muito bem vendida (na verdade o livro mais 

vendido do autor), numa edição caprichosa e ornada com iconografias no traço da 

xilogravura. A narrativa conta as aventuras de dois jovens: Artur, que era um herói viajante 

e já tinha atravessado vários países; e Isadora, que tinha um objetivo especial, ela estava em 

busca da Pedra do Meio-Dia, para onde seu pai partira por ordem do rei: 

Meu pai partiu já faz tempo 
ordenado pelo rei 
para ver se conseguiria 
a pedra de que falei; 
até hoje não voltou 
e eu me desesperei 
 

Aquela Pedra era encantada e aquele reino em que Artur havia penetrado também o 

era: 

(...) “A Pedra do Meio-Dia 
é a pedra que encantou 
o povo aqui deste reino 
e não sei que fim levou” 
 
Esta pedra está nas mãos 
de um gigante insolente  
deram a ela esse nome 
por ser tão resplandecente 
que encadeia a visão  
de quem a olhe de frente 



 
É uma luz tão brilhante 
a que dela se irradiou 
que parece o sol mais forte 
clareando a serrania,  
por isso ela é chamada 
de Pedra do Meio-Dia 

 

A primeira confirmação de que estamos diante de um conto de fadas dá-se quando 

Artur adentra a floresta e percebe o ruído de um choro. Seguindo a direção do som Artur 

avista Isadora que estava fugindo de uma onça que lhe seguia. Aqui o autor está indicando o 

primeiro contato de superação da realidade e encontro com o maravilhoso.   

A imagem, da mocinha chorando, uma pobre menina indefesa carente de proteção 

vai dando lugar a um conto de fadas. Não somente porque estamos, nesse momento da 

leitura, criando em nossa tela mental as visões de um mundo de fantasias, mas porque no 

conto de fadas o herói executa uma trajetória peculiar: ele sai de sua condição real, é 

arremessado numa situação fantástica onde penetra em alguma fonte extraordinária de 

poder e depois depara-se com um monstro que deve derrotar, corre altos riscos, enfrenta a 

morte e descobre a vida. Esse é um tipo de trajetória muito presente nas histórias infantis e 

na literatura de cordel. A atitude de Arthur diante o choro de Isadora convoca-nos a essa 

partida. A menina, por sua vez, recebe sinais de que não estará a salvo nas mãos de um 

herói mais forte do que ela, pois em situação indefesa ela é surpreendida pela proteção de 

um guerreiro, disposto a ajudá-la: 

Ele aproximou-se logo 
e avistou numa clareira 
uma moça que subia 
nas rochas duma pedreira 
e uma onça que seguia 
farejando traiçoeira 
 ................................... 
 
A onça saltou-lhe em cima 
mas ele pulou de lado 
meteu a espada com gosto 
fez um estrago danado 
e só do primeiro golpe 
deixou o bicho estirado 

 



 

A história de Artur e Isadora como toda saga heróica brinca com os arquétipos do 

self. Então, o rapaz que saiu de casa desde cedo representa um personagem que aprendeu a 

lidar com seus medos. Depois de vencer esse grande monstro interior, Artur recebe o 

merecimento de dividir suas experiências com Isadora, que afastada do pai, afastada da 

comunidade, deixa uma situação opressiva e parte para enfrentar o desconhecido. 

Surpreendentemente Isadora compactua com Artur o anseio de se liberar de seus medos 

irrogados. Digo surpreendentemente pois os contos de fadas tradicionais contam a saga 

heróica do rapaz que correu todos os perigos, enfrentou os mais elevados obstáculos,  

realizou as mais inesperadas peripécias, para ao final conquistar a bela donzela. Nesta 

história, Artur e Isadora procuram juntos encontrar a sabedoria,  que guardada na figura do 

ancestral da moça, espera o momento de ser retransmitida, caso os dois consigam seguir os 

conselhos da fada. Desse modo, o autor consegue preservar a autoridade da velhice, embora 

mantida em repouso, para ser liberada como prêmio de consolo no final da narrativa.  

Então ela viu um velho 
e parou na mesma hora 
os dois se reconheceram 
ali mesmo sem demora 
ela murmurou: “Papai!” 
ele gritou: “Isadora!” 
 
Correram um para o outro 
e deram um grande abraço 
Isadora vendo o pai 
Consolou-se do cansaço 
e sentiu que da viagem 
já dera o último passo 

 
 

Na escrita de Bráulio Tavares percebemos uma tendência em se afastar de uma 

visão religiosa, o seu mundo de poesia popular não se sujeita às normas da Igreja. No 

entanto, seus cordéis (principalmente “A Pedra do Meio-Dia ou Artur e Isadora” e “O 

Flautista Misterioso e os Ratos de Hamelin) imanam certa utopia moral que coincide com a 

prática da literatura de cordel. Seu mundo dessacralizado prefere apoiar-se na estética 



popular. O que significa dizer que há uma preocupação ética com o desvelar da moral da 

história, muito embora ela não esteja ligada ao aspecto religioso, ela cumpre com o traço 

crucial da narrativa, que segundo Benjamin é o principal motivo do ato de narrar. Portanto, 

na narrativa da Pedra do Meio Dia, o processo de solução dos problemas ocorre no plano 

encantado da fantasia, mas na verdade ela encerra uma moral que tem a ver com a 

experiência popular: 

Leitores para esta história 
lhes peço toda atenção 
porque nela se encerra 
um exemplo, uma lição: 
a verdade disfarçada 
pelo víeis da ilusão 

 

Para desvendar essa cilada, Artur e Isadora irão cair numa série de armadilhas que 

irão refocilar as verdades e as ilusões da vida. Eles prosseguirão sua jornada e a certa altura 

entrarão num outro reino, que terá uma funesta lição: 

Passaram por uma árvore 
alta como uma montanha 
ficaram muito espantados 
com uma altura tamanha 
no tronco dela pregada  
havia uma placa estranha 
 
Dizendo: “Aqui é o reino 
da princesa Morta Rica 
cuja beleza é tão grande 
que nem a ciência explica 
e quem olhar para ela 
logo apaixonado fica 
 
Os jovens foram em frente 
logo viram um castelo 
erguido à beira da estrada 
muito imponente e belo; 
portões de aço emitiam 
reflexos de ouro amarelo 

 

A expressão “ouro amarelo” vai apresentando a armadilha em que Artur irá se 

deixar soçobrar. Já podemos inferir desde então que é a cilada da ganância, ou a sedução 

que o dinheiro pode provocar. Uma cilada quase óbvia, dentro do universo temático da 

literatura popular: 



Artur ficou deslumbrado 
com a riqueza que via: 
cada conviva trajava 
veludo e pele macia,  
belos anéis e colares 
da mais rica pedraria 
 

Artur teria se enfeitiçado pelo luxo do castelo e como veremos, pelos aparentes 

encantos da tal princesa: 

Disse Artur admirado: 
“Nunca vi tanta riqueza 
já andei muitos países  
e agora tenho a surpresa 
de encontrar nesse deserto 
palácio de tal beleza”. 
........................................... 
Nisso abriu-se essa cortina 
e um vulto apareceu 
uma princesa tão linda 
que Artur entonteceu, 
ela sorriu para ele  
e ele nem se mexeu. 
 
Sempre sorrindo a princesa 
no castelo foi entrando; 
no mesmo instante atrás dela, 
saiu Artur caminhando 
e antes que percebesse 
estava o portão cruzando  

           ........................................ 

      Perto tocava uma orquestra 
de sonoros violinos; 
Artur provou belos pratos 
bebeu dos vinhos mais finos 
e a princesa contemplava 
com seus olhos cristalinos 

 

Como toda sedução tem seu preço, a princesa pediu que Artur permanecesse no 

castelo aquela noite. Depois de oferecer muitas regalias ao jovenzinho, dissimuladamente 

ela falou:  

e disse: “Você é livre 
se não quiser ter demora, 
mas ainda é muito cedo 
ainda não está na hora 
tome esse copo de vinho 
enquanto não vai embora 

 



A princesa fará uso de um truque ardiloso, um recurso clichê no melodrama e na 

telenovela, que aqui esteve associado à narrativa tradicional do cordel. A princesa colocará 

um sonífero em sua bebida, o que o deixará demente. Em poucos instantes, Artur: 

olhou em redor de si 
e nada se lembrava 
não sabia mais quem era 
e nem também onde estava, 
 só via a linda princesa 
que na sua mão pegava    

 

Por ter se deixado desviar tão facilmente do seu destino, o herói coloca em risco 

toda a fonte de seu poder. A visão tão ostentadora daquele castelo e sua atraente moradora, 

de fato engabelaram Artur. Mas Isadora que tem qualidades muito nobres, do ponto de vista 

da ética popular, já havia notado o possível engodo em que Artur se encontrava: 

Alguma desconfiança 
Isadora já sentia 
de toda aquela riqueza 
e uma coisa lhe dizia 
que tudo aquilo era falso 
ou então feitiçaria  

 

Vale ressaltar o significado simbólico que o autor emprega para a noção de 

feitiçaria, como a troca de sentidos, isto é, aquilo que não estava sendo visto era a realidade 

e a realidade que ele via era apenas a sua imaginação. Como mostrar para Artur que tudo 

aquilo que ele via estava apenas lhe ludibriando? 

Ela notou que Artur 
ficou meio enfeitiçado 
pelo luxo do castelo 
e a beleza do reinado; 
e talvez pela princesa 
tivesse se apaixonado 
 

 

Resta saber se a ilusão havia sido provocada pelo próprio Artur, que por cupidez se 

deixou encantar pelo poder inebriante da riqueza; ou se a ilusão teria sido provocada pela 

feitiçaria, que teria o poder de transformar a realidade. Na seqüência da narrativa as duas 

opções vão se tornando congruentes, pois Isadora que era pessoa simples, que nunca havia 



saído da sua terra, era jovem e estava desesperada. Ela não se deixou enfeitiçar por aquela 

aparente grandeza e conseguiu enxergar a realidade por trás do brilho ofuscante: 

Isadora era uma moça 
humilde e sem vaidade 
ficou triste ao ver Artur 
entrar de boa vontade 
seguindo a rica princesa 
com tanta docilidade 
................................. 

Olhando para o castelo 
seus jardins e suas hortas 
Isadora reparou 
que dentro de suas portas 
todas as coisas de lá 
pareciam estar mortas 
 
Não tinha aves pousadas 
nos galhos, nem sobre as telhas; 
e nas flores do jardim, 
bonitas rosas vermelhas  
borboletas não voavam, 
beija-flores nem abelhas 

 

Isadora olhou para as coisas mais simples e notou uma estranheza, notou uma 

alteração no funcionamento normal da natureza. Com o seu saber singelo, ela conseguiu 

desvendar a falsidade. Todavia, para encontrar a solução ela também abriu mão de seus 

domínios sobre a feitiçaria. Ela se valeu de um objeto mágico que aparece para lhe socorrer, 

uma vela que na mesma hora em que foi acesa iluminou os sentidos, comprovando as suas 

suspeitas e elucidando a realidade: 

Caminhou entre os portões 
do palácio à sua frente 
a luz da vela era forte 
como um refletor potente 
clareava feito o sol 
com um brilho equivalente 

 
Isadora nesse instante 
viu que tudo clareado 
pelo brilho dessa vela 
ficava logo mudado 
pois acabava o feitiço 
desse lugar encantado 
........................................... 
 
Quando ela entrou no castelo 
sempre com a vela acesa 



não viu ouro, não viu nada, 
não viu nenhuma riqueza: 
viu coisas de malassombro 
que ficou com a língua presa 
 
Viu cortinas de veludo 
mas roídas e mofadas, 
viu as vidraças partidas, 
colunas empoeiradas, 
cabeças de bichos mortos  
nas paredes penduradas 

 

Destarte, foi um elemento mágico que serviu para desnudar uma ação encantatória. 

Um feitiço usado para quebrar um outro feitiço. Foi assim que Isadora conseguiu resgatar 

Artur: 

Finalmente ela chegou 
na sala que Artur estava 
sentada numa banqueta 
com um olhar de quem sonhava 
uma corrente de ferro 
no seu pulso se amarrava 

 

Relatando a narrativa nessa sequência, até parece que o objeto que Isadora utilizou 

entrou no roteiro sem prévia referência, como uma saída imperfeita do autor para escapar de 

um implexo textual. Na verdade, esta vela teria sido um presente que os aventureiros 

ganharam no início da jornada conjunta. Eles ouviram uma voz estranha, de uma espécie de 

protetor invisível que veio lhes orientar dos perigos que lhes aguardavam e doou uma sacola 

com subsídios para enfrentá-los: 

Andaram por muito tempo 
e chegaram numa gruta 
ouviram um som saindo 
duma fenda diminuta 
pararam no mesmo instante 
e ficaram à escuta 
 
Era uma voz que falava 
num sussurro bem baixinho, 
dizendo : “Sigam em frente 
sempre por este caminho, 
 mas tenham muita cautela 
que o perigo anda vizinho 
 
Não posso dizer quem sou 
mas venho lhes ajudar 



e prevenir dos perigos 
que vocês vão encontrar 
a Pedra do Meio-Dia 
vocês haverão de achar 
 
Eu não posso avisar tudo 
que vocês têm pela frente 
só posso dar uma ajuda 
de maneira diferente 
agora prestem atenção 
porque o tempo é urgente 
 
Aqui no chão desta gruta 
tem uma marca traçada,  
cavem no mesmo local 
e encontrarão enterrada 
uma sacola de couro 
que eu aviso: é encantada 
 
Somente em último caso 
retiram de dentro dela 
 as coisas que lá estão: 
há um ovo e uma vela 
e uma flauta que é mágica 
desde que alguém sopre nela 
 
Essas três coisas irão 
muito a vocês ajudar 
mais eu não posso fazer 
para lhes auxiliar,  
e só lhes peço atenção 
aos conselhos que vou dar. 
 
Nunca pise em qualquer chão 
só por ele ter firmeza; 
não se apegue à formosura 
não se iluda com a riqueza 
nas grades da inteligência  
é que a força fica presa” 

 

Esta última estrofe é um resumo de todo o roteiro da história. Ela anuncia as 

aventuras que os garotos irão pervencer: a primeira delas, o chão aparentemente firme seria 

uma ponte sem fim que encontrariam no caminho, único recurso para atravessar um abismo 

infindável: 

Artur disse a Isadora 
“o jeito é atravessar 
por essa ponte e então 
a gente pode alcançar 
o outro lado pra ver 
o que se vai encontrar” 
 
 



Os dois entraram na ponte 
sem nenhum risco temer 
porém daí a pouquinho 
passaram a perceber 
que uma coisa muito estranha 
começava a suceder 
 
Quanto mais eles andavam 
menos saíam do canto 
porque o chão dessa ponte 
avançava o mesmo tanto, 
e eles não prosseguiam 
pela força desse encanto 
 
Artur notou bem depressa 
que assim nunca passariam 
para a extremidade oposta 
e em breve cansariam 
sendo a ponte tão estreita 
no abismo cairiam 

 

Foi a primeira vez que os garotos foram imantados para uma ilusão, tinham a 

impressão de estar andando sem cessar e por mais que andassem não saíam do lugar. Em 

pouco tempo iriam perder a força de continuar. Foi quando decidiram usar o primeiro objeto 

mágico da sacola e tiraram dali o ovo, de onde saiu um pássaro que voando foi crescendo 

até tornar-se gigante. Nesse momento, a dupla corajosa experimenta um dos ápices de sua 

aventura, eles voaram muito alto, alcançando níveis que nenhum mortal alcançaria e 

descobrindo paisagens que as pessoas comuns nunca viram: 

A ave levantou vôo 
levando os dois pelo ar 
e eles se admiravam 
ao aquilo contemplar 
tão longe a vista alcançava 
que via um trecho de mar 

 

Mesmo se mostrando fiel ao grande legado da tradição narrativa Bráulio Tavares 

consegue inserir outros incrementos no seu texto, fazendo-nos refletir sobre as divisões 

entre realidade e ficção. Através de um roteiro repleto de figuras e mistérios o autor busca 

atrair uma outra esfera da vida corrente, a do espírito e das idéias, ou do espírito da idéias. 

Falando das coisas perfeitas e inebriantes, das pérolas cintilantes, dos vinhos capitosos, das 

pedras magníficas, das florestas inexploráveis, o autor redescobre a relação entre o 



miraculoso e a tradição narrativa. No entanto, não deixa de incorporar os recursos da 

narrativa televisiva e cinematográfica, que também lhes são familiares, seja através do ritmo 

acelerado da aventura, das variações e efeitos fascinantes de cenário e das fusões 

estonteantes dos elementos contidos na narrativa.  

Logo, o segundo amuleto da sacola que dera seqüência a aventura, fora a vela que 

clareou a ilusão do brilho do ouro amarelo. O terceiro e último amuleto foi a flauta que 

subsidiou na luta contra o maior de todos os perigos que enfrentaram:  o gigante da Pedra 

do Meio-Dia.218 Contudo, o gigante que muito ameaçava não tinha o poder da inteligência, 

fato que validava o conselho daquela voz protetora que sugeriu que a força física era 

vencida pela perspicácia: 

Disse Artur: “Senhor gigante, 
para falar basta ter boca 
sua cabeça é tão grande 
mas estou vendo que é oca.  
Dizer ameaça a mim 
é falar da banda mouca”.  

 
 

Ao dá sentido a um mundo de correspondências mágicas, o autor mergulha nas 

profundezas da narrativa inanimada, a pedra iluminada, o ovo, a vela e a flauta, que 

recebem sua importância da afinidade subjacente entre a “a alma, o olho e a mão”. Para 

Benjamin, a alma, o olho e a mão representam a atividade do narrador no seu aspecto mais 

                                                
218 A figura deste gigante é um detalhe peculiar da narrativa, ela funde imagens de diferentes heróis guerreiros 
que habitam o imaginário popular: cavaleiros medievais, vaqueiros nordestinos e cangaceiro: 
 
                            O gigante era enorme 
                             com três metros de altura 
                             a sua roupa de couro 
                             parecia uma armadura 
                             trazia um cinto de ferro 
                             enrolado na cintura. 
 
                             Calçava botas bem grandes 
                             esporas enferrujadas 
                             as luvas das suas mãos 
                             de sangue estavam manchadas 
                             e do seu cinto pendiam  
                             duas facas afiadas 
 
Esse modelo de herói é muito predominante na narrativa popular tradicional e aqui aparece com poderes do 
mal.  



sensível, e a interação entre os três simboliza a superação singular de pessoas que 

conseguem surpreender tais afinidades em si mesmo. O narrador pode ser considerado uma 

dessas pessoas, pois enxergam o que ninguém vê e no seu labor manual de contar é 

acompanhado pela alma, através da sensibilidade que se externaliza pelos olhos, dando vida 

ao inanimado. 

Mas na luta com o gigante, Artur quase perdeu a vida. Apesar de não temê-lo e 

enfrentá-lo em pé de igualdade, Artur tinha muitas desvantagens e precisou da ajuda da 

flauta mágica, último objeto da sacola.  

Depois de muita luta o gigante alerta: 

Rapaz você é valente 
mas meu feitiço é mais forte 
veja que você não pode 
com um cabra do meu porte. 
Se você tem fé em reza, 
então reze antes da morte. 
 
Dizendo isso puxou 
 a outra faca que tinha 
aproximou-se de Artur 
que deitado se mantinha 
tão distraído ele estava 
que se esqueceu da mocinha 

 
Foi então que Isadora usou a sua última arma, que não era de guerra, que 

aparentemente não teria nenhuma utilidade, mas se tudo ocorresse com aquela voz 

anunciara, haveria de tirá-lo do apuro: 

Isadora no momento  
em que o amigo caiu 
percebeu a desvantagem  
e sua sacola abriu 
e uma flauta lá de dentro 
no mesmo instante ela viu 
 
tirou a flauta depressa 
e começou a soprar 
pois compreendeu que ela 
poderia lhe salvar;  
no mesmo instante notou 
alguma coisa mudar 

 



Astuciosamente a narrativa é recheada de incitações, o feitiço libertador só poderia 

ser devassado caso os pequenos heróis dessem prova de inteligência e sagacidade. Então, 

interpretar a empregabilidade dos objetos da sacola, enfrentar o gigante da pedra, mais do 

que espírito de coragem, exigia dos personagens muita perspicácia. Os objetos mágicos 

funcionam também como ponte entre o mundo das coisas visíveis e invisíveis, 

extrassensoriais. Cada vez que se recorre a um deles,  há por trás disso enigmas a serem 

desvendados e acontecimentos incontroláveis, que não dependem de nenhuma ciência para 

serem resolvidos, mas que recebem sua explicação das condições de validade do 

conhecimento popular, que neste conto pode ser sintetizado na sua forma peculiar de 

enxergar a miséria por trás da riqueza. 

Depois de tantas peripécias, de tantas vitórias simbólicas, a narrativa desfecha, de 

acordo com o esperado, com um final feliz. O pai de Isadora libera-se da forma estagnada 

de pedra e todos os outros que estavam ali presos também vão se liberando da forma 

empedernida. 

Isadora prosseguiu 
na sua flauta tocando 
até notar que as pedras 
estavam se transformando 
eram pessoas que aos poucos 
iam se espreguiçando 

 

 A pedra, representando o estado rudimentar do homem preso às sombras da ilusão 

do poder, que tem na força do gigante sua materialização. Esta foi então iluminada pela luz 

da vida, pela luz que arde serenamente na natureza, que ilumina para quem esteja preparado 

para ser por ela iluminado. Uma luz que, segundo Benjamin, as crianças estão mais aptas a 

perceberem e, por isso, compreendem mais facilmente a fábula; 

A cor das pedras 
foi ficando diferente 
cada rocha parecia 
transformar-se lentamente 
perdendo o jeito de pedras 
ganhando forma de gente 

 



Walter Benjamin considera que o primeiro narrador verdadeiro foi o narrador do 

conto de fadas e por ser o conselheiro das crianças, foi também o primeiro da humanidade. 

E acrescenta que o conto de fadas mantém uma cumplicidade com as crianças porque 

compactua com a capacidade infantil de enxergar o mundo da felicidade, coisa que o adulto 

só percebe aleatoriamente. 

Ao reencontrar-se com o pai, Isadora descobre que ele já aguardara pela sua ida. Ele 

conta que uma fada amiga e bem-feitora havia lhe prometido ajuda, sendo esta quem 

presenteou os aventureiros com a sacola. Todavia o mérito de haver chegada até ali era dos 

pequenos heróis, que souberam empregar cada objeto mágico para a causa certa, no 

momento certo. 

Aquela sacola mágica 
vocês precisaram dela 
souberam usar o ovo 
também a flauta e a vela  
(...) 

 

Então, compila-se os elementos do conto de fada, a vitória contra o mal, a fada 

amiga que veio proteger e auxiliar, o final feliz do reencontro com o pai e, por fim, o 

casamento com a donzela: 

Bem, leitor, vou encerrar 
resumindo o sucedido 
Artur casou com Isadora 
uniu quem já era unido. 
Libertaram o reinado,  
Indo morar ao seu lado 
O velho pai tão querido 

 

Ao final, podemos perceber que a causa pela qual Artur e Isadora lutaram não era 

apenas da ordem pessoal. Os dois libertaram muitas pessoas e estavam lutando pela 

transformação da situação de toda uma coletividade, características comuns do herói épico 

nacional e do herói popular : 

Ao redor dos três 
os outros mostraram grande alegria 
vendo-se desencantados 
naquela gruta sombria 



e admiravam o brilho 
da Pedra do Meio-Dia 
............................................ 
 
Depois de se despedirem 
todos seguiram em frente 
cada qual pra sua terra 
num estado diferente 
o velho, Artur e Isadora 
seguiam alegremente 

 
Depois de vencerem todos os obstáculos os personagens puderam desfrutar de 

momentos de paz e porque resistiram ao cumprimento de todas as predeterminações é que 

se viram tranquilos, experimentando uma nova realidade, mais próxima da realidade do 

leitor, porque não extrapola as marcas da realidade concreta, da vida como ela é, sem tantas 

aventuras.  A Pedra, então, toma um valor de atitude contemplativa. O que antes era motivo 

de mistério e suspense, dúvida e incerteza, agora se torna símbolo de beleza e volta para o 

seu lugar dentro da natureza. Tudo volta ao seu estado normal, graças à astúcia de dois 

pequenos heróis que souberam se comportar muito bem na sua jornada fantástica.  

Até aí o autor mantém-se mais ou menos condizente com a matriz cultural da 

literatura de cordel e do conto de fadas. Porém, na última estrofe, percebemos sua 

intervenção, com certa marca de autoria. O texto propõe a continuidade da narrativa, o que 

não é muito utilizado na literatura de cordel, que pretende encontrar solução finalista para 

os conflitos. Então, ao invés de finalizar na estrofe já citada, em que se propõe encerrar, 

resumindo o final, casando Artur e Isadora; o texto incita que a normalidade poderá ser 

alterada novamente, apontando para uma narrativa episódica, muito comum à literatura de 

massa: 

Talvez a história prossiga 
após o tempo passar 
viver parado num canto 
Artur não vai aceitar. 
Retomará seu roteiro 
esse par aventureiro 
sempre que a sorte mandar 

 



Uma outra dissonância no cordel de Artur e Isadora, em relação à narrativa da 

tradição oral, acontece por meio dos protagonistas, que não contam com uma grande 

quantidade de epítetos. De acordo com Ana Maria Galvão nos folhetos de cordel: 

Os protagonistas das histórias (...) por desempenharem papel nuclear nas 
histórias e cumprirem um papel, junto ao leitor, de norteadores daquilo 
que será o ‘bem’ e o ‘mal’ no enredo são mais adjetivados. Na maioria 
dos casos, o uso expressivo dos adjetivos nos poemas parece querer 
deixar claro para o leitor de que lado se situam os personagens. 
Cumprem, pois, o papel de localizador das forças do bem e das forças do 
mal, do herói e do inimigo, deixando pouca margem para as 
ambigüidades219 

 

Em Artur e Isadora, os personagens prescindiam uma quantidade exacerbada de 

qualificadores. Logo, para este autor a ação dos personagens é mais importante do que a sua 

adjetivação prévia. De acordo com Galvão220, isso pode acontecer em diferentes graus nos 

folhetos de cordel, mas no geral, os adjetivos utilizados são muito fortes. 

Entrementes, o elemento sobrenatural está muito presente no imaginário popular, e 

especificamente em narrativas orais tradicionais, bem como nas histórias dos folhetos.  

Galvão221 não descarta a possibilidade de que estes processos de encantamento, 

desencantamento, magia, a presença de forças sobrenaturais, a ação da força do destino, a 

constância da morte, estão todos intrinsecamente ligados a elementos míticos religiosos e à 

religiosidade cristã. Conforme acompanhamos, Bráulio Tavares prefere apelar para a moral 

da história e, mesmo fazendo uso da fantasia não faz quase associação com elementos do 

catolicismo popular.  No seu caso prepondera o compósito sobrenatural como constitutivo 

da ação do herói, em que as forças sobrenaturais auxiliam-no na superação dos obstáculos. 

O formato fantástico das emboscadas e das soluções, ou da conquista peremptória 

da paz, no universo da literatura de cordel, pode ser identificado como a dinâmica que 

                                                
219 GALVÃO, Ana Maria. Leituras de Cordel em Meados do Século XX: Oralidade, Memória e mediação do 
“Outro”. In: Cultura letrada no Brasil: Objetos e Práticas. Márcia Abreu e Nelson Schapochnik (orgs.) 
Campinas: Mercado das Letras & ALB; São Paulo: FAPESP, 2005, pp. 369 -397 (p.392) 
220 Ibdem,Idem 
221 Ibdem,Idem 



Matín-Barbero irá chamar de “provocação-pacificação”,222 ou seja,  as soluções que o leitor 

irá saborear como inovadoras, fantásticas, imprevisíveis, são de fato, conhecidas e 

esperadas por ele. As teorias do materialismo histórico identificam nesta dinâmica a 

preservação e permanência da ordem, ou a passividade diante da realidade política. É 

preciso ter cuidado com esta interpretação, pois ela coloca o popular como reacionário e 

politicamente imaturo. Ela só reconhece uma forma de revolta popular, a do proletariado, e 

desconsidera as várias possibilidades de representação política na arte e na literatura. 

Martin-Barbero223 ativa a hipótese de que uma utilização da literatura que não é 

radicalmente reformadora pode ser o reflexo de uma visão de mundo no qual a sociedade 

pode ser melhor e mais justa, sem que tenha que ser totalmente reformulada. 

Diante de uma escolha pacificadora, talvez a guerra não seja a única forma de 

resistência política. A paz e a guerra são duas posições distintas diante da luta, e até hoje, 

foi a guerra e não paz quem deu provas de ser  mais danosa e imatura. As maiores guerras 

da história foram provocadas por forças da situação, e não por forças da resistência. 

A implicância com uma cultura popular despolitizada é parte do descontentamento 

de uma determinada posição teórico-política que viu na cultura popular um veículo para 

conscientização das classes e um meio revolucionário. Como em suas manifestações a 

cultura popular nem sempre se prestou a tais fins, houve certa decepção e desvalorização da 

mentalidade artística do “povo simples”. Esta visão está colada à outra, também muito 

disseminada, que identifica o popular com o supersticioso, o ingênuo, o infantil. Não é à 

toa, por exemplo, que na segunda edição de Artur e Isadora, o livro foi indicado para leitura 

infantil. Nesse sentido, a narrativa apresenta uma continuidade com a a produção simbólica 

da matriz cultural popular, pois o universo retratado por Bráulio Tavares é o mesmo dos 

contos populares  que durante séculos foi visto como tolo e irracional. 

                                                
222 Op. Cit. p.200 
223 Ibdem, Idem 



Uma outra ressonância com matriz cultural popular é a lição da materialidade, do 

valor-dinheiro, do capital mundano. Lição esta que já fora posta em outro contexto, com a 

cultura popular medieval, sob a visão degeneradora do aspecto material e corporal. De certo 

modo, a crítica ao valor material sempre fez parte da concepção popular, inclusive na 

literatura de cordel, na poesia de improviso e na poesia declamatória nordestina. 

Independente de provocar ou não uma mudança na estrutura do poder, podemos considerar 

a visão de Bakhtin, que em relação às formas da cultura popular carnavalesca-medieval 

afirma: “(...) de fato, essas formas tinham uma relação capital com o tempo, a mudança, o 

devir. Elas destronavam e renovavam o poder dirigente e a verdade oficial. Faziam triunfar 

o retorno dos tempos melhores, da abundância universal e da justiça.”224 

Não pretendemos encerrar esta discussão, pois não é parte do nosso objetivo 

investigar empiricamente se a cultura popular já foi capaz de modificar uma realidade 

política ou econômica qualquer. Ao nosso ver, a citação de Bakhtin sugere uma relação 

positiva para as mudanças e uma ênfase positiva para o devir, uma forma de subsistir aos 

efeitos mesquinhos, austeros e empobrecidos da existência material. Se por si só, essa visão 

é capaz ou não de modificar a ordem, não é fácil mensurar, mas pelo menos, ela assegura a 

subjetividade de uma experiência diversa da realidade. 

Não acreditamos que Bráulio Tavares tenha em seus cordéis exaltado o princípio 

material-corporal como paradigma Grotesco.  Por outro lado, ele o colocou sob o signo dos 

elementos simbólicos da cultura popular, e por que não dizer, da experiência humana. Em 

seus cordéis, a temática do ouro amarelo é recorrente. Já na narrativa que reescreve a lenda 

alemã do Flautista Misterioso, uma história colimada anteriormente pelos irmãos Grimm e 

pelo poeta inglês Robert Browning, Bráulio Tavares reafirma a temática do princípio 

material-corporal como veio de criatividade em sua produção. 

                                                
224 BAKTHIN, Mikhail.  A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: O Contexto de François 
Rabelais. São Paulo: Hucitec, 1987. p. 85 
 



A lenda narra a história de uma cidade que foi abatida por uma praga de ratos, um 

castigo vindo do céu como resposta à cobiça dos avarentos e a exploração política dos 

oprimidos. O povo, então, começa a exigir uma solução ao prefeito: 

 
Esta é a única causa  
da desgraça de Hamelin! 
os nossos políticos vivem  
de diversão e festim, 
comem, bebem, riem, dançam 
e a cidade está assim! 
 
Senhor prefeito apareça, 
venha dizer para nós 
a solução que vai dar 
a este problema atroz,  
antes que os ratos nos deixem 
sem calças e sem lençóis 

 

O prefeito promete uma resolução que parece ser aquela à qual ele está acostumado 

a prometer. Ele diz que vai acertar com os moradores as contas de todo o prejuízo que os 

ratos lhes causaram. De repente, ele escuta uma voz estranha, vinda do interior de seu 

gabinete, dizendo que teria a solução adequada para dar fim à rataria: 

Eu sou especialista 
Em combater este mal. 
Sou um caçador de ratos 
De fama internacional, 
Vim aqui logo que soube, 
Como bom profissional” 
 
O prefeito ouvindo isto  
logo começou a rir 
e lhe disse: Meu amigo, 
eu nunca pensei ouvir 
conversa tão absurda, 
história pra boi dormir 
 
Eu tenho aqui um problema 
Que tem sido uma tortura. 
Se não resolver depressa, 
vou perder a Prefeitura. 
Ou me traga uma resposta, 
ou me diga o que procura. 
 

O prefeito acabou fazendo um acordo com o flautista misterioso, disse ao moço que 

se ele realmente desse fim aos ratos pagaria com cem moedas de ouro. Ao passo que o 



flautista aceitou muito satisfeito aquela prebenda. Mas o prefeito ficou pensativo e 

recalcitrante: 

Deu um suspiro profundo 
que seu corpo estremeceu. 
Puxou do bolso um charuto, 
cortou a ponta, acendeu, 
soltou uma baforada, 
relaxou e se benzeu. 
 
Mas em menos de um minuto  
ouviu ruídos distantes 
abriu os olhos e viu 
entre os livros das estantes 
cinqüenta pares de olhos 
vermelhinhos e brilhantes 
 
Nisto, escutou-se na sala 
um som sobrenatural 
que entrava pela janela 
com a brisa matinal 
e parecia estar vindo 
lá da praça principal 
 
O prefeito foi olhar 
e viu no meio da praça 
o estranho em pé num banco, 
rodeado pela massa 
de pessoas que apontavam  
sorrindo e fazendo graça. 
 
Ele empunhava o flautim 
prateado e reluzente, 
soprava, tirando dele 
um som áspero, estridente, 
que provocava arrepios 
e dor no nervo do dente 
 

A exemplo de Artur e Isadora, vemos um objeto mágico que auxilia na resposta a 

um problema, acompanhado de um poder encantatório, uma saída impensada para uma 

emboscada imprevista. 

O Flautista, concentrado, 
produzia um som agudo, 
fechando os olhos, bem sério, 
distante, ausente de tudo, 
até que o povo da praça 
quedou-se, pasmado e tudo 
........................................... 
Foi então que o flautista  
desceu do banco onde estava 
foi andando com cautela 



sempre olhando onde pisava 
e sempre tocando o som 
que os ouvidos arranhava. 
 
E os ratos o acompanharam 
na descida da ladeira 
ao som daquela toada 
esquisita e feiticeira. 
Nenhum ficou para trás! 
Veio a rataria inteirinha! 

 

O Flautista conduziu os ratos magneticamente até à correnteza do rio. Lá todos eles 

foram sendo engolidos, um por um, até não restar nenhuma sombra deles. Foi então que o 

flautista aclamado pela população agradecida, retorna ao gabinete do Prefeito, a fim de 

receber a sua paga: 

Lá encontrou o Prefeito 
junto com vários senhores 
sérios, graves bem vestidos, 
eram dez vereadores 
mais catorze conselheiros 
e vinte e um assessores 
 
O Flautista fez ao grupo 
uma breve saudação 
e lhes disse: “Cavaleiros, 
cumpri minha função 
e agora vim buscar 
minha remuneração” 
 
O Prefeito e outros homens 
depressa se entreolharam.  
Tudo fora muito rápido, 
eles nada combinara, 
mas com um olhar somente 
todos logo se acertaram 
 

O valor que aquela comitiva decidiu pagar não foi o valor antes acordado entre o 

prefeito e o Flautista. O Líder da câmara foi quem falou ao Flautista: 

O Conselho Diretor 
vai precisar de um momento 
para consultar os livros, 
verificar o orçamento 
e definir um valor 
que sirva de pagamento 
 
Disse o flautista sorrindo: 
“Perdão ... não é bem assim. 
Já está tudo acertado 
com o prefeito de Hamelim: 



são cem moedas de ouro 
que ele garantiu a mim”. 
 
Um vereador ergueu-se 
e falou, bem cordial 
“Deve haver algum engano. 
Pela lei municipal, 
quem define esses valores  
é o Conselho Fiscal.” 

 

Daí estava feita a confusão. Depois de muita refrega, decidiram que o Flautista 

deveria voltar ao gabinete em um mês, para receber quinze moedas de prata. O Flautista 

saiu muito decepcionado e foi até à praça onde as pessoas faziam uma festa para comemorar 

o alívio que sentiam: 

Eram grupos de pessoas 
Que juntas comemoravam  
Aquele dia de alívio 
E cantando se abraçavam, 
Alguns brincavam de roda 
Outros riam e dançavam 
 
E ali, num bnco da praça, 
Com expressão de cansaço, 
O Flautista parecia 
A imagem do fracasso 
Parecia estar exausto, 
Sem forças para dar um passo 
 
Foi quando uma criancinha 
Devagar foi se chegando,  
com um sorriso inocente 
No rosto se desenhando, 
E abraçou o Flautista 
Como quem está consolando 

  

Uma calamidade ainda maior estava prestes a assomar a cidade: 

Ele beijou-lhe os cabelos 
e deu um triste sorriso; 
outras crianças vieram 
tocando pandeiro e guizo 
cantando uma musiquinha 
inspirada de improviso 
 
Todos em volta ao Flautista 
passaram logo a cantar 
ele riu junto com eles, 
começou a se animar, 
levou o flautim à boca 
e desatou a tocar 



 
Ao som dessa musiquinha 
outros entraram na dança 
foi chegando para perto 
tudo quanto era criança, 

            todos pulavam contentes 
como quem nunca se cansa. 

 

Pelo que aconteceu com os ratos, já dá para imaginar a finalização desta história: 

depois que o flautista se animou e começou a tocar, todas as crianças da cidade se 

aglomeraram junto a ele e logo formaram uma bandinha improvisada. Saíram todos pelas 

ruas desfilando sob os aplausos dos pais que assistiam ao cortejo. De repente um silêncio se 

fez e a multidão de crianças sumiu. Os pais descobriram a direção para onde tinham ido, 

mas já era tarde, viram apenas de longe as crianças sumindo numa abertura misteriosa na 

encosta da montanha.  

Daí por diante, os pais desataram numa procura insistente que de nada adiantou, 

pois não conseguiram encontrar suas crianças. Novamente pediram solução ao prefeito, que 

voltou atrás na sua palavra e decidiu ofertar as cem moedas de ouro à montanha onde o 

flautista sumiu com as crianças, mas elas nunca mais foram vistas. Em outras versões da 

lenda o flautista devolve as crianças quando o prefeito decide mudar de atitude. Como em 

toda narrativa oral, as variações enriquecem a narrativa, mas são nos detalhes remodelados 

pelo autor que percebemos sua marca autoral provocativa. 

Por mais despretensiosa ou ingênua que pareça essa narrativa, podemos extrair dela 

uma moral. A estupidez dos dirigentes da cidade, a ganância pelo ouro, o egoísmo, geraram 

as duas catástrofes na cidade: a primeira, da praga de ratos e a segunda, do sumiço das 

crianças. Mais uma vez, o preço do ouro parece ser maior do que o seu deleite, é esta a 

mensagem incutida na leitura popular que, revolucionária ou não, mantém uma lógica 

própria. Por trás de um texto leve, cadenciado, cheio de versos redondos e agradáveis, 

camufla-se uma pesada crítica social, que em meio a denúncias de corrupção, funcionários 

fantasmas, conchavos eleitorais, brigas pelas posições de poder, a narrativa faz todo sentido. 



Mas se observarmos bem, a reviravolta, a vingança contra a ambição insana dos 

homens de autoridade, ela não se deu pelas mãos do povo. Pelo contrário, o povo é 

novamente vítima das réprobas decisões da alta hierarquia. Neste caso, foram os segredos 

do mundo, uma força estranha quem decidiu o peso do castigo. 

Esta história contada por Bráulio Tavares conserva em muito a estrutura da poesia 

oral narrativa, inclusive em sua perspectiva mítica. Por exemplo, o tempo verbal da história 

está sempre no passado, tudo aconteceu há muito tempo atrás. Outro recurso da narrativa 

oral popular é a utilização do discurso direto, contribuindo para o desempenho dinâmico do 

enredo. No entanto, em sua classificação externa, ela bem poderia ser considerada uma 

lenda, pois tudo que é considerado lenda, correspondente a uma interpretação da tradição 

oral pela cultura letrada. 

De nossa parte, não podemos aferir que a composição de Bráulio Tavares seja uma 

lenda, ou um cordel. Apesar de conter na capa do livro a escritura Literatura de Cordel, dela 

o que temos, além das verossimilhanças com a matriz narrativa, é a poesia rimada em 

sextilhas. Todavia, o livro em brochura, papel de excelente qualidade, todo acompanhado 

de gravuras, muito bem acabado, pouco parece com um folheto de cordel. A coerência do 

texto, a precisão dos detalhes da reconstituição, o glossário ao final do livro (para explicar o 

significado de alguns vocábulos “exóticos”), os zelos de edição, tudo isso torna as obras em 

questão, uma mediação entre as experiências de leitura popular e as experiências do leitor 

intelectual, mediadas sob a forma livro-cordel. 

Por outro lado, a pouca densidade textual, a letra legível, as estrofes espaçadas, as 

ilustrações, que funcionam como uma legenda visual do texto, tornam-no acessível também 

à cultura de massa. Mesmo que escrito num espaço fechado como o livro, o autor transita 

entre os gêneros mais populares como aventura, suspense, magia, e consegue romper a 

distância entre a mensagem e o meio, aproximando-se do leitor. 

 



A partir de agora vamos acompanhar a trajetória de um outro herói, Trupizupe, de 

maior relevância na obra de Bráulio, assumida principalmente na peça Trupizupe, O raio da 

Silibrina, em que Bráulio Tavares dialoga com a poesia de improviso e torna possível a 

existência de um herói ambivalente, inserido no mesmo universo do herói Pedro Malasartes. 

 

4.2 Trupizupe: Um Herói Desgovernado 
 

 Pegue este feijão do ganzá e plante, Homem! O que este país de vocês ta precisando é de mais 
roçado e menos prosopopéia! 

Trupizupe 

  

Martin Cezar Feijó225 define a trajetória do herói em três estágios diferentes: mítico, 

histórico e literário. Essa definição do autor não vale para caracterizar a personalidade 

heróica enquanto herói trágico, bandido, romântico, cômico, revolucionário, sem caráter. 

No entanto, ela é útil para destacar o herói enquanto tipos históricos. Desse modo, o herói 

nasce com o mito (que se confunde com o próprio mito do herói), atravessa a fase da lenda, 

entra na história e chega até a literatura, onde a criação poética dá forma ao mito, a 

imaginação e aos anseios coletivos.  

 Essa trajetória não pode ser compreendida como uma seqüência linear, pois que, a 

própria literatura, às vezes, é criadora do mito. Ou vice-versa, o mito dá origem à literatura. 

Como é o caso de Ulisses, que sendo um herói mitológico na crença popular grega, torna-se 

um herói literário através da narrativa épica dada pelo poeta e historiador Homero. Portanto, 

vemos como essas três fases se misturam, fundido-se e dando vazão ao que aqui 

pretendemos destacar como herói antropológico, que compreende essas três dimensões 

enquanto criação da necessidade humana de superação da realidade.  

 De fato, o que caracteriza o herói mítico é a presença dos ritos, cultos e danças, 

como é o caso das várias narrativas que já surgiram em torno de Lampião, seus feitos 
                                                
225 FEIJÓ, Martin Cezar. O que é herói. São Paulo:brasiliense, 1984. (coleção primeiros passos) 



extraordinários e suas façanhas aterrorizantes. Além das vestimentas, peças e danças que se 

encenam em sua homenagem.  Então, Lampião foi um herói histórico que através da  

literatura popular e da tradição oral transformou-se em mito. Do mesmo modo, poderíamos 

citar dois heróis importantes na constituição da identidade nacional, Caxias e Tiradentes, 

que pela forma como são cultuados hoje, e pela deturpação histórica dos fatos, ganharam no 

imaginário simbólico nacional o status de mito de origem.  

 Denominamos os heróis retratados nesta tese como heróis literários, porque fruto da 

construção subjetiva de cada autor. Mas não nos limitamos a suas atribuições meramente 

estéticas e estilísticas, já que, no geral, são resultado das crenças e mitos populares e, ao 

mesmo tempo, permitem-se, pelas mãos de seus autores, instrumento de reflexão crítica da 

história, do presente, do passado e do futuro.  

 Os heróis nascem em época e contextos diferentes, em línguas diferentes, em povos 

diferentes. Apesar de tantas possibilidades, guardam em comum o fato de serem uma 

elaboração do inconsciente cultural226 de um povo, que passa a fazer parte da sua vida 

cultural. Portanto, o herói Trupizupe227 foi elaborado com referências explícitas de 

elementos da literatura popular, um rei muito rico, uma princesa bela em busca de um 

pretendente e um personagem trapaceiro. Do mesmo modo, Pedro Malasartes é uma criação 

da tradição oral e da sabedoria popular que apesar de  ter sido  muito recontada não perdeu 

a ênfase nos aspectos ambíguos da ordem social, os quais Trupizupe também conhece. 

Trupizupe e Pedro Malasartes constituem uma categoria de herói muito específica, o herói 

dos interstícios, da ambigüidade, o herói sem caráter, ou ainda, de acordo com a 

terminologia de Da Matta, o herói malandro, um tipo de indivíduo que vivendo numa ordem 

                                                
226 Entendemos por inconsciente cultural os dados olvidados na construção do herói, que têm a ver com a 
origem do mito, como a sociedade se acredita e se pensa, e com aquilo que espera para seu futuro.  
227 A personagem Trupizupe foi elabora num texto para o teatro. Seu primeiro Título foi “Trupizupe e o 
Casamento com a Filha do Rei”. A peça ficou popularizada com o nome “Trupizupe, O Raio da Silibrina” e a 
personagem ganhou vida fora do teatro, tornando-se título de livro: Os martelos de Trupizupe;  e mote para 
canção: “Meu nome é Trupizupe, sou o galo de Campina / Meu nome é Trupizupe,  O Raio da Silibrina!”.  



patronal  e hierarquizante resolve brincar com as regras, saindo da condição de indivíduo 

invisível e anônimo para o reconhecimento de uma fama pessoal.  

 Assim, Pedro Malasarte é filho de um pobre casal de velhos que tinha dois filhos 

jovens, Pedro e João. Pedro era muito astucioso e por isso se chamava Malas-ates. Seu 

irmão João, conhecendo as necessidades da família, sai de casa em busca de trabalho na 

fazenda de um homem muito rico e desonesto, explorador e mesquinho, que faz para seus 

servos contratos impossíveis de serem cumpridos. Depois de um ano de trabalho, João volta 

para casa humilhado e devendo ao patrão. Pedro revolta-se ao ver faltando uma tira de 

couro nas costas do irmão e resolve sair para vingá-lo. 

 Trupizupe, o Raio da Silibrina, é um artista desconhecido, que ao atravessar as 

fronteiras de um reino estranho é logo acusado de contrabando, tentativa de suborno e 

desacato à autoridade. È levado preso e ainda tem apreendido o seu ganzá. Trupizupe é 

aquele indivíduo que sem precedentes hierárquicos de honra ou sangue, está totalmente 

desprotegido pela lei. A família de Trupizupe não tem fama de ser politicamente correta. 

Dela ele não pode valer-se para se safar numa situação embaraçosa. Tanto é que, em alguma 

passagem de suas aventuras, ele precisa mirabolar a figura de um irmão imaginário que o 

pudesse livrar de ser preso pela segunda vez. Sem lenço, nem documento, Trupizupe é 

totalmente desvalido, ele não se apresenta bem vestido, e o único objeto do qual é portador, 

seu instrumento musical, foi-lhe privado já no início da história. Mas de sua família, nosso 

herói herdou a malandragem, a esperteza, a sagacidade. Trupizupe é muito bom de lábia, 

perito em rir dos ricos e manear situações de subordinação. Para quem não sabe, ele é filho 

declarado do herói popular Pedro Malasartes: 

Boa tarde pessoal 
Eu vou contar meu nascimento 
Foi tão grande o sofrimento 
Vocês vão até chorar 
Meu pai foi conhecido 
Como Pedro Malazarte 
Que matava de enfarte 
Juiz e oficiá 
Fez tanta presepada 



Que ficou até famosos 
Num veio tão mentirosos 
Nunguém pode acreditá 
(...) 

 

 Porém, da paternidade Trupizupe só conhece o nome e a herança simbólica, pois 

Malasartes não assumiu o filho que fez. Na história de seu nascimento, bem contada pelo 

autor, o Raio da Silibrina narra como seus pais se conheceram e como ele se desenvolveu 

independente do apoio do pai: 

 
(...) 
Conheceu a minha mãe 
Uma morena bonita 
Na boite de Anita 
Um clube familiar ... 
Meu pai se engraçou dela 
Passou lá uma semana 
Tomou dez litro de cana 
E foi-se embora sem pagar; 
Quando minha mãe deu fé 
Que tinha levado checho 
Disse: danado, não deixo 
De um dia te cobrar 
................................................... 
 
Aí um mês depois 
Soube que estava buchuda 
Fez um Deus nos acuda 
Que foi da palha voar 
Com um mês no bucho dela 
Eu já tava me bulindo 
Com dois tava grunhindo 
Com três peguei a chorar 
Com quatro abri um olho 
Com cinco dei um pinote 
Com seis cante um xote 
Cantei côco de embolar 
........................................................ 
 
Quando inteirou os nove 
 Mamãe passou pela feira 
Comprou mei-metro de esteira 
Que era pra eu me deitar 
Também comprou uns panos 
De fazer saco e estopa: 
Essa era minha roupa,  
Ou por outra, o enxová. 
(...) 

 



Então, o filho, tal qual o pai, subverte temporariamente seu destino. Trupizupe de 

estrangeiro virou o dono do reino; Malasartes de pobre ficou rico. Como conseguiram essa 

proeza? — Com muita artimanha.  

 Malasartes pediu para ser empregado na mesma fazenda do irmão. Já conhecendo as 

regras do jogo, conseguiu fazê-las voltar-se contra seu próprio patrão. A regra era que o 

empregado não podia rejeitar trabalho e nem podia se aborrecer. Em compensação, o 

empregador também não poderia se aborrecer. Quem ficasse insatisfeito primeiro, perderia 

uma tira das costas. Para se vingar Malasarte precisa reverter essa regra. 

 Já o sabido Trupizupe, para casar-se com a filha do rei, deveria ter um título de 

fidalguia e ser o vencedor de um concurso de charadas. O candidato deveria acertar a 

charada declamada pela princesa que sabia “mais de mil”, “cada qual mais difícil”. Caso 

não acertasse a adivinhação, o pretendente seria condenado à morte. Essa regra, funciona 

para restringir a candidatura de qualquer um, pois na verdade, o rei estava interessado em 

outro rei para ser marido de sua herdeira. Como Trupizupe irá vencer esse desafio? — Com 

muita mentira bem contada e muita sabedoria para inventá-las. 

 No primeiro dia de trabalho o fazendeiro ordenou que Malasartes fosse trabalhar 

numa plantação de milho e mandou como companhia para Pedro uma cachorra que o patrão 

sabia ser muito preguiçosa. Então ele ordenou: “- Só volte quando a cachorra voltar”. Pedro 

foi para a roça e trabalhou duro até o meio-dia, quando queria voltar para o almoço, mas 

percebeu que a cachorrinha estava muito bem acomodada na sombra de uma árvore sem 

sequer se mexia. Então, Pedro resolve dá uma paulada na cachorrinha, que volta correndo 

para casa. Nos outros turnos, Pedro nem precisou repetir a malvadeza, bastou fazer menção 

que iria bater e a cachorrinha o obedeceu.  

 No segundo dia, o patrão mandou que Pedro limpasse a roça de mandioca e 

Malasartes arrancou toda a roça de mandioca, deixando o terreno completamente limpo. 

Mas o patrão, a cargo de perder o contrato, não pôde demonstrar insatisfação. E assim 



aconteceu na sucessão dos dias, quando ao final de cada trabalho, o matreiro serviçal fazia 

questão de repetir a pergunta: “ – Zangado, meu amo e senhor?” 

 Sabemos que Malasartes age desse modo para vingar-se dos desagravos sofridos 

pelo irmão. No entanto, sua conduta, para além de vingativa, é irônica. Ele brinca com os 

padrões de certo e errado, da ordem e da justiça humanas, por isso ele pode ser tomado 

como paradigma do “herói das zonas ambíguas228”. Ele apenas cumpre literalmente as 

ordens do patrão para conseguir inverter o benefício dos resultados. Em certo sentido ele 

está colocando em prática a tese do “jeitinho de ser brasileiro” de que a norma pode ser 

reinterpretada e utilizada conforme as circunstâncias.  

 Já o pobre Trupizupe sem família para defender, age em defesa própria. Mas sempre 

a sorrir da ordem dos privilegiados. Então, quando o vice-rei vai interrogar de modo 

autoritário aquele andarilho, ele responde sorrateiramente, escapando do controle da 

autoridade: 

— Vice Rei: Possa saber quem é o senhor? E o que faz aqui? E 
de onde vem? E para onde vai? E com que autorização cruzou 
a fronteira? E que história é essa de ficar cantando sozinho no 
meio da estrada? 
— Trupizupe: Se o senhor não se incomoda, pode começar de 
novo, que eu já me esqueci da primeira pergunta. 

 

 O Vice-Rei simplifica as questões e Trupizupe continua com suas respostas 

escorregadias. 

— Vice-Rei: Estou perguntando quem é o senhor. 
— Trupizupe: Pois, falar nisso, eu quero saber quem é o senhor 
também. 
— Vice-Rei: Eu perguntei primeiro. 
— Trupizupe: Então responda primeiro, a vez é sua. 

 

 Neste momento o Vice-Rei se aborrece o utiliza a pergunta chave que mais 

caracteriza o “jeitinho de ser brasileiro” que  simboliza a  imposição da vontade de quem 

manda dentro da ordem de uma hierarquia pessoalizada: 

                                                
228 DA MATTA, Op. Cit. 



— Vice-Rei: Seu moleque, você sabe com quem está 
falando? 

  

 O malandro faz de conta que não compreende o jogo de autoridade e  responde, 

fingindo respeitoso e desapontado:— Sei não senhor. Desde hoje que eu pergunto e o 

senhor não quer responder.  

 Num sentido geral, Roberto da Matta coloca a malandragem (bem como a caridade 

e a violência, em outras gradações) como uma revolta contra essa lógica hierárquica que 

permite o poder da opressão dos fracos pelos fortes. Na verdade, a malandragem é uma 

tentativa de devolução da reciprocidade social.  

 Mas Trupizupe não é um herói de prestígio nacional. Talvez por isso seus truques 

não tenham lhes descomedido de perder o seu ganzá, objeto que pela ignorância do Vice-

Rei foi confundido com uma arma. Por causa de um instrumento musical aparentemente 

neutro, inocente e sem valia, Trupizupe acabou sendo acusado de contrabando. Para tentar 

reaver o seu precioso companheiro ele apela para o truque da magia:  

— Trupizupe (coçando a cabeça, olhando em torno, 
tentando improvisar uma mentira convincente). Esse 
troço aí – o senhor ta vendo? Dê licença (pega o ganzá 
de volta) Ta vendo essas latinhas? Pois bem, elas são 
cheias de diamantes (balança o ganzá).  
— Vice-Rei (arregalando os olhos subitamente 
interessado) Diamantes? Eita danou-se! 
— Trupizupe (misteriosíssimo) É!!! Agora tem uma 
coisa, são diamentes encantados... 
— Vice-Rei: Então não adianta muito. 
— Trupizupe: Adianta, sim senhor! Porque o mágico 
que trancou ele aí dentro fez a feitiça que diz o seguinte: 
só um homem muito ambicioso pode abrir essa caixa. Se 
ele não tiver ambição, não adianta. 

 

 Com essa lorota, o esperto e ambivalente herói consegue vender seu ganzá por boas 

notas e fazer aquilo que parecia ser a virtude do Vice-Rei: a ambição, tornar-se seu ponto 

fraco, a causa de sua tolice e credulidade. Nesse truque jazem duas artimanhas já ensinadas 

por Malasartes. A primeira, que conta ter trocado um punhado de excrementos por dinheiro 



e a segunda, em que vende um urubu com perna e asas quebradas, fingindo ser uma ave 

adivinha. 

 Certo dia, Pedro estava caminhando faminto e sem dinheiro, quando viu uma ruma 

de excrementos no chão, colocou seu chapéu cobrindo o que ali havia e ficou segurando. 

Então passou um homem rico e montado a cavalo, que por curiosidade perguntou o que ele 

estava guardando. Malasartes respondeu que era o pássaro mais bonito e selvagem. Assim 

conseguiu vender os excrementos por quinze mil e sai como quem fosse comprar uma 

gaiola. Depois de muito segurar, com medo de o passarinho fugir, o homem descobre o que 

verdadeiramente tinha comprado. É muito comum entre os truques de Malasartes, conseguir 

trocar o que nada tem valia por objetos ou moedas de muito valor.  

 No segundo episódio, Pedro estava caminhando com toda a parte que lhe havia 

tocado da herança de seu pai: uma porta. No meio do caminho, encontrou um urubu e 

também o carregou. Cansado e faminto bateu a porta de uma mulher que lhe nega comida. 

Pedro, então, se serve da porta para subir até a cumeeira da casa e descobre que a mulher 

está preparando um banquete para seu amante. Com pouco tempo, seu marido chega de 

surpresa em casa e a mulher lhe oferece um parco jantar. Pensando em se vingar, Pedro 

desce e bate a porta. Dessa vez, o homem lhe convida para entrar e jantar. Malasartes finge 

conversar com o urubu, que grita toda vez que ele bate na sua perna quebrada. Malasartes 

acaba descobrindo todo o jantar que sua esposa preparou e escondeu, dizendo que foi o 

urubu quem soprou, ele convence o homem de que o bicho tinha a capacidade de adivinhar. 

O malandro vende o urubu por uma boa quantia, avisando ao marido que muitas coisas 

acontecem na sua casa, durante sua ausência, e que o bicho vai descobrir tudo. Porém, ele 

ressalva, se alguém jogar água na sua cabeça, ele nunca mais adivinhará. Nisso, a mulher 

que estava espreitando a conversa, joga água na cabeça do urubu para que ele fique mudo e 

não conte nada.  



 Prevendo que a magia podia cair por terra, Malasartes prepara uma condição para 

que seja desfeita. Tal expediente foi apropriado por seu filho bastardo Trupizupe. Antes de 

sair com o ganzá valioso, o vice-rei é advertido: 

—Trupizupe: Perai, Vossa Alteza. É que tem outro negócio que 
não expliquei direito. 
—Vice-Rei: o que é? 
— Trupizupe: É que o mágico botou outro feitiço também. Ele 
disse que o cara que abrir a lata, se além de ambiciosos for 
ladrão aí o negócio dá-o-créu. 
— Vice-Rei: Dá o creu como? 
— Trupizupe: os diamantes viram caroços de feijão. 

 

 Para se explicar melhor e não deixar o vice-rei ressabiado, Trupizupe ironicamente 

o tranqüiliza: 

— Mas vá lá, seu Vice-Rei! Vá lá! O senhor não é um nobre, 
um homem de bem?  Não tem que se preocupar! O mágico só 
falou esse negócio para prevenir de um lequera feito eu 
conseguir abrir a lata. Mas gente fina é outra coisas. Vá em 
frente. 
 

 Os homens que foram enganados por Malasartes, o que comprou os excrementos e o 

outro que comprou o urubu, não conseguiram alcançá-lo. Mas com Trupizupe ocorre 

diferente, o vice-rei volta enfurecido para pegar seu dinheiro, que Trupizupe prevenido, já 

havia enterrado. Por não mais dispor do dinheiro, Trupizupe vai para a masmorra, 

condenado a só sair de lá, quando da vontade do vice-rei.  Na narrativa popular, Malasartes 

nunca foi preso, talvez para não perder seu encanto. Nem mesmo quando Pedro ajudara 

aquele fazendeiro a matar sua própria esposa.  

 Quando já não suportava mais as presepadas de seu servo, o fazendeiro arquiteta um 

plano para livrar-se  de Pedro, que já o estava deixando pobre e preocupado. Ele chama 

Pedro e diz que há um ladrão rondando sua fazenda, então combina para ele mesmo ficar 

armado e vigiando sua fazenda, até o final da madrugada, quando deixaria o posto para o 

astuto empregado. O patrão ficou toda a noite na espreita e, na hora marcada, ao invés de ir 

o empregado, como combinado, este manda que vá a esposa, que é morta pelo próprio 

marido. Malasartes, então, ameaça que irá delatá-lo para a polícia. A fim de não ser preso, o 



patrão oferece uma grande quantia para que o matreiro fique calado, e outra grande soma de 

dinheiro para que ele suma da sua fazenda e nunca mais volte. Foi assim que Malasartes 

enricou, ficou livre para continuar suas andanças e preparar as mil e uma trapaças que há 

muito são famosas.229 

 Já o nosso herói Trupizupe não teve a mesma sorte. Na cadeia, ele descobriu que as 

penas naquele reino são mais severas do que ele imaginava, sendo condenado a ficar lá o 

tempo estipulado pelo vice-rei. Depois de muito negociar com o carcereiro, o malandro 

Galo de Campina consegue ser colocado numa cela especial, ao invés de ir para a 

masmorra. Na cela, ele conheceu o ladrão Pancrácio Camumbembe, que estava ali para 

cumprir sessenta anos de pena, por ter roubado um anel do rei. Pancrácio explica seu delito 

ao novo companheiro de cela, que imediatamente já pensa em burlar a pena: 

— Pancrácio: Foi o seguinte: eu me empreguei aqui na côrte 
do Rei, pra fazer mandado. Aí o Rei mandou que eu fosse 
comprar umas coisas no país vizinho. Umas jóias, anéis, 
colares, esses troços. Aí eu comprei. Aí, quando eu vinha 
voltando, pensei assim - " Mas rapaz, o Rei já tem tanta jóia! 
Se eu escondesse um anel, era bem capaz dele nem reparar! E 
se ele reparasse, eu bem podia dizer que tinha perdido no 
caminho ". Aí pronto, fiz mesmo assim. Peguei o anel mais 
bonito, escondi. Quando eu cheguei, o danado do Rei reparou 
logo! Aí eu disse a ele que dei uma topada na beira do 
cacimbão e o anel caiu dentro... 
—Trupizupe: ... Aí o Rei não acreditou, mandou te dar uma 
surra de cipó e te condenou a sessenta anos de cadeia. 
—Pancrácio:( Maravilhado ) Pois não foi mesmo?! como é 
que o senhor adivinhou? 
—Trupizupe: É porque eu tenho parente cigano e ando com 
um adivinhão no bolso. Mas foi só isso? 
—Pancrácio: Nada! Foi pior! Esse anel era um anel de honra 
que o Rei ia usar numa cerimônia, aí ele ficou fulo da vida e 
baixou um decreto dizendo que o primeiro cara que fosse visto 
usando o anel, ele mandava cortar a cabeça, mesmo que o 
cara não fosse o ladrão. 
—Trupizupe: Tá com a molesta, o Rei é brabo. Mas, vem cá! E 
o anel cadê? 
—Pancrácio: ( Olha desconfiado para os lados ) Pisssiu, não 
diga a ninguém não, mas tá costurado aqui dentro da minha 
camisa. Ninguém reparou. Os caras daqui são meio burros. 
—Trupizupe : É, eu andei notando isso ultimamente. Mas 
agora como é que tu vai fazer pra fugir com o anel? 
—Pancrácio : Fugir? E quem falou em fugir? Vou esperar que 
acabe a pena. 

                                                
229 Atribui-se a origem desse herói ao povo português. Mas se encontram variações suas também na Espanha.  



—Trupizupe : Esperar? 
—Pancrácio : Sim. 
—Trupizupe: Sessenta anos? 
—Pancrácio: Não, agora só falta 59 anos, 10 meses e 19 dias. 
Aí quando eu sair daqui, eu vendo o anel e fico rico.   
—Trupizupe: Mas rapaz, quando tu sair daqui tu já tás com 
mais de oitenta anos, já tás velho e caduco. 
—Pancrácio: Sim. Mas é melhor velho, caduco e rico do que 
velho, caduco e pobre. Não é lógico? 
—Trupizupe: Que é, é. Mas de lógica desconchavada o mundo 
já tá de bisaco cheio. ( pausa ) Pancrácio, em matéria de 
esperteza tu ainda é mobral, visse? Tu é meio tapado. 

 

Trupizupe, O Raio da Silibrina, pensou que iria ajudar, mas acabou sendo ajudado, 

pois, Pancrácio o informou que estava havendo um concurso para eleger quem iria se casar 

com a filha do rei. Foi quando o conquistador decidiu sair da prisão usando o concurso 

como subterfúgio. Ele manda um bilhete ao rei falando de suas intenções e logo o rei pede 

para vê-lo. 

Mesmo se atrapalhando todo na hora de cumprir as etiquetas de saudação ao rei, 

ainda que andrajoso, ele consegue convencê-lo de sua origem nobre. Ele justificou-se que 

andava mal vestido por prevenção aos assaltos. Depois, impressionou o rei com a  leitura de 

um papel todo amassado que retira do bolso e lhe serve como documento em várias 

ocasiões: 

 
—TRUPIZUPE ( Pega o papel, limpa a garganta, lê tudo de 
um fôlego só e com voz de locutor da globo): " Diploma 
Extemporâneo e Hereditável que se confere ao tetrarca 
Trupizupe, o Raio da Silibrina, Condestável Arquipomposo do 
Condado de Pepaconha, Super Grão-Vizir Equestre da Corte 
de Calafanje, Herói Tragicômico das grandes batalhas do 
Passo-do-Vai-Sem-Medo e do Desfiladeiro da Barranca 
Frouxa, antigo Embaixador Plenipotenciário no Império de 
Serra-Pau-Serrador. O portador deste título de nobreza está 
autorizado a representar esta nação diante de qualquer poder 
governamental d'além fronteiras, sendo para tanto nomeado 
Cônsul Despombado da Comarca Ambulante de Malacachêta, 
com todos os poderes inerentes ao cargo. Assinado, 
Escuriambo Ugulino da Silva... (pausa)... REI. " 

 

 Ainda que pareça um texto muito estranho, estava provado que neste reino havia um 

grande conhecimento de palavras eruditas (que na verdade compunham o vernáculo daquele 



cantador andarilho), as quais impressionaram aquele rei pomposo, que por desconhecer seus  

significados, acreditou serem elas atestado dos títulos de nobreza. À medida da leitura 

daquele documento, o rei vai dando sinais de admiração e respeito. Convencido de que 

aquele fidalgo poderia se candidatar ao concurso, o rei ordena que lhe conduzam a um 

aposento decente e lhe vistam com trajes apropriados de nobreza, pois ali ele deveria 

esperar dois dias para a prova do concurso. 

 Por seu turno, a princesa já estava fatigada daquele concurso, até aquele momento 

só tinha logrado receber pretendentes velhos, feios e muito burros. Já o rei, estava 

extremamente preocupado, pois sua filha estava mandando para a forca todos os nobres da 

corte. Por sua conta, Trupizupe conseguiu assistir a sessão daquele dia, e percebeu que a 

princesa não estava com vontade de casar, pois fazia perguntas de modo que os candidatos 

não pudessem acertar a resposta. Pensativo, Trupizupe decide ir tomar um ar fora do 

castelo, como relata a voz do narrador: 

Trupizupe foi andar  
de noite na fortaleza 
e ao passar por um jardim,  
viu uma janela acesa, 
e ele desconfiou  
que era o quarto da princesa. 
 
Foi quando, então, de surpresa,  
avançou nele um cachorro, 
correu atrás do herói,  
e ele disse: "Eu também corro, 
ou nos dentes dessa fera  
logo-logo eu sei que morro". 
 
Trupizupe, na carreira,  
saltou logo pra janela 
do quarto lá da princesa  
e caiu em frente a ela. 
Ficou com cara de besta,  
olhando pra cara dela. 

 

 E foi aí que Trupizupe ganhou o concurso por antecipação. A donzela fica 

encantada com o ímpeto daquele herói que se aventurou  a violar a proteção de sua alcova. 

Sua primeira reação foi de susto, mas logo o malandro mostrou a que veio, e começou a 



pegação, o chamego, que acabou interrompido pela chegada do rei. Trupizupe saiu dos 

aposentos da princesa acossado como entrou. O sumiço do pretendente deixou a donzela 

muito ansiosa para a sessão do dia seguinte.  

 Naquele dia os pretendentes deveriam entrar mascarados, a fim de coibir a princesa 

a julgá-los pela beleza. Tal medida dificultou a identificação do nosso herói, com quem a 

donzela estava desejosa de concluir matrimônio. Atenta em perceber algum detalhe que a 

fizesse reconhecer aquele homem, quando chega a vez de Trupizupe, a princesa lança-lhe 

uma charada coerente com o que havia ocorrido na noite anterior. Ao final da resposta do 

herói, a princesa simula emoção e diz ao pai que aquele era o enigma mais difícil de toda a 

sua coleção e somente aquele jovem acertou a resposta. Ela ordena que seja feito 

urgentemente o casamento.  

 O rei toma logo as providências e chama Trupizupe para uma conversa, na qual 

anuncia todas as funções que deverá exercer na corte. Por causa do grande desbaste de 

ilustres aristocratas, não haviam pessoas aptas a exercer tais cargos, por isso seu genro 

acumularia as funções de:  

1) Provedor-Mor da Fazenda Real, cabendo-lhe organizar e 
fiscalizar a arrecadação-à-mão-armada dos impostos do 
Reino, prestando contas, semanalmente, à corte; 
2) Grão-Inquisidor do Supremo Tribunal Carcerário, com a 
obrigação de supervisionar todos os processos criminais em 
andamento, comparecendo a todos os julgamentos oficiais, e 
providenciando a execução sumária de todos os réus. 
3) Supervisor do Planejamento da Câmara de Comércio, 
devendo apresentar, a cada trimestre, o plano das transações 
comerciais externas e internas, fraudulentas ou não, bem 
como acompanhar de perto a reforma cambial, a atualização 
das taxas de alfândegas e a elevação semanal dos índices 
inflacionários. 
4) Orador Oficial da Corte, com presença obrigatória, dada a 
sua notória fluência verbal, em todos os banquetes, recepções, 
jantares e inaugurações, datas cívicas, desfiles, congressos, 
simpósios e funerais que se realizem na esfera oficial. 
5) Finalmente, Secretário Secreto da Corte, devendo manter 
uma documentação atualizada e minuciosa de todos os 
eventos administrativos e sócio-culturais que se verifiquem no 
seio da nobreza local. 

 



 Trupizupe fica desanimado com tanta responsabilidade e percebe que não lhe restará 

nenhum tempo livre para ficar com a princesa. Então já está na hora de preparar mais um 

golpe, conforme introduz o narrador: 

Trupizupe, dessa vez,  
tá entrando pelo cano, 
só porque não esperava  
o golpe do soberano, 
e vai ter que trabalhar  
os doze meses do ano. 
 
Mas quem tem sangue cigano,  
não se aperta por tão pouco. 
Trupizupe pensou logo  
num golpe, meio de louco,  
que poderia tirá-lo  
daquele grande sufoco. 
 
Por isso, esperou um pouco,  
e à noite, depois da ceia, 
ele saiu escondido  
por volta das dez e meia 
e foi falar com Pancrácio  
lá na cela da cadeia. 

 

Pancrácio, seu companheiro de cela, fica impressionado como aquele malandro foi 

preso num dia, e no outro já estava rico e ainda ia se tornar príncipe. Tão hipnotizado pelas 

táticas de Trupizupe, Pancrácio se convence a casar com a filha do Rei, no lugar dele, e 

assumir todas aquelas funções.  

—Trupizupe : É o seguinte: o golpe todo deu certo, mas 
agora eu tou com um problema. Casar com a Princesa 
tá ótimo, mas esse negócio de trabalhar pro Rei é que 
tá me enchendo o saco. Problema de saúde , não sabe? 
Eu sofro de alergia hipnótica: quando começo a 
trabalhar, me dá um sono danado. Aí eu quero que tu 
me ajude.     
— Pancrácio: Mas como?  
—Trupizupe: Tu casa com a Princesa no meu lugar. 
.......................................................................................... 

—Pancrácio: Mas como é que um troço desses pode 
dar certo? 
—Trupizupe - É muito fácil , rapaz. Eu dou um jeito de 
tu fugir daqui da cadeia, agora tá fácil. Aí no dia do 
casamento tu veste minha roupa e dá pra enganar. A 
gente é meio parecido e o povo daqui é burro. 
— Pancrácio: E a Princesa? 
—Trupizupe: Ela não tá nem ligando, rapaz ! Do jeito 
que ela tá, ela casa até com a mãe-de Pantanha ! Como 



é?  Tu quer topar a parada, ou esperar  60  anos pra 
vender esse anel? 

  

 Ocorre a cerimônia, Pancrácio se atrapalha todo, Trupizupe vai vestido de dama de 

honra ... mas a confusão maior ocorreu fora da cerimônia. Os dois maridos começam um 

quebra-pau para disputar quem é que vai dormir com a princesa. Depois de muita discussão, 

nosso herói já impaciente, consegue entrar num acordo: 

—Trupizupe: Daí, cabra besta, que quem vai ficar casado com 
ela é tu mesmo ! Eu só tou querendo ver o filme, não é morar 
dentro do cinema não ! Eu não já te falei que tou afim de cair 
fora desse reinado? Agora tem uma coisa: eu queria passar 
essa noite com ela. Tu sabe, uma despedidazinha, etecétera, 
porque, afinal de contas, a gente ficou muito amigos. . . E tem 
também umas coisas que eu deixei pela metade, e eu não sou 
homem pra pegar um serviço e largar no meio.  
—Pancrácio: ( Já se convencendo ) É né? Era só hoje? 
—Trupizupe:  É, é só hoje, só agora de noite ! Quando o galo 
cantar, eu ajunto meus panos-de-bunda e meto o pé na 
capoeira ! 
—Pancrácio: Mas não fica um negócio meio esquisito? Eu me 
caso e o senhor vai dormir com a noiva? 
—Trupizupe:  Taí no que dá agente dialogar com gente 
inculta, sem formação clássica. ( Para Pancrácio ) Rapaz, isso 
é costume medieval, costume fino do tempo antigo ! Coisa 
altamente soçaite ! Qué que tu tá pensando? Antigamente só 
quem fazia isso era Rei, Rainha, esse povo bem zona-sul.     
..................................................................................................... 
 
—Narrador : 
E Trupizupe passou  
com a princesa, a noite inteira,  
no xamego e no mexido,  
no refrão da gemedeira.  
E quando o galo cantou,  
ele pulou da esteira.  

 

Depois de dormir com a noiva, o Galo de Campina acorda Pancrácio, que havia 

adormecido do lado de fora do quarto, onde permanecera na vigília. Trupizupe troca de 

roupas com Pancrácio, para não ser identificado e vai embora. E foi assim que o Raio da 

Silibrina casou-se com a filha do rei e ainda levou seu valioso anel.  

O texto de Bráulio Tavares compreende a sobreposição de tempos e sentidos. O 

nosso herói, ao mesmo tempo em que enquadra as características do bufão, o herói cômico, 

incorpora também o malandro carnavalesco, típico do herói popular nacional. São dois 



sistemas de idéias que se cruzam com certa familiaridade e faz confundir um com o outro. 

Enquanto herói cômico, Trupizupe diz todas as coisas que não podem ser ditas, desliza 

sobre as falas que são proibidas pelo código dominante. Ele remete a um antigo 

personagem, o bobo da corte, que se torna um estrangeiro interno, a quem o próprio rei 

escolhe (neste caso, a princesa) para representação da imputação jocosa.  

Enquanto malandro, ele é o personagem deslocado, que não se encaixa nem dentro, 

nem fora da ordem. Aliás, ele sabe utilizar as duas, a ordem e a desordem, a seu favor.  O 

malandro é o símbolo do carnaval do Rio de Janeiro230 e age sempre com criatividade nos 

interstícios. Senão, vejamos o encontro do vice-rei com Trupizupe, que mal tinha chegado 

e já se permitia criticar aquele reino: 

—Vice-Rei: Chega de conversa fiada! Passa pra cá os 
documentos!   
—Trupizupe: (Baixinho, enquanto vasculha os bolsos) Danou-
se! Esse Reino aqui deve ser muito atrasado: o Vice-Rei 
trabalha de soldado da polícia... (Tira do bolso um papel 
amarfanhado e entrega ao outro). 

 
 Temos nesse diálogo a superposição dos elementos temporais: um Vice-Rei que 

trabalha como soldado de polícia. Na verdade, ambos são agentes da ordem, e estão 

justapostos porque exercem função idêntica. De sua feita, o malandro é o agente da 

desordem, que veio trazer desconfiança, enquanto o cômico fica por conta da crítica direta 

e jocosa: “Danou-se! Esse reino aqui deve ser muito atrasado(...)”. “ Eita povo enrolado 

esse daqui!”.  

 Nessa intercalação de tempos, o autor justapõe a masmorra (representação do 

antigo medieval) e uma cela especial, semelhante às celas onde se alocam ladrões políticos 

da atualidade: 

—Carcereiro: Problema seu. Em todo caso, não vou mais lhe 
botar na masmorra. Vai ficar na cela especial. 
—Trupizupe: Com TV ou sem TV? 
—Carcereiro: Sem TV.  
—Trupizupe: Ainda bem. Quer dizer que o caso é menos grave 
do que eu tava pensando. 
 

                                                
230 DA MATTA, Op. Cit. 



 Mesmo que Trupizupe não assuma papel declaradamente político, ele acaba 

açoitando as verdades políticas, colocando sob a feição de ficção mentirosa as verdades que 

os poderosos produzem e aceitam sobre si mesmos.   

O autor de Trupizupe e o Casamento com a Filha do Rei, ainda tem espaço para 

justapor os modelos de narrativa medievais e de massa. De modo que, quando Trupizupe 

invade o quarto da princesa, ela está fazendo a leitura de uma fotonovela. Estilo que seria 

inapropriado à época da vigência monárquica. De todo modo, a sugestão não é tão 

anacrônica quanto parece, pois a fotonovela, por conservar temas de romances e 

preferências femininas, é muito bem cogitada enquanto leitura para uma mulher solitária, à 

espera de um casamento.   

 Trupizupe pertence ao mundo da malandragem porque também possui aptidão para 

a música, os instrumentos e a poesia.  Como artista malandro ele adquiriu seus talentos na 

boemia, pois o próprio se declara conquistador que já pegou até mulher de delegado. No 

entanto, a arte de fazer poesia em martelo, da improvisação, das falas e suas entonações, 

isto ele aprendeu com os repentistas nordestinos: 

Pra cantar desafio eu tô sozinho 
Pois não vejo poeta a minha altura 
Eu não vejo ninguém com estatura 
Pra poder me seguir nesse caminho 
Quando de uma platéia eu me avizinho 
Surge alguém pra me desafiar 
Quanto mais me ajoelho pra rezar 
Mas as almas penadas me aparece 
Se esse povo daqui não me conhece 
Se segure que eu vou me apresentar 

 

Trupizupe é um malandro porque não quer trabalhar, pois assim como seu pai, 

Pedro Malasartes, prefere viver na liminaridade, sem um lugar fixo para não se prender à 

ordem social. Além disso, o universo da rua é o lugar propício para o exercício da 

malandragem. Na peça “O casamento de Trupizupe com a filha do Rei”, nosso herói nega a 

força de trabalho, principalmente, quando desiste de ser príncipe, pois descobre que as 

incumbências do cargo são maiores do que os prazeres: 



—Trupizupe: ( Puxa o Rei para perto da platéia ) Majestade, 
se eu entendi bem, eu vou ficar fazendo aqueles trabalhos 
todos? 
—Rei: Exato. 
—Trupizupe: E como é que vai dar?   
—Rei: Oi, e sou eu que sei? O senhor é um homem inteligente, 
não venceu o concurso? Pois inteligência é pra isso: pra 
trabalhar. 
—Trupizupe: Isso é um ponto extremamente discutível, mas 
vamos em frente. Onde diabo eu vou arranjar tempo pra fazer 
aquilo tudo? 
—Rei: Ora, com umas 20 horas diárias dá tranquilamente. 

 

Da verossimilhança interna com a comicidade popular, Trupizupe aprendeu a 

ignorar os papéis hierárquicos e colocar-se em contraste com o mundo movido pelo ouro. 

Trupizupe é tão consciente do “ethos popular” que ele dissimula ser humilde e trabalhador 

para escapar  de ser aprisionado novamente. Quando está indo embora, Trupizupe 

reencontra o Vice-Rei e outra vez consegue brincar com a ambição dele: 

—Vice-Rei: Tou lhe achando parecido com um vigarista que 
apareceu aqui no reino e acabou casando com a filha do rei, 
ontem de noite. 
—Trupizupe: Então não pode ser eu, né? Se fosse eu, eu tava 
lá no morninho, e não aqui no meio da estrada, pedindo 
carona a jumento. 

 

 Tentando convencer o guarda da fronteira, Trupizupe se passa pelo próprio irmão 

(inexistente):  

—Vice-Rei: E você, o que é que tá fazendo por aqui? 
—Trupizupe: Eu vim ver se arranjava trabalho, né? Um 
trabalhinho de alugado, num roçadinho. . . ou qualquer 
serviço em obra do governo:  quebrar pedra no meio da 
rodagem, fazer barragem em rio seco, cavar buraco pra 
aparar a chuva. . .  
 

Meio desconfiado o Vice-Rei testa aquele mentiroso ao lhe mostrar seu ganzá. 

Agora o trapaceiro deve arranjar  uma boa improvisação para conseguí-lo de volta  

—Trupizupe:  ( arregala a cara; para a platéia ) É meu ganzá! 
E eu pensando que esse papangú já tinha dado fim a ele! ( 
Para o Vice-Rei ) Ah, Vossa Excelência, mas me interessa 
muito! Lá em casa todo mundo canta: papai, no fole-de-oito-
baixo, passa a noite metendo o dedo, e mamãe com a maraca  
balançando! Me mostra aqui. ( Pega o ganzá ) Oxente, e 
abriram? 



—Vice-Rei: Abriram, mas ainda serve, é só botar uns troços 
dentro. 
—Trupizupe: ( apalpando os bolsos , triste ) Ah, mas 
Excelência, como é que eu posso lhe comprar isso? Eu sou um 
pobre coitado, que não tem no cú o que o priquito roa... 
—Vice-Rei: Ah, eu só vendo por cinco mil contos. 
—Trupizupe: ( Para a platéia ) É tão burro que não quer nem 
tirar vantagem, só quer o dinheiro de volta ( Remexe nos 
bolsos, pára de repente, apalpa alguma coisa com ar de 
surpresa, rasga um pedaço da camisa, tira qualquer coisa ) 
Eita, rapaz, agora é que me lembro. Essa camisa é do 
Pancrácio! E o besta nem se lembrou... ( Ergue o anel na 
ponta dos dedos ) O anel, rapaz! O anel do Rei!... 
—Vice-Rei: ( Curioso ) O que é que você tem aí? 
—Trupizupe: ( Escondendo o anel, num gesto de peraí ) Um 
instantinho aí, seu Vice-Rei! Deixa eu inventar uma história! 
Repentista precisa pensar também. ( Pensa, volta-se para o 
Vice-Rei ) É o seguinte: isso aqui é uma jóia de família, que eu 
ia carregando escondido. Mas na voz do ganzá, eu prefiro 
fechar o negócio, porque, o senhor sabe, nós somos uma 
família de artista e a gente preza mais a nossa arte do que os 
bens materiais... ( faz um gesto de desprendimento e estende o 
anel para o Vice-Rei ) Se o senhor não vê obstáculo, a gente 
troca um no outro e estamos conversados. 
—Vice-Rei: ( Arregalando os olhos ) Incrível! ( Pega o anel ) 
Um anel belíssimo, valiosíssimo! Pois tá feita a troca! 
—Trupizupe: ( Irônico ) Então é todo seu, pode enfiar. 
—Vice-Rei:  Hein? 
—Trupizupe: ( Com um gesto didático )...no dedo. 
—Vice-Rei:  ( Enfia o anel ) Nunca pensei! Que sorte danada, 
achar um cabra besta como esse! Vou embora logo, antes que 
ele resolva mudar de idéia!( Acena em despedida ) Bem, 
amigo, tou com pressa, tenho que ir ao palácio para uma 
audiência com o Rei. Prazer em conhecê-lo! 
—Trupizupe: ( Saudando ) Idem, ibidem, Excelência. Não se 
esqueça de ir usando o anel. Isso aí é jóia apropriada para 
audiências reais. E se o senhor ver meu irmão por aí, diga que 
eu mandei lembrança, e mãe mandou dizer se ele voltar pra 
casa tarde da noite, a chave tá no vaso de planta do terraço. 

 

Trupizupe não é mestre apenas na arte de deslocar o sentido dos objetos, de modo 

que uma bula de remédio que traz no bolso, ora serve como passaporte, carteira de 

identidade, atestado de bons antecedentes ou atestado de título de nobreza. Ou do seu ganzá, 

que ora é um objeto mágico, uma arma, ou um instrumento muito valioso. Ele consegue 

provocar a inversão dos contrastes, apresentando o forte como fraco e o fraco como forte, o 

rico como bobo e o pobre como inteligente. Ao final, ele zomba do futuro do Vice-Rei, que 

deixou-se iludir pela riqueza do anel e logo será preso como autor do roubo que ele mesmo 

estava investigando. 



Como burlesco e malandro Trupizupe sintetiza o jeito de ser de um herói popular 

regional, um recuperando a ironia grotesca, o outro, vivendo numa ordem 

predominantemente hierarquizante, num mundo onde predominam as relações advindas de 

uma ordem tradicional. Pois Trupizupe precisa lidar com regras complicadas em que regem 

normas imperativas ligadas à tradição imposta pelo sistema monárquico, a moralidade da 

família e até mesmo as proibições sexuais da igreja. Neste caso: “(...) as relações pessoais 

mostram-se muito mais como fatores estruturais do sistema do que como sobrevivências do 

passado que o jogo do poder e das forças econômicas logo irá colocar de lado e 

marginalizar231”. 

Desprovido de títulos nobiliárquicos ou de um nome de família, nosso herói luta 

para não ser mais um desconhecido, e sua intolerância ao anonimato o faz gozar de uma 

fama toda especial. Trupizupe é um herói muito simpático e sua popularidade está baseada 

no seu alto poder de criatividade, com que se vinga das normas de justiça, utilizando sua 

vitória em sabor de todos. Na verdade, todos se sentem vingados através dele, e assim, ele é 

levado da categoria de anônimo invisível para a de personalidade inestimável. Num sistema 

onde as relações de camaradagem é quem ditam a lei, este tipo de herói é pioneiro em 

separar a pessoa e a norma. Ele é capaz de devolver a justiça aos pobres e oprimidos, pois 

atua como uma espécie de Robin Hood sem armas, já que seu instrumento de ataque são as 

palavras, o chiste232. 

Ele diz para o rico que além de ter dinheiro, é preciso ter inteligência. E inverte com 

facilidade a posição de pobre impotente. Ele representa todos os homens pobres de posses 

materiais e explorados em sua força de trabalho, a recuperar as verdades recalcadas, 

disfarçadas sob a aparência da graça. (Mas ele só o consegue, porque seu mundo é 

dramatizado). Num universo onde a hierarquia está baseada na intimidade social, onde o 

rico tem mais prestígio, o herói devolve um sentimento de compensação quando se comove 

                                                
231 DA MATTA, Op. Cit., p.192 
232 De acordo com Muniz Sodré(1974), o chiste é o cômico produzido pela linguagem.  



pelo sofrimento provocado pelo ostracismo de seu próprio grupo, e a partir disso, procura se 

tornar uma pessoa reconhecida, um Raio da Silibrina.  

No próximo capítulo iremos apresentar um outro herói, tanto quanto famoso, um 

cangaceiro ilustre, afilhado de Padre Cícero e temido por todos os nordestinos. Estamos 

falando de Virgulino Ferreira Lampião, ressuscitado num cordel que irá contar sua 

aventura na Matrix, irá também dar fama ao seu inventor Astier Basílio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V - ASTIER BASÍLIO 
 
 

5.1 Na Peleja do Pretexto Poético 
 
 

A fim de adentrarmos propriamente à produção de cunho popular de Astier Basílio, 

julgamos imprescindível apontar algumas questões ínsitas à sua formação familiar; ao seu 

processo de criação poética, desde o despontar de sua produção juvenília; até a 

compreensão de alguns dos conseqüentes aspectos estilísticos-temáticos de sua obra poética 

multifacetada.  

Astier conta que seu fascínio pela poesia, sobretudo a poesia improvisada do 

repente, deu-se desde a infância. Quase uma conseqüência sociológica inevitável, já que 

toda a literatura e a música de que dispunha em seu lar, tratavam-se da produção poética de 

repentistas, desde os discos de renomes nacionais; passando pelos amigos de seu pai que 

tocavam no programa Retalhos do Sertão da Rádio Borborema, (mesma emissora de onde 

seu pai era locutor);233 e os amigos e parentes freqüentadores de sua residência. Sua 

diversão mais subliminar consistia em ouvir e decorar os discos do acervo de seu pai, bem 

como visitar o estúdio onde ele comandava o programa de rádio. Além de ser um passeio 

para o menino, que tinha a oportunidade de se deslocar até o centro da cidade, lá ele poderia 

encontrar-se com seus ídolos, Ivanildo Vilanova, Moacir Laurentino, Severino Feitosa e 

outros.  

Não obstante, seus primeiros escritos não obedeceram aos critérios de uma literatura 

popular. Como jovem obstinado no caminho da poesia, Astier foi levado a enveredar para o 

campo da poesia erudita, com suas regras e recursos, já que a poesia, tal qual realizara seu 

pai, cantador de viola, era para o filho um impeditivo. A mãe do “passarinho Tiê” se opunha 

à sua identificação com a poesia herdada do pai, por julgar um ofício árido e pouco 
                                                
233 Em entrevista Astier se refere à fase em que seu pai foi locutor do Programa Bom Dia Nordeste na antiga 
Rádio Borborema AM. Antes disso, de 1985 a 1987 seu programa era Violas na Sociedade na Radio Sociedade 
AM. Atualmente, seu programa continua o sendo Bom Dia Nordeste, porém na Radio Panorâmica FM.  



prestimoso. Sendo assim, ela conduzia o filho às influências de sua doutrina religiosa, a 

Igreja Evangélica Pentecostal, fato que o fazia assimilar um conjunto de proibições e 

conflitos.  

 
Então, no ano de 1997, aquele renovo poeta, consegue o patrocínio para a 

publicação de seus poemas, que já vinha produzindo desde o ano de 1993, ano em que, pela 

primeira vez, recitara poesia de sua autoria, no programa Retalhos do Sertão na então Rádio 

Borborema. Na verdade, seu auspício era o de ser poeta improvisador, mas pelas restrições 

que encontrou, canalizou sua vontade para a poesia canônica, esquecendo 

intermitentemente o veio da literatura oral.   

Suas primeiras poesias irão transpor esse jogo de conciliações, fato que o fez 

renegá-las dez anos depois. Nessa perspectiva, sua escrita está inspirada em condições 

conflitantes, por vezes, transmuta-se poeticamente em figuras temáticas como silêncio e 

solidão, resolvendo na própria fonte do ato poético seus dissabores mais íntimos. Deste 

modo, seu primeiro livro “Sonetos Soltos Ao Vento e Outras Poesias”, parece ter nascido 

deste mecanismo de autodefesa e evasão. Por este motivo, a expressão poética resultante 

dessa tensão tem sido analisada como linguagem predominantemente emotiva e subjetiva: 

Por que me perco nos mesmos lugares? 
Se a minha gula termina em jejum 
Às vezes penso que sou dez milhares 
sem ter certeza de ser mesmo um 
 
Por que meus olhos vão aos lupanares 
Será (quem sabe) meu sofrer comum 
Meu coração possui milhões de altares 
e ao mesmo tempo não possui nenhum 
 
Na minha busca me perdi no eu 
quando encontrei-me ele se perdeu 
fui sol na noite que não teve fim... 
 
Vaguei nas glebas do vale sombrio 
nas profundezas deste meu Vazio 
não me encontrava mais dentro de mim234 

 

                                                
234 BASÍLIO, Astier. Sonetos Soltos no Vento e Outras Poesias...Campina Grande: edições Caravelas, 1997, 
p.17 



Desse modo, as expressões metafóricas de sua obra, aparecem como configurações 

simbólicas da realidade poética do eu lírico, uma realidade adversa, que por vezes impede-o 

de ser feliz, lançando-o no aprisionamento do seu quarto, no vazio existencial, na solidão de 

estranhas ruas, no pessimismo e até na degradação do corpo: 

Nos grilhões desgraçados do negrume 
Minha lua brilhava agonizando 
Sua dor no infindo se resume 
Sobrevoava o meu céu um triste bando 
 
Minha alma sem vida já presume 
Os açoites vocais do coro infando 
Que esta súcia de mim avante rume 
Oh!  Meu Deus eles vêm se aproximando 
 
Sou refém de mim mesmo e no degredo 
Desta noite infeliz eu tive medo 
Pois o canto nefasto e vil o nutre 
 
Tive um susto no espelho, horripilante, 
Quando eu fui encontrar com meu semblante 
Vi o crânio risonho de um abutre235 

 

A expressão das sensações, a constante intimista, o sentido de tragicidade 

existencial, a valorização das emoções, são pontos da sua poesia em comum com o 

Romantismo. Mas nem sempre é convenção que seja o Romantismo sua referência 

estilística. Há os que o consideram Parnasiano, pelo uso da linguagem rebuscada, 

vocabulário culto objetivando tornar as rimas esteticamente ricas, valorização da 

metrificação e a preferência pelos sonetos. 

Porém, foi no Romantismo onde duas de suas principais características puderam se 

encontrar: a relação com a natureza e a ligação com o popular, únicos momentos onde o 

poeta se encontra e exalta o sentido da existência. Pela via do Romantismo, foi possível, de 

fato, externar o conflito e com ele reconciliar-se, unindo ao mesmo tempo a confiança no 

amor divino através da contemplação da natureza e a rememoração do passado lúdico 

através da referência à infância.  

                                                
235 Ibdem, Idem. 



Pelo caminho da natureza tornou-se possível perceber Deus com carinho, sem a 

imposição de dogmas e com a liberdade de viver as sensações, o que está muito explícito 

nos aspectos cromáticos, visualizados através da representação de paisagens e vôos 

imaginativos, onde o autor consegue liberar-se do aprisionamento interior. 

O QUADRO DA TEMPESTADE236 
 
Os lábios da chuva beijam 
o alto cume da serra 
das nuvens pingos gotejam 
beijando a boca da terra 
a água escurece o céu 
formando um formoso véu 
nas nuvens, trovões, açoite 
enquanto os pingos chuviscam 
os raios de fogo riscam 
o negro lençol da noite 
 
Então contemplo o troféu 
que Deus nos fez com primor 
na ampla tela do céu 
vejo os traços do Pintor 
que de uma forma sutil 
pintou o céu de anil 
fez o sol amarelado 
fez dourado ele maduro 
as matas de verde-escuro 
e o oceano azulado 

 

O visualismo freqüente revela que a emoção poética vem, sobremodo, através da 

sensação visual do mundo. Essa captação artístico-imagística de encantamento apresenta 

uma atmosfera serena, luminosa, clara; determinada por um vocabulário baseado em tons 

coloridos e brilhantes: azul, anil, dourado, lilases; por um conjunto de adjetivos e 

substantivos de conotação leve, serena e fluida: alegres, eterno, sutis, beijos, amor, água, 

flora; e por um sistema imagético no qual se utilizam, como termos ideais, elementos da 

natureza: flores, brisa, borboleta, violetas. O efeito, obtido a partir da combinação desses 

recursos é o da harmonia num universo acolhedor e dadivoso, distante dos conflitos 

íntimos: 

 

                                                
236 Ibdem,Idem, p.43 



Podes ver as flores no fulgir da aurora 
num desabrochar, a findar dilemas 
luzes tão lilases a quebrar algemas 
Fontes de utopia onde a vida mora! 
 
Orquidários vivos em perene flora 
Palmas dadivosas pensam enfisemas 
Lábios que escutam todos teus problemas 
Beijos que te abraçam num amor de agora 
 
Livre arbítrio tens...podes ver o dia! 
Lá terás de Graça... Água que sacia! 
(tudo o que tu queres, vê! É verdade) 
(...) 
 
Voam tão alegres muitas borboletas 
Num alvorecer, num sorrir de infâncias 
Num conciso azul que nas violetas 
Planam no eterno de sutis fragrâncias 
 
Favos de esperança, lume contumaz... 
na realidade fulgem mil amores 
Sonhos, utopias, num sorrir lilás 
num balé de cheiros a fluir das flores 

 

Quanto ao passado, deste foram recuperados os momentos significativos do contato 

com o avô paterno na zona rural patoense, interessado nas repercussões íntimas que este 

encontro lhe causava, procura recuperar o tempo perdido. Em conversa, viajando através 

deste locus, o jornalista lembra-se de que foi lá onde fez um pacto com a poesia popular237. 

É daí também que vislumbra as lembranças pessoais de uma passado nostálgico e a 

representação da casa como lugar do afeto e do aconchego que  desejara238: 

 
 

Era uma casa que fora esquecida 
pelo tempo onde o musgo fez pintura 
suas paredes ruínas de uma vida 
ostentavam seus quadros sem moldura 

 
Uma casa que fora construída 
sobre os berços da vida prematura 
que esqueceu de morrer adormecida 
fez dos quartos vazio sepultura 
 
Lá o tempo fez vago e fez acúmulo 

                                                
237 Astier rememora as visitas à casa do avô, onde fazia pequenos versos com seus primos enquanto brincavam 
no roçado. Entre suas brincadeiras, havia também a disputa para saber qual deles se tornaria um poeta, o que o 
impulsionou a se candidatar a tal feito. Promessa que acabou levando a sério.  
238 Mais tarde, voltaremos a comentar a aparição da casa em sua poesia. 



recolhido nos berços do seu túmulo 
fez a vida acordar e na janela 
 
Um eco oco quis interrogá-la 
quem mora aí? – e ao entrar na sala 
viu que a saudade vive a morar nela239 

 
 

Um dos aspectos mais originais de sua obra é que a iluminação alterna com os 

momentos de penumbra, o rebento com a mofina, a alegria com o exílio. Então, às vezes, a 

mesma casa definha e a infância representa o passado malogrado; o ambiente deixa de ser 

claro, luminoso, sereno, havendo uma sensível transformação de atmosfera, de outra monta, 

associada a signos que expressam as idéias de aprisionamento e de consumição. Essa 

atitude de pessimismo aparece enquanto configuradora do seu impasse irresolúvel com a 

vida. 

A sensibilidade exacerbada do sujeito poético debate-se, interna e dolorosamente, 

entre as contradições da crença e os próprios sentimentos. O constante fechamento do foco 

do poema no interno, no quarto, na solitude, dá ares de desabafo à poesia, que se transforma 

quase numa confissão direta a Deus. Característica também presente em suas primícias. De 

modo geral, essa atitude reflete a tentativa de fuga do mundo conflituoso através do 

mergulho no egocentrismo, individualismo e subjetivismo. Tal qual nos quartetos a seguir, 

em que a imagem do exilado acentua o clima de solidão: 

SOLITUDE240 

No silêncio da noite em que caminho 
ouço um eco de sombras resvaladas 
nos acordes vulgares de um pinho 
dedilhados ao som das madrugadas 
 
Dozes vezes bateram no meu peito 
com as mãos maldizentes do abandono 
o relógio aponta pro meu leito 
e mostrara; eu perdera tempo e sono 
 
Solitude findara ao vir da aurora 
Fiz a voz do silêncio calar, pois, 
O seu grito feria-me mais agora 

                                                
239  Ibdem, Idem, p.55 
240 Ibdem, Idem, p. 32 



 
Que quebrei seu encanto. Bem depois, 
descobri que minh’alma não mais chora 
Não é só quem no corpo habita dois 

 
 
 Muitas vezes, o aprisionamento no quarto, uma imagem recorrente, resulta da  

expressão de experiências e visões espirituais. O quarto passa a ser o espaço onde é 

possível, dentro da sua dúvida, construir uma auto-imagem, a imagem de uma criança 

assustada com seus próprios pesadelos. Porém, o lugar onde, livre da vigília, pode caminhar 

pela rua, pela chuva, pela noite, e investigar os mistérios que procura perscrutar e as 

perguntas que ficaram sem respostas: 

SOLIDÃO A DOIS241 

Chove pingos quais prantos no meu frio 
Irrompendo o silêncio em que me farto 
A voz muda de Deus traz-me arrepio 
No degredo agradável de meu quarto 
 
- O QUARTO242 - 

 
Há um quarto, uma cruz, uma chuvada, 
uma sombra, um Deus e um caminho 
uma rua, uma vida, uma jornada 
E eu andando com /Deus em mim sozinho 
 
 
Os meus passos agora, poucos, lentos, 
- mesmo em chuva, não fico, dali parto – 
meus caminhos são só meus pensamentos 
minha rua faz parte do meu quarto 
 
Esta chuva anidra não se importa 
de molhar-me. (do hão eu na me farto) 
Mas a chuva tão vívida, na porta, 
rastejou e molhou-me no meu quarto 
 
Não me afogo no sono de minha cama 
e no meio do sonho tão infindo 
eu escuto uma voz que só me chama: 
Se acorda! E eu lhe digo: estou dormindo 
 
 
PÉS DESCALÇOS243 
 
Ela veio na noite como um vulto 

                                                
241 Idem, p.13 
242 Idem, p.38 
243 BASÍLIO, Astier. Alpharrábio. Campina Grande: Edições Caravela, 1999, p.27 



ninguém soube quais foram seus percalços 
seu olhar de criança em rosto adulto 
eu senti no meu chão seus pés descalços 
 
nos vitrais do meu peito ... um riso oculto 
em desejos de mim... não sei se falsos 
ela veio na noite como um vulto 
eu senti no meu chão seus pés descalços 
 
Na janela sua sombra se fez morta 
tive mãos para vê-la fui à porta 
Ninguém soube quais foram seus percalços 
 
No momento em que vi-me sem ferrolhos 
tive o hálito seco dos seus olhos 
mas não pude sentir seus pés descalços 

 

Outra coincidência do seu modo de escrever com o Romantismo consiste na 

impotência do sujeito poético diante da mulher amada, a admiração pela donzela distante e 

impenetrável. Neste caso, a mulher não se corporifica como ser em contemplação, como nas 

antigas cantigas de amor, mas por motivos diferentes, ela se torna objeto desconhecido, 

amor que não se consuma, graças às coibições evangélicas que certamente lhe condena o 

culto à mulher e a própria incompreensão do amor de Deus, por todos os conflitos já 

citados.  

O TEU NOME AINDA ESTÁ NO TEU CADERNO244  
(...) 
O teu nome ainda está no meu caderno 
que esta folha qualquer vento leve 
toque a valsa que o coração se atreve 
a dançar sem dar passos... canto interno 
 
recitando a grafite em alfarrábios 
os acordes silentes dos teus lábios 
só demarcam teu verbo em silhueta 
 

A MAIS BELA CANÇÃO QUE EU FIZ PRA TI245 
 
O tempo veio fazer-me uma visita 
coloriu todos os compartimentos 
esquecidos por mim, trouxe momentos 
que o meu coração ao ver não fita 
 
do moinho refez longevos ventos 
exumando a canção que fora escrita 

                                                
244 Ibdem,Idem, p. 20 
245 Ibdem,Idem, p.25 



no mais arcano dos meus pensamentos 
que talvez meu silêncio ainda recita 
 
Com meus olhos toquei-lhe o idioma 
mas não pude tirá-la da redoma 
existente na aurora que há em nós 
 
Com os lábios do vento, amor, celebre 
a canção que eu te fiz, e assim a quebre 
com o encanto recluso em tua voz... 

 

A oscilação está presente em diferentes fases do autor. Mudança perceptível se dá 

em 2005, a partir da publicação do livro Antimercadoria,246 quando a altercação das 

atmosferas pode ser sentida, principalmente, nos aspectos lingüísticos que dizem respeito a 

mudanças temáticas, o contato com a literatura de massa, as contradições do momento atual 

e a escolha pelas formas mais livres da poesia.  

Se nas primeiras publicações a sintaxe geográfica representa, através da sensação 

visual do mundo, uma busca do eu-poético em alcançar a plenitude do amor de Deus e Jesus 

Cristo, nesta fase de mudança declarada, o sujeito poético rompe com certas impressões 

dogmáticas e se torna mais potente diante do amor carnal, mesmo que não transfira para 

este amor a vivência de suas sensações. Nesse momento, o poeta desconhece Deus escrito 

com iniciais maiúsculas e entra em explícito conflito com os traços de religiosidade 

herdados da convivência familiar.  

PORTAL DOS QUATRO VENTOS 
(A VISÃO DE UM VALE DE OSSOS SECOS)247 
 
1 
eis que estive em visão  
no deserto alheio às harpas, 
a violência dos vazios,  
nem selva a cercar-me: ágrafa 
sinfonia a sangrar velas  
caldos de fogo e de falta 

qual Deus, castigo ou memória, 
livrou-me tantas etapas? 
Mesmo tocado por odes 
As minhas mãos eram sáfaras 
Segui vassalo ao silêncio 

                                                
246 BASÍLIO, Astier. Antimercadoria. João Pessoa: Dinâmica, 2005. 
247 BASÍLIO, 2005, p.55 



A boca imune a palavras. 
 

 Esta transição que é também uma recusa à aceitação complacente de um dogma, 

coincide com o que Otávio Velho (1995) chamaria de mudança quanto à experimentação do 

sentido religioso, ou melhor, quando a própria religiosidade se torna passível de dúvida. 

Logo, a adoração a Deus, que em algum momento foi motivo de segurança, passa a ser 

questionada pelos princípios da razão, o que não significa necessariamente abandono da 

divindade, mas um mistério a ser resolvido.248 

 De acordo com Velho, crer e descrer é parte de um movimento de dúvida, direito 

inalienável ao espírito humano, que Astier decidiu transformar num direito poético. Desse 

modo, o poeta volta a assumir uma imagem agonizante da vida e mantém uma postura mais 

cética e duvidosa, que o artista irá resolver intimamente mediante o resgate no universo da 

poesia popular. É desse momento de ruptura que Astier se torna cantador de viola.  

É também nesta fase que descobre o amor na figura feminina, como sempre muito 

decisiva em sua vida, porém, ainda pouco sedutora. 

CANÇÃO PARA DANIELLE249 
 
você mudou 
o rumo dos ventos 
a cor da primavera aurora 
o lugar mais longe que eu não fui 
o sentido de todas as estrelas 
minha língua 
a duração das horas 
o louco bailado dos ponteiros 
 
Você mudou  
o mapa múndi 
o velho testamento 
o quinto ponto cardeal 
o período das chuvas e curva do azul 
antes dos pássaros 
o último filme de bergman 
meu infinito  
e mais que isso: 
o trajeto do amanhecer, 

                                                
248 Velho (1995) acredita que essa dinâmica é responsável, num contexto pós-moderno, ao aparecimento de 
novas formas de crença, que sincronizam as necessidades humanas a práticas mais próximas de nossos 
substratos mais íntimos e não apenas a formas de religiosidades dadas.  
249 Ibdem,Idem, p.60 



o tamanho dos meus cabelos voando 
o nome dos planetas e das galáxias 
a teoria de Darwin. 
 
Você mudou 
o dia da minha morte 
e do meu nascimento 
minha religião e meu Deus 
meu endereço e meus cristais 
a fumaça do meu cigarro 
o formato do rosto de meu filho 
as colinas de Golan 
a primeira parte da divina comédia. 
 
(...) 

  
 Apegado a certos aspectos formalistas, muito voltado para os próprios sentimentos, 

passa por um processo de ruptura que, contraditoriamente vai dando ar de repetição ou 

“marca de identidade”, comum a toda sua trajetória. Nesse sentido, o reconhecimento da 

constante presença da crise existencial e o cruzamento da poesia erudita com a popular vão 

se tornando os pontos-chaves de sua autoria.  

 Sinais desta mudança sempre foram apontados em seu texto, algo que esteve muito 

presente no segundo ensaio poético intitulado de Alpharrábio, em que o prefaciador já 

indica com precisão esta vontade de rompimento: “Astier quer voar... com os pombos e 

pardais da Praça da Bandeira – loucos pássaros urbanos – quer ser luz e sombra e ao mesmo 

tempo não quer nada (...)250”. Com estas palavras, o prefaciador sintetiza uma tendência 

muito presente neste livro, arquivada em signos de evasão: o vento, os pássaros, a mudança, 

como conferimos nestes quartetos: 

CANÇÃO PARA O AZUL DOS TEUS OLHOS251 
 
Quando os ventos fizeram tempestade 
a canção que o azul do céu recita 
e se vires tua tarde tão bonita 
como um pássaro jovem que se evade.  
 
E se a noite fingir ser infinita 
Oh! Não creiais jamais que isso é verdade 
Novas nuvens virão e a imensidade 
Cobrirá-se de azul... será escrita 

 

                                                
250 RANGEL JR., Antônio. Prolegômenos, In: Alpharrábio, 1999, p.6 
251 BASÍLIO, Astier, 1999, p. 21 



Talvez por conhecer o autor em pessoa, o comentador também notara a vontade do 

autor em se aproximar do universo da literatura oral e da poesia popular. Rangel Jr. Afirma 

que Astier deseja ser espalhador de versos, ainda que: “(...) seja escrevendo, seja 

aperfeiçoando a arte da declamação, olhando para os mestres Chico Pedrosa e José 

Laurentino.” 252 Portanto, logo depois da publicação de seu Alpharrábio, Astier realiza em 

forma de livro uma peleja253 entre Zé Limeira e Augusto dos Anjos, já intentando unir em 

livro o exercício de transpor em forma escrita o contexto da poesia oral. 

Notemos que este mesmo exercício já fora realizado por Bráulio Tavares quando 

transformou textos da tradição oral (lendas e contos) em textos da tradição impressa (cordel 

em forma livresca). Ambos, Bráulio Tavares e Astier Basílio, remetem a gêneros similares 

da poesia e motivos peculiares à cultura popular, mas ao transformar a própria apresentação 

do texto em forma escrita, modificam possibilidades de acesso, de composição social, de 

expectativas culturais, remexendo até mesmo nas determinações do que é erudito e popular. 

Em Baião de Doi2,254 Astier mergulha intensamente nesta mistura e propõe o diálogo entre 

um expoente da poesia “culta” da Paraíba, Augusto dos Anjos, com o emblemático poeta de 

improviso: Zé Limeira.  

É certo que o autor está inspirado numa representação erudita deste último. A 

recuperação da personagem de Zé Limeira foi obtida a partir do livro Zé Limeira, O Poeta 

do Absurdo de Orlando Tejo, que o imortalizou como poeta surreal, que fazia poesia “sem 

pé nem cabeça’, mas conseguia criar imagens alucinantes em seus versos e respondia no 

improviso até nas mais inusitadas situações do cotidiano.  

O livro do jornalista Orlando Tejo é hoje a maior fonte de reconstituição da 

memória poética de Zé Limeira. Além disso, Astier se baseia num folheto do poeta e cantor 

de forró Amazan: Zé Limeira, um Absurdo no Céu, no qual o próprio Amazan enfrenta Zé 
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Limeira numa peleja, na qual estava presente Augusto dos Anjos, sugerindo motes. Baseado 

nestas fontes de recriação, Astier Basílio descreve todo o cenário do seu confronto e procura 

reproduzir a linguagem dos dois poetas. Assim, o autor chama para serem testemunhas 

deste encontro inusitado alguns dos mais importantes poetas da região: Raimundo Asfora, 

Orlando Tejo, Ronaldo Cunha Lima, Ariano Suassuna, Zé Laurentino, que assumem a 

função de lançar os motes a serem desenvolvidos pelos poetas Zé Limeira e Augusto dos 

Anjos.  

Para descrever esta peleja, Astier pediu emprestado, com toda licença, as penas do 

Pavão Misterioso, e foram essas mesmas penas que fizeram viajar os dois bardos para o 

Reino de São Saruê, numa junção fragmentária e ao mesmo tempo harmoniosa de 

elementos distantes e afins. A cantoria  aconteceu de modo a intercalar gêneros e estilos da 

poesia de repente, tais como mote em sete, galope à beira mar e sextilha. 

De acordo com Filipe Neiva, o autor opera a coalescência misturando os elementos 

que não perdem a individualidade, de modo que é possível reconhecer a intervenção de cada 

um dos poetas: 

AA 
“falo-te dos sinais de vis bactérias  
Que esculpem trajetos de curvas exatas 
nas carnes que ficam sempre putrefatas 
cerzindo a desgraça das torpes artérias 
os verbos da morte me dão as matérias 
que forjam meu canto muito singular 
a noite despida de estrelas é lar 
em que se escrevem as lousas dos vermes 
quando se definha com as palmas inermes 
nos dez de galope da beira do mar” 
 
ZL 
“Eu sempre encanto alta dôtoriça 
mostrando as belezas que existe na terra 
quem canta comigo ou é doido ou se ferra 
antônio silvino fugiu da puliça 
princesa isabé tinha as pernas ruliça 
quando foi prefeita quis se aposentar 
um silo, uma sola, cuzcuz com jabá 
o véi salomão enganou-se com cem 
é caba veaco... num paga a ninguém 
nos dez de galope da beira do mar255” 

                                                
255Ibdem, Idem, p. 37-38 



 

Curiosos é notar como a fábula se introduz na realidade, misturando dados do mito, 

da lenda, do imaginário poético, com dados históricos e factíveis. Neste complexo 

imagético Ariano Suassuna chega à choupana onde está acontecendo a disputa, montado na 

onça caetana, e é apresentado pelo poeta-autor como um “cidadão diferente / da terra 

paraibana”. Evidentemente, Augusto dos Anjos logo reconheceu aquele escritor, que lhe 

devolveu a simpatia ofertando-lhe um mote: “seguindo os rastros da onça/ parti de taperoá”. 

Logo os vates dispõem-se a esquadrinhá-lo: 

AA 
“antigas paisagens tredas 
olvidei pelos caminhos 
cuspi nos lábios dos vinhos 
de uvas assaz azedas 
tatuadas nas veredas 
de um quadro de renoir 
que nunca retratará 
a minha lágrima esconsa 
seguindo os rastros da onça 
parti de taperoá” 
 
ZL 
“Ariano suassuna 
sempre seguindo sua sina 
é véi que muito assassina 
quem se meter a craúna 
no tempo de mauro luna 
vi silvino pirauá 
na hora de Mem de Sá 
carregava uma índia sonsa 
seguindo os rastros da onça 
parti de taperoá” 

 
Observemos que O Poeta do Absurdo obedece a uma lírica mais próxima do 

conhecimento ordinário, enquanto Augusto dos Anjos prima por um linguajar mais polido. 

Ao seguir esta trilha, Astier respeita as particularidades do universo de cada um. Por outra, 

persegue um censo de unidade ao edificar um ideário comum, que é o valor da poesia 

delimitada dentro do território paraibano em contíguo. 

Integrado na proposta de Baião de Doi2, Astier constrói um memorial da Casa 

Antiga, (re)unindo traços de sua representação íntima entre poesia erudita e popular. Assim, 



ele revive e homenageia seu avô Basílio e o cenário de sua infância “com seus pores-de-sol” 

e, também se permite encenar a poética augustiniana em linguagem rebuscada: 

I 
a casa mora nos metros 
sepultados na oratória 
das pedras que se promulgam 
sob os portais da memória 
emparedando de infindos 
os dias de nossa historia 
 
II 
A anatomia do antigo 
A casa acorda a vigíla 
De estrelas ruindo as horas 
Dos fantasmas da família 
Quando os invernos perdidos 
Deixam sua voz na mobília256 

 

Na verdade, essa aporia erudito x popular é um conflito que vale muito como 

representação do próprio autor, isto é, o que é da intimidade do texto nos fala sobre a 

intimidade do autor-poeta, já que este nos confessa o valor que a moeda-erudição sempre 

teve para o seu pai. Astier faz questão de reconhecer de onde vieram seus ancestrais, das 

penosas condições de sobrevivência da qual partiram, porém, sempre cultivando a 

importância do letramento. Portanto, ao publicar seu primeiro livro, ao se formar nos cursos 

de Letras e Jornalismo, ao se inventar poeta, Astier realiza aquilo que era um anseio de 

família. Os versos “a casa mora nos metros/sepultados na oratória” bem nos retratam este 

trajeto “dos fantasmas da família”.  

 De acordo com Da Matta, “ o domínio da casa, pode-se dizer, é o domínio da 

pessoa, onde o indivíduo se sente agasalhado e protegido da famosa e dramática luta pela 

vida257”. Assim sendo, no Memorial da Casa Antiga composto por trinta e seis versos e 

publicado ao lado da peleja de Zé Limeira com Augusto dos Anjos, a casa volta a ser esse 

espaço especial, acariciante, lugar onde tudo cheira à intimidade; onde reluzem as cores 

celestes e vibrantes; onde residem no seu centro um conjunto de objetos unidos pelas 
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condições gerais de existência das pessoas que compartilham dela; ou ainda, o lugar onde 

uma zona de carências pode ser satisfeita:  

III 
a casa encanta cigarras 
no pingo do meio-dia 
sinto os seios semi-áridos 
que a seca em si pressagia 
vestindo as aves perdidas 
de celeste hemorragia 
.................................................. 
 
XII 
a casa pratica os dias 
preparados pela aurora 
vestindo as mãos das janelas 
onde o meu sol se acocora 
com suas barbas que beijam 
os aposentos da hora 
..................................... 
 
 
cantam os céus para a chuva 
que acaricia o telhado 
toco as paredes solertes 
donde se instaura o passado 
e as pedras pastam poemas 
de um percurso inacabado 
........................................... 
 
XXI 
a preguiçosa se alonga 
no leito das ventanias 
os girassóis guardam gestos 
já murchos de latomias 
cachorros uivam compondo 
as mãos das manhãs baldias258 

 

A partir desta intimidade com a casa, Astier vai se desinibindo e ganhando coragem 

para se relacionar com a rua. Ele vai depurar seus sentimentos, tornar o passado uma 

memória e objetivar um mundo real novo. É neste movimento que Filipe Neiva vai 

identificar uma linha de mudança, uma introspecção profunda que anuncia uma 

metamorfose: “flexionando-se sobre si mesmo, metaboliza introjeções, novas ou 
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remanescentes, até o gozo inédito da verbalização que permite dizer-se que a intimidade do 

poeta renasce na intimidade dos termos259”.  

 Disposto à reinvenção, Astier torna sua combinação poética sempre passível de 

reestruturação. Certamente apoiando-se nesta capacidade, Neiva prediz uma mudança, que 

de fato ocorrerá: “uma viragem poética está se concretizando. Aguardemo-la. Os caminhos 

e sentido foram descobertos260”. Como fora predito, nesta nova direção de sua poesia, 

encontramos uma experimentação mais ousada com a poesia popular e, como traço de 

inovação, uma proximidade com os temas e a estética da literatura contemporânea: de 

massa e/ou digitalizada.  

Uma das curiosidades de seu último livro é que ele foi lançado primeiramente pela 

Internet, no blog do autor “Sou mais veneno que Paisagem”. Este recurso é atualmente 

muito utilizado pelos escritores ensaístas, pois se configura como um teste de criatividade 

para o autor e sua obra. Mormente, o poeta, cronista ou contista, publica seus escritos como 

uma espécie de diário pessoal e espera dos leitores alguns comentários. O blog pode ser 

utilizado para vários fins, mas convencionalmente se caracteriza pelo registro freqüente de 

informações, que são avaliadas ao ritmo das postagens.  

A questão da ordem é saber se este novo suporte da escrita altera por si o conteúdo 

literário e a produção dos textos. Roger Chartier responde afirmativamente a tal 

inquietação. Ele diz que: “a revolução das modalidades de produção e transmissão dos 

textos é também uma mutação epistemológica fundamental.” 261 Nesse sentido, o texto da 

Internet transforma a noção fundamental do que é o livro e até mesmo a construção dos 

discursos eruditos. Isto porque, o livro eletrônico permite também novas modalidades de 

acesso à leitura. O hipertexto oferece muitos recursos criativos, ele pode ser acompanhado 

de imagens, sons e ligações realizadas entre outros textos, mediante as várias conexões 

possíveis. Sem contar que ele está liberado das antigas formas de leitura, da espacialidade 
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das bibliotecas e da materialidade do livro e das formas particulares a cada conteúdo, bem 

como do limite das fronteiras lingüísticas e editoriais.  

Fato é que a textualidade eletrônica tem uma autoridade própria, diferente da 

literatura popular, de massa e erudita. Ao contrário do que foi preconizado, as telas do 

presente, diferentemente do cinema e da televisão, transmitem a cultura escrita.262 Então, 

não faz sentido imaginar que estas novas modalidades de escrita /leitura apontam para uma 

perda da cultura literária. Segundo este autor, as nossas reservas se dão graças à perda dos 

antigos suportes aos quais estávamos habituados. Contudo, Chartier assegura que estes 

novos textos ainda convivem com antigas formas de leitura e não causaram uma revolução 

imediata nas técnicas de comunicação. Nas palavras do autor: “Eles são negociações 

permanentes entre trabalhos como criações poéticas, imateriais e o mundo prosaico da 

imprensa, tintas e tipos263”. 

Este debate nos permite contextualizar a relação entre literatura e mundo social, 

bem como a relação entre literatura e instrumentalidade, contempladas nos trabalhos 

recentes de Astier Basílio. Pois, ao testar seu livro primeiramente na Internet e publicá-lo 

mediante a tela do computador, o autor não apenas faz deste um novo recurso, como 

reflexiona criticamente sobre os usos desta rede, onde tudo se cria e ninguém assina: 

Manuscrito de Computador264 
 
neste baile 
à fantasia 
onde tudo cai 
nada se cria 
 
(quem sampleia se amplia 
No vazio em microfonia) 
 
 Mais sombras  
aumentam esta noite 
Que ninguém assina 
 
Control c 
Control v: 
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Não se nota a mesma lira. 
 
Ainda não descobrimos 
Nosso rosto 
Nem nossa mentira 

 

O texto da internet rola numa seqüência indeterminada em que não existe a divisão 

por páginas e toda a tela se torna um hipertexto. Desse modo, vê-se completamente 

alteradas as noções de limite e contigüidade, permitindo que a leitura obedeça à velocidade 

da aceleração do tempo conforme à pulsão do leitor. Astier faz uma leitura desse contexto, 

para convenientemente se inserir nele.  

Instalação para o final e os tempos265 
 
‘stamos sem fios 
O tempo é o menor lugar 
Entre um ponteiro & 
Outro 

 
 

Diante de uma tela do Word266 
 
incompleta a obra in vitro lateja língua como de 
cobra 
o branco        sobre o branco 
                  disparo de culatra nem arma havendo o 
cursos em coronha 
dá de frente  iluminando minha insônia de que 
todos os sonhos já foram sonha 
 
-dos. Procuro em fontes o que me esgota, os tipos 
que rejunto sorriem amarelos djavistos 
 
que digito. 
Ainda não me perguntaram nada, mas tudo já foi dito. 

 

O amarelo das páginas envelhecidas, lidas e relidas, relíquias guardadas, foi 

substituído pela aridez da conservação em cima do branco. A imposição da criação no 

branco favorece o movimento da bricolagem267 (control c, control v) e torna menos patente 
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a “idéia original”, tendo em vista que é cada dia mais difícil aceitar que existem idéias 

nunca antes pensadas. Pode-se dizer, que subsiste idéias adaptadas a novos contextos. Nesta 

premissa é que Astier Basílio e Bráulio Tavares travam uma peleja pela internet. Em busca 

de reproduzir o estilo da cantoria de viola, eles trocam e-mails e vão respondendo às 

estrofes um do outro. Depois, todo o material foi publicado em formato de livro-cordel. 

Neste texto, o nome do herói Trupizupe, o Raio da Silibrina, foi incorporado ao nome do 

autor, Bráulio Tavares, O Raio da Silibrina, confundindo a identidade do autor-criador com 

a da personagem. As estrofes que apresentam os poetas foram cuidadosamente dispostas, a 

fim de introduzir os versos que compunham o desafio entre eles. É como se a peleja fosse 

apresentada por um narrador-observador, que fala enquanto terceira pessoa: 

 

Peleja de Bráulio Tavares 
o Raio da Silibrina, 
com Astier Basílio, 

o Arquipoeta das Borboremas268. 

Peço aos deuses da poesia 
inspiração cristalina 
pra contar uma peleja 
do Raio da Silibrina: 
o grande Bráulio Tavares 
conhecido em muitos bares 
como o Galo de Campina. 
 
Poeta que se destaca 
em glosas, canções e temas, 
o Galo só uma vez 
defrontou-se com problemas... 
Não foi com Chico Buarque, 
mas quando enfrentou o Arqui 
Poeta das Borboremas... 
 
Sei que a peleja foi dura 
ranheta desde o início 
na casa de Orlando Tejo 
lá no Monsenhor Fabrício. 
Veio Astier de Campina 
e o Raio da Silibrina 
riscava o céu como um míssil. 
 
Dois poetas de Campina 

                                                
268 BASÍLIO, Astier & TAVARES, Bráulio. Peleja de Bráulio Tavares o Raio da Silibrina, com Astier Basílio, 
o Arquipoeta das Borboremas. Campina Grande: Gráfica Martins, 2003 



um nascido, outro adotado 
Astier, pernambucano, 
por lá inda tem morado 
eu sei que Bráulio Tavares 
morou em vários lugares 
o Rio hoje é seu estado. 

 

Mesmo sendo escrita, o sentido desta troca virtual era o de responder em tom de 

improviso, ou seja, os versos não foram reelaborados, nem burilados, e iam sendo 

respondidos de forma imediata, conforme à provocação enviada pelo correio eletrônico. 

Astier é muito irreverente ao juntar as peças desse quebra-cabeça, e consegue com muita 

propriedade intercambiar o novo e o velho, antigos motivos e novos pretextos, repertórios 

tradicionais associados a diferentes formas e usos inesperados dos meios. Ambos 

possuidores de vastos conhecimentos gerais vão realizando proezas poéticas, discorrendo 

sobre assuntos variados com a mesma graça e erudição falam de filosofia, religião, artes, 

cinema em diferentes estilos da cantoria de viola. 

Neste misto de temas, formas, meios e contextos, Astier vai conjugando sua nova 

faceta. Um exemplo da bricolagem que ele realiza com mestria está no poema “Cordial 

folhetim do encontro entre demo e o / diabo na cabeça de Glauber e no corpo de Othon”. 

Já no título, conferimos uma alusão ao folheto de cordel através da designação “Cordial 

folhetim”, que é também uma referência ao folhetim (forma híbrida de ligação entre 

literatura popular e de massa). No mesmo título, recorre a uma figura muito presente no 

imaginário popular, o demo (abreviatura de demônio e codinome do diabo), promovendo 

esse encontro na cabeça de Glauber Rocha, diretor nordestino de cinema, premiado pelo 

filme Deus e o Diabo na terra do Sol, em que dirigiu o ator Othon Bastos.  O próprio filme 

já arrisca uma combinatória entre motivos poéticos, literatura, mito e história. Deus e o 

Diabo na Terra do Sol faz referência a um encontro lendário, muito presente no enredo 

cordelístico, que no filme ganham vida através de duas personagens reais, o Deus preto que 

é Antônio Conselheiro e o Diabo loiro encarnado pelo cangaceiro Corisco. Na tela, ambos 

são representações da violência, uma violência cometida em nome da libertação do homem, 



mas que pretende desvelar uma realidade de fome, miséria, mandonismo e misticismo. 

Neste entrecho, ainda encenam Guimarães Rosa e Euclides da Cunha, escritores 

responsáveis por abordar a temática do cangaço e do misticismo na literatura romanceada e 

regional.  

A proposta de Astier se encontra livre de toda a carga histórica em que foram 

criados o filme (1964) e os livros Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa (1956) e Os 

Sertões, de Euclides da Cunha (1902). Portanto, não pretendo fazer uma análise 

conteudística, nem do filme, nem dos livros. Meu intento é apenas de demonstrar como 

Astier Basílio vai recortando sua forma de retratar o Nordeste, permitindo-se enredar uma 

literatura de cunho popular, regional, com temáticas e técnicas da literatura erudita e de 

massa.  

Do livro Antimercadoria poderíamos destacar ainda o poema Curta para Inácio e 

Romano, Galope Cósmico, e Trinity e Neo. No Curta para Inácio e Romano, Astier utiliza a 

possibilidade de um curta-metragem poético, aproveitando-se de uma categoria fílmica, 

utilizada para retratar um tema em poucos minutos. O curta entre os repentistas Inácio da 

Catingueira e Romano do Mãe d’água é constituído por um soneto, acompanhado de duas 

estrofes curtas e uma mediana. Paradoxalmente, o que era para ser um breve exercício de 

desafio poético, finaliza por sugerir uma disputa infinda: 

- Enquanto eu canto meu canto é livre 
Esta peleja vai durar para sempre269.  

 

No Poema Galope Cósmico, utiliza a estrutura métrica e o estilo poético do galope à 

Beira Mar para tratar de um tema científico e religioso: a origem do mundo. Por fim, A 

Trinity e Neo, traz dois personagens da cultura de massa, heróis da trilogia Matrix, que irão 

reaparecer em sua obra no folheto de cordel intitulado Capitão Virgulino na Matrix ou João 

Grilo Trouxe o Céu, que será em seguida analisado enquanto modelo de constituição do 

herói de aventura.  
                                                
269 BASÍLIO, Astier. Op. Cit, 2005, p. 49 



 

5.2 A Paródia do Herói de Massa 
 

 Antes de analisarmos o folheto Capitão Virgulino na Matrix ou João Grilo Trouxe o 

Céu270 gostaríamos de comentar seu formato em cordel, que neste caso extrapola seu foco 

de origem por se tratar da descrição de uma aventura em forma de filme271. Porém, o autor 

se situa como parte da tradição do cordel de exaltar proezas de heróis astutos. Neste caso 

específico, o poeta letrado e de formação erudita utiliza o saber da cultura oral dos homens 

semiletrados do povo, para falar de um tema novo e causar surpresa, pois faz uso do poder 

da comunicação do cordel para tratar de um gênero cinematográfico de aventura. 

 Sua forma está completamente adequada ao cordel tradicional, inclusive a capa em 

xilogravura, a encadernação em dobraduras de quatro partes da folha e a composição dos 

versos em sextilha. Em parte, o tema também faz reconhecer estrutura narrativa  e 

personagem dos modos da literatura oral popular, assim  Virgulino Ferreira, vugo 

Lampião272, foi imbativelmente retratado na luta entre o Capitão Virgulino273 (Lampião) e 

Neo (O Escolhido), em que seu autor se aproveita de dois modelos de narrativa 

aparentemente antagônicos (cordel e o filme) e desenvolve coerentemente um encontro de 

heróis.  

Tantas vezes Lampião já foi ressuscitado na literatura de cordel fazendo visitas 

temerosas ou travando diálogos com outras personagens famosas da mitologia274 nordestina. 

Um dos cordéis mais famosos e comentados da literatura popular é A Chegada de Lampião 

                                                
270 BASÍLIO, Astier. Capitão Virgulino na Matrix ou João Grilo Trouxe o Céu. Recife: Coqueiro, s/d 
271 Trata-se do filme Matrix, lançado em 1999 pelos estúdios da Warner Bros ( empresa que comanda uma 
gigantesca rede multinacional que congrega cinema , televisão, vídeo, DVD, animação, revistas em quadrinhos, 
desde sua concepção, produção e distribuição) , o primeiro de uma trilogia que se completa com o Matrix 
Reloaded e Matrix Revolutions. O filme foi escrito e dirigido pelos irmãos Wachowski que ficaram muito 
famosos depois do lançamento de Matrix. 
272 Seu nome inicialmente era grafado com a vogal e, ao invés do i. Então, deveria ser escrito Lampeão.  
273 O título militar de Capitão é fictício e não pertenceu ao cangaceiro Lampião, muito embora ele tenha sido 
convidado pelo exército brasileiro para se tornar um membro da instituição.CHANDLER (1980) 
274 Aqui entendo por mitologia o talento comum na literatura popular nordestina de transformar personagens 
históricos em figuras simbólicas, mitos heróicos que sobrevivem no imaginário popular enquanto santos e 
bandidos. Esse talento está próximo de outro que é o de doar vida a personagens dos mitos cristãos.  



no Inferno de José Pacheco, que gerou uma continuação A Chegada de Lampião no Céu de 

Rodolfo Coelho Cavalcanti. Também de José Pacheco temos O Grande Debate de Lampião 

e São Pedro. Podemos elencar ainda, Visita de Lampião a Juazeiro (de Bernardo da Silva), 

Lampião e Maria Bonita no Paraíso do Éden, tentados por Satanás (de João de Barros), 

Lampião na Bahia (de José Bernardo da Silva), João Peitudo, o Filho de Lampião e Maria 

Bonita (de José Soares), Conselhos de Padre Cícero a Lampião (de Francisco das Chagas 

Batista). O que temos de inédito no enredo de Astier Basílio é que seu arquirrival se trata 

aqui de um personagem muito conhecido nas telas de cinema, um herói da ficção científica.  

Neo é o nome da personagem vivida pelo astro do cinema norte-amerciano Keanu 

Reeves que fará par romântico com Trinity, encarnada pela atriz pouco conhecida Carrie-

Anne Moss. Juntos, Neo, Trinity e Morpheus (o mentor de Neo vivido pelo ator negro 

Lawrence Fishburn. Seu nome é uma alusão à mitologia grega) serão responsáveis por 

salvar o mundo do domínio da Matrix. E onde cabe Lampião nesta história?  O que 

Lampião tem a ver com Neo e a Matrix? Para compreendermos este intrincado mistério 

precisamos recorrer ao significado da Matrix. 

No filme, Matrix é uma realidade virtual criada através de uma Inteligência 

Artificial que reproduz o mundo tal qual conhecemos hoje, porém totalmente mantido pela 

energia humana e controlado por máquinas que sugam esta energia. O mundo como vemos 

seria uma realidade projetada, fora da matriz não existe sol nem vida humana. A sugestão é 

que a Matrix seria o futuro do planeta, um mundo dominado por máquinas onde o progresso 

técnico atingiu o poder de escravizar os homens. Alguns fãs e estudiosos do filme afirmam 

que a palavra Matrix é derivada da palavra Maya, que na mitologia hindu representa a deusa 

da ilusão.  A idéia do filme questiona a realidade vivida pelos homens enquanto única 

dimensão da existência, bem como a existência do indivíduo que vive sob a opressão das 

regras ditadas pela convenção social, em outras palavras, escravos do sistema. Astier 

Basílio compactua essa compreensão e assim descreve a Matrix em seu cordel:  

 



Tudo começou porque 
o homem não tinha leis 
que freassem seu progresso, 
o saber, a intrepidez 
e acabou escravizado 
pelas máquinas que fez 
...................................................... 
Foi reconstruído o mundo 
com muito engenho e labor 
numa invenção das máquinas 
tudo igual era um primor 
tinha o nome de “matrix” 
foi feita em computador 
 
E escravizando as mentes 
como quem usa uma droga 
os homens não enxergavam 
as regras nas quais se joga 
nesta outra dimensão 
que o mar da ilusão afoga 

 

Durante o dia o herói era um homem comum, Mr. Anderson, funcionário de uma 

empresa de softwares. Nas madrugadas ele se tornava Neo, hacker de computador que 

perdia noites de sono navegando. Morpheus conseguia comunicar-se com Neo através de 

um programa de computador e também através de seus sonhos.  No filme Morpheus se 

torna guia espiritual de Neo, uma espécie de guru, que irá despertá-lo para a realidade. Ao 

apresentar a Matrix para Neo, seu guia vai mostrá-lo que por trás da realidade visível existe 

um mundo manipulável, sendo esta realidade ilusória e não seus sonhos. Morpheus vai 

ainda impulsionar Neo a acreditar no poder da sua mente e utilizá-lo para se tornar “O 

Escolhido”. 

O nome Neo é também um enigma. Na simbologia do filme Neo pode ser um 

trocadilho com a palavra One (número um, o escolhido); ou Eon, que de acordo com o 

calendário Maia marca uma era de milhões de anos que está para findar-se. Neo também 

pode ter sua trajetória comparada com a de Buda, que se libertou da samsara (ciclo 

reencarnatório) e atingiu o estado de iluminação (Nirvana). Ou ainda com Jesus Cristo que 

morreu e ressuscitou, servindo de modelo para a conduta dos homens. No filme, o colega de 

Neo, quando este ainda era Mr. Anderson, menciona claramente: “Você é meu salvador, 



meu Jesus Cristo pessoal”. Ambos, Buda e Jesus, são reconhecidos como messias graças 

aos sinais neles encontrados.  Por fim, como modelo de herói da ficção científica Neo foi 

escolhido para salvar a cidade de Sião, única no mundo que ainda não fora dominada pela 

Matrix. Basílio também nos narra essa passagem: 

Quando as máquinas invadiram 
A cidade de Sião 
Que era a única restante 
Pra toda população 
Morfeu falou para Neo 
É grave a situação 
 
Foram falar com o Oráculo 
que disse no pé do ouvido  
de neo que “a solução 
meu caro e belo ‘Escolhido’ 
está num herói valente 
de um tempo já esquecido  

 

No cordel, O Escolhido não estará solitário em sua empreitada. Assim como 

Lampião tinha a companhia de Maria Bonita, Neo contava com a sua protetora e amante 

Trinity, que representa o fechamento de uma trindade, porém, incluindo o elemento 

feminino. O beijo de Trinity dará vida a Neo, ressuscitando-o através do poder do amor. No 

cordel de Astier. Neo contará com o reforço de Lampião, que irá recorrer à ajuda extra de 

João Grilo275. No entanto, Maria Bonita não será relembrada pelo autor.   

Mas Lampião se lembrou 
e falou pra toda gente 
“Eu sei quem pode trazer 
o céu que está ausente 
e fazê-lo retornar 
pra todos nós novamente”  
 
“O seu nome é João grilo 
que não vale um só vintém 
mas sabido como ele 
sei não existe ninguém 
e vocês não me trouxeram? 
podem trazê-lo também” 

 

                                                
275 Personagem matreiro de Ariano Suassuna no livro Auto da Compadecida. Astier Basílio escreverá, 
posteriormente, um texto teatral em homenagem ao escritor, que tem por título seu nome Ariano, e ele mesmo 
será o personagem principal.  



Porém, ainda não sabemos como Virgulino consegue entrar nesta história e qual a 

sua função nela. Na narrativa do filme temos a presença do Oráculo que desvenda a 

realidade pré-destinada. Morpheus levou Neo ao Oráculo para que ele tivesse a certeza de 

que era “O Escolhido”. No cordel de Virgulino na Matrix o Oráculo também foi consultado, 

mas ele aponta que a solução não está em Neo, mas num herói do passado: 

Quem tem estrelas na fronte 
nos trará o céu de novo.” 
Um globo ela balançou 
“ao país certo eu já movo 
Pra mostrar a região 
De quem salvará o povo 
 
Juntamente com você” 
no Brasil ela apontou. 
Se levantou da cozinha 
E um sorriso mostrou 
Reparou no seu relógio 
E disse “o tempo acabou” 
 
Morfeu, Trinity e Neo 
e o enigma da mulesta 
“Decifrar esta mensagem 
É somente o que nos resta” 
Disseram. “Quem é o herói 
Que traz estrelas na testa?” 

 
Um parente cosmopolita de Lampião fazia parte dos tripulantes da nave276 que 

acolhia a comitiva de trabalhadores, onde o problema foi levado para Conselho. Entre os 

tripulantes estava Dozer, o cozinheiro; Switch, auxiliar de Trinity; Apoc, operador de 

programas; cypher, o traidor, entre outros. Eis que surge este estranho tripulante: 

Levaram para o Conselho 
esta difícil questão 
houve um silêncio profundo 
cobrindo todo o salão 
até que bem lá no fundo 
alguém levantou a mão 
 
Clandestino em Nova Iorque 
camelô em Ipanema 
ele era natural 

                                                
276A nave Nabucodonosor era o lugar onde os tripulantes podiam deixar seus corpos físicos guardados 
enquanto viajavam pela Matrix. Na nave todos recebiam a alimentação necessária para a manutenção do corpo 
que se constituía numa proteína unicelular combinada com aminoácidos, vitaminas e minerais sintéticos. Lá 
também todos recebem o treinamento necessário para a luta, baseado nas técnicas das lutas marciais orientais. 
Na nave existem programas de computadores capazes de decodificar as informações da Matrix.  
 



da Serra da Borborema 
disse a todos “Eu já sei 
a solução do problema”. 

 

Na iminência de que este estrangeiro fosse um parente de Lampião, logo as 

providências foram tomadas. É comum ouvir-se no Nordeste pessoas que afirmam com 

galhardia serem parentes de Lampião, ou porque carregam o sobrenome Ferreira, ou porque 

nasceram em sua região. Há também aqueles que se gabam de o terem conhecido ou até de 

tê-lo servido. Baseado neste costume, o poeta lança a possibilidade: 

São lembranças que eu trago 
das coisas da minha gente 
minha vó sempre falava 
que ele era nosso parente 
talvez, quem sabe? Eu não seja 
do Capitão descendente 

 

Na dúvida, Morpheus decidiu por tentar os procedimentos: 

 
Morfeu chamou o rapaz 
disse a ele, “Vamos já 
direto ao laboratório 
pois bem pouco tempo há 
Trinity colheu o seu sangue 
Pra ver o DNA 
 
Havia um software 
sofisticado, perfeito 
com DNA colhido 
e o procedimento feito 
eles podiam clonar 
os ancestrais do sujeito 
 
Era uma combinação  
inexata e desconexa 
mas o resultado era 
uma coisa tão complexa 
deixava qualquer pessoa 
boquiaberta perplexa 
 
Numa internet avançada 
recolheram muitos dados 
acerca de Lampião 
e de seus feitos passados 
os traços eram colhidos 
e nos arquivos guardados 
 
Informações pareciam 
um labirinto sensório. 



Depois de uns mil cruzamentos 
num trabalho tão notório 
conseguiram o embrião 
em pleno laboratório 
 
Estava dentro, em seu sangue, 
A ponta dos xique-xiques 
O vento e o calor que passam 
Nas casa de pau-a-piques 
Foi assim que Lampião 
Apareceu na Matrix 

 

Logo que chegou à Matrix, mal teve tempo de saber onde estava, Lampião já foi 

chamado para seu treinamento. Mas antes de conhecer o Kung Fu, teve o direito de ganhar 

suas roupas e acessórios de herói, ingredientes importantes para a constituição de um herói 

para a massa. O estereótipo do herói de massa é muito forte, ele suscita a imitação de seus 

gestos, detalhes de sua roupa, acessórios, seus gestos, seu modo de andar. Geralmente são 

heróis de ficção científica  que incorporam uma ação aventurosa, projetiva em relação aos 

homens privados de viverem uma vida intensa: 

Depois de ter ressurgido 
Lampião disse “um momento 
me digam onde é que seu estou?” 
mas desabafou sonolento 
Morfeu disse está na hora 
de fazer um treinamento 
 
Lampião depois de “pronto” 
pôs um lenço cor de anil 
pôs sua roupa de couro 
pôs balas em seu fuzil 
e Trinity disse pra ele  
“Você vai conhecer Neo” 

 

No encontro dos heróis parece ter havido um pouco de estranhamento, e Lampião, 

que estava fora de seu lugar, foi logo buscar suas credenciais em busca de auto-afirmação: 

De costas com uma capa 
mais preta que um tiziu 
que tocava o mocotó 
quando passos ele ouviu 
tirou os óculos e disse 
“Muito prazer, eu sou Neo” 
 
Lampião disse “Prazer, 
muito bonito seu terno” 



Fechou a cara e falou 
“Briguei até no inferno 
Tirei o trono do diabo 
E lá em tudo eu governo”. 
 

Na verdade, a luta entre Lampião e Neo se deu em prol de um ideal comum. Se 

Lampião passasse naquele teste, estaria apto a auxiliá-lo em sua missão salvadora:  

Os dois foram para o treino 
ao entrarem num programa 
Neo disse “Seu Lampião 
não apague a sua chama 
que eu quero ver se procede 
o tamanho da sua fama” 
 
Neo foi fazendo uns trejeitos 
parecendo um sanhaçu 
deixando as maõas como antenas 
pulou como um canguru, 
chamou Lampião com os dedos 
pra lutar Kung Fu 
 
Quando Neo deu um frecheiro 
ficou suspenso no ar 
e o mundo rodopiando 
mas sem sair do lugar 
Lampião levou um chute 
que o fez no céu flutuar; 
 
Puxou, nuns cinco minutos 
seu punhal rabo de galo 
com tanta raiva que o cego 
gritou “Eu vou retalhá-lo 
porém Neo se dividia 
evitando grande abalo 
 
Se travaram no bufete 
no revólver e na pernada 
Neo falou pra Lampião 
“És bom mesmo camarada. 
Vamos juntos para a luta 
por todos nós esperada”.  

 

Dado curioso é que mesmo no mundo da ficção científica Lampião sofreu 

preconceito, e até mesmo Neo foi tripudiado por estar acompanhado do cangaceiro: 

Se ouviu uma risadinha 
depois um sujeito fino 
disse em tom de ironia 
“Sr. Anderson, que tino?!” 
Ter arrumado um capanga 
Subnutrido e latino... 



 

Talvez como modo de compensação, o autor repõe a honra de Lampião enfatizando 

uma qualidade que nem sempre lhe foi atribuída: a inteligência de desvendar um enigma. 

Lampião era muito admirado por suas estratégias de fuga. No entanto, a maioria acreditava 

que sua invulnerabilidade partia de uma ajuda divinatória, um encantamento, o que se 

corroborava pelo fato de Lampião ser muito fiel ao Padre Cícero. Porém, neste novo 

ambiente, o Capitão Virgulino precisava se tornar  charadista, se quisesse ser útil. Então, 

Neo e Lampião foram encontrar com o arquiteto da Matrix: 

Aí levantou-se o velho 
chamado de “arquiteto” 
mostrou num computador  
da humanidade o trajeto 
e disse “esta Matrix 
é o oitavo projeto”. 
 
Explicou que outros Messias 
não resolveram a questão. 
Pôs os dois num labirinto 
uma porta era a solução 
havia mil e se errassem 
dava outra dimensão 
 
Depois de muita peleja 
sem porta ser encontrada 
Lampião viu que era farsa 
pelo arquiteto armada 
ali só tinha uma porta 
o resto era projetada. 
.................................. 
 
Virgulino disse “então, 
Este espelho é quem projeta 
a ilusão das mil portas 
“Se eu quebrar tudo se aquieta: 
o que é falso se estilhaça, 
e a real mostra sua meta”. 
 

Depois de desvendar o enigma, Lampião conseguiu libertar a cidade de Sião, a 

última no mundo livre do domínio da Matrix, o que não foi suficiente, no entanto, para 

trazer a luz de volta: 

 

 



O mundo estava suspenso 
como coisa pendurada  
Lampião teve uma raiva 
que deu uma peixeirada 
tirando a “realidade” 
para fora da tomada 
 
Retornaram pra Sião 
numa festa bem bonita 
a humanidade venceu  
a guerra suja e maldita 
mas o céu só ainda era cinza 
uma queimadura esquisita 

 

Lampião, então, confessa-se incapaz de continuar ajudando, o que causa muita 

decepção: 

 

Lampião disse “desculpe 
minha mente foi talhada 
a ferro, fogo e assim 
pra luta está preparada 
mas fora isso, eu confesso 
não posso lhe fazer nada 
 
Desolação e tristeza 
Um choro logo se ouviu 
Morfeu muito sério disse 
num reservado com Neo 
“Infelizmente o Oráculo 
na profecia mentiu” 

 

Neste momento Lampião tem a idéia de trazer um herói muito sabido, João Grilo. 

Ao que imediatamente foi questionado sobre sua parentela com João. O autor tem uma 

saída muito perspicaz e promove quase uma conferência de heróis afins, recriados na 

poesia: 

Lampião disse “o meu sangue 
é o dele em qualquer parte  
Como é o de Pedro Cem, 
de Roldão e de Ricarte, 
Zé Garcia e Juvenal 
Chico, Pedro Malasarte 

 
 
Mas quando João Grilo chegou, astuto como Trupizupe e Malasarte, já foi exigindo 

sua recompensa, pois em ela, não prestaria nenhum serviço: 



Ele falou “muito bem, 
depois de feito o serviço 
me diga doutor negão, 
me desculpe se eu lhe atiço, 
o céu chegando de volta 
o que é que eu ganho com isso?” 
 
Morfeu tirou os seus óculos 
disse se você puder 
ressuscitar nosso céu 
e nosso amanhã vier 
amarelo duma figa, 
peça o que você quiser”. 

 
João Grilo procedeu à pergunta num arroubo de telurismo,  acometendo o leitor  

num laivo de sentimento de pertencimento: 

“Pra começo de conversa” 
Falou o amarelo João 
“o nome desta cidade 
não pode mais ser Sião 
o meu pedido é que mudem 
seu nome para Sertão”. 

 

Ao final do cordel, o autor confessa que não premeditou a entrada de João Grilo 

nesta história e que isso aconteceu de modo aleatório: 

Assim termina a história  
Sobre o grande Lampião 
Ter lutado na “Matrix” 
Invento de Ficção 
E eu tirei uma casquinha 
Ressuscitando o sertão 
 
Botei João grilo na lenda 
Até porque não sabia 
Sobre o final do folheto 
Invenção que me fugias 
Levado pelo amarelo 
Inspirei-me e fiz, singelo, 
O fim que eu não conhecia 

 

Contudo, João Grilo teve um papel muito importante na constituição de uma 

narrativa, ele veio trazer a moral da história, ele propõe a vida no sertão como modelo de 

vida na Terra, defende as idéias políticas contidas nos versos “Nordeste Independente” e 

ainda atribui critérios para o desenvolvimento tecnológico: 

 



Quero que a terra volte  
como era antigamente 
que o sertão seja o mundo 
onde vivia toda a gente 
e que o céu reine no espaço 
para sempre, eternamente 
 
Quero também que se cause 
um “bug” de esquecimento 
para que o ser humano 
só desenvolva um invento 
sendo ele essencial 
pro seu desenvolvimento 
 
Que as normas deste mundo 
que surgirá diferente  
tenha a constituição  
toda feita de repente 
contendo todas as idéias 
do “Nordeste Independente” 

 
 
É óbvio que João Grilo consegue seu intento e a ordem é restaurada.  Perspectiva 

comum à narrativa popular desde o conto de fadas, admitida também pelo cordel. No 

entanto, mesmo depois de apresentar todo o cordel, a nossa questão inicial continua sem 

resposta. Como o autor consegue fazer a união de heróis de narrativas diferentes, sem 

despersonalizá-los? O que há em comum entre eles que os permitem a comunicação? 

Enfim, o que há por trás da narrativa destes heróis que permite a continuidade do diálogo?  

De acordo com Feijó277, o mito hoje representa um consolo contra a história, numa 

sociedade em que a transformação é constantemente imposta, o ritmo da mudança se torna 

assustador. Portanto, essa sociedade acaba se voltando para a procura da idade mítica e do 

herói mítico de nossa época, que servirá de consolo para a fraqueza humana. Esse herói ao 

qual o autor se refere é o super-herói, tão desacreditado pela literatura, mas vivificado pela 

grande imprensa e, sobretudo, pelo cinema. Segundo este autor, nele se incorpora a 

mitologia de nosso tempo. 

                                                
277 Op. Cit. 



Para Edgar Morin278, os super-heróis são modelos dominantes, que impregnados na 

imprensa279 e no cinema, exercem maior influência que a família e a escola. Na opinião 

deste autor, o super-herói inaugura o modelo do herói sem família. No sentido de que nada 

se sabe a respeito de seus pais, seu nascimento, e não porque haja mistério em torno desta 

informação, mas porque ela não tem importância.  

No filme Matrix, o super-herói Neo tem sua identidade apagada, descartada, 

enquanto vivia na pele de Mr. Anderson. Para se tornar Neo, ele renasce através de uma 

concepção maquinal que no próprio filme fica sem explicação. Ficamos conhecendo apenas 

os dilemas de sua adaptação, e sabemos também, que a partir de então ele será comandado 

por um avançado controle de chip, que inserido em sua nuca, permite rastreá-lo. O mesmo 

acontece com Trinity, quando Neo chega a Matrix, ela já está lá. Sabemos apenas que ela é 

uma trabalhadora competente, da confiança pessoal de Morpheus, mas desconhecemos 

totalmente sua história, seu passado. Somente depois de algum tempo é que vamos 

percebendo sinais de seu romance com Neo, principalmente depois que foi anunciado pelo 

Oráculo. Este casal é um emblema do casal inaugurado pela modernidade, pois eles não 

Têm mais que brigar contra a lei da família (como aconteceu com Branca de As Velhas), e 

o amor entre os dois deverá ser reconhecido em seu direito pleno. Desse modo, eles refazem 

o percurso comum aos homens e mulheres de nosso tempo, que sozinhos na vida, 

encontram-se para enfrentar o destino. 

Até mesmo o beijo com que Trinity salva Neo é um emblema das novas formas de 

projetar o amor. O amor não sofre mais os dilemas da oposição entre vontade e casamento. 

Ou seja, a casamento deixa de ser um empecilho para a realização da atração sexual.  É o 

amor livre das imposições integradoras da família, em que a liberdade de escolha se conjuga 

pelo critério da atração sexual aliada à afinidade das almas.  

                                                
278 MORIN, Edgar. Cultura de Massa no século XX (O Espírito do Tempo). Forense: Rio de Janeiro-São Paulo: 
1967. 
279 Os heróis da imprensa são as vedetes, no geral astros e estrelas do cinema, da teledramaturgia, da música.  



O herói de nossos tempo é privado de passado e de futuro, condenado ao happy end 

e a intensificação dos minutos de vitória. Ele também está desenraizado de sua relação com 

o passado. Só assim ele poderá assumir uma ação móvel, errante, rápida. Para que isso 

aconteça ele precisa está desapegado dos corpos sociais como classe, família, território. Na 

visão de Morin280 esses corpos são intermediadores do indivíduo com a sociedade. Para 

Giddens281, eles são capazes de oferecer uma segurança ontológica.  

Morin explica que a tradicionalidade e a ancestralidade, então, vão ter suas funções 

apoderadas pelos heróis. Pelo falta de poder sobre o enraizamento é que os heróis irão 

recorrer a certas funções ontológicas que não são completadas. Isto posto, o autor de 

Virgulino na Matrix faz questão de apresentar seu herói a partir de suas raízes culturais: 

(...) 
tem nome de Virgulino 
o apelido é Lampião 
foi o maio cangaceiro 
que existiu no sertão 
 
Para alguns ele era herói 
para outros era réu 
a mira certa no rifle 
era o seu maior troféu 
tinha estrelas desenhadas 
na aba do seu chapéu 
 
Embora fosse bandido 
terrível como uma fera, 
mesmo depois de sua morte 
muita gente inda o venera 
quanto mais os anos passam 
o mito em nada se altera 

 

Apoiando-se em Morin, podemos afirmar que a cultura de massa se constitui como 

um corpo de símbolos que dize respeito à vida prática e imaginária e se acrescenta à cultura 

popular, à cultura nacional, à cultura religiosa, entrando, ao mesmo tempo, em concorrência 

com ela, criando assim novos mitos que nos informam como devemos amar e sermos 

felizes. Por sua vez, Astier compra essa concorrência. Ao ressuscitar Lampião e confrontá-
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lo com Neo, ele realiza o movimento de substituição do folclore antigo por esse novo 

folclore que dialoga com a natureza cosmopolita da cultura de massa.  

 Edgar Morin explica essa tendência da cultura de massa pela sua vocação a uma 

realidade planetária. Por se pretender universal ela desperta necessidades antropológicas 

subjacentes à natureza humana, restabelecendo o contato com o tradicional e o mítico e, ao 

mesmo tempo, extrapola na linguagem das imagens, fotografias, filmes, cartazes, 

linguagens que rompem as fronteiras do idioma. Em sua análise do imaginário, o autor 

acredita que a cultura de massa extrai do folclore e das tradições temas que ela pretende 

universalizar. Assim, por exemplo, os fantasmas e espíritos que cercavam o folclore, 

habitam agora universos paralelos, controlados pela técnica e, em certo sentido, 

ressuscitados sob uma aura indeterminada de magia, o que o autor vai denominar de “tristes 

fantasmas da transcendência282”. É um pouco o que acontece com Virgulino na Matrix, um 

fantasma reencarnado de seu antigo referencial, para adaptar-se a um mundo regulado pela 

técnica.  

Observamos no filme Matrix  como as questões transcendentais são substituídas por 

enigmas e permeadas por símbolos e personagens que agradam a diferentes crenças 

religiosas. De modo que o espectador seja levado a ter uma identificação pessoal com a 

narrativa e, consequentemente, com o herói, projetando seus próprios problemas na tela do 

imaginário. 

Edgar Morin283 localiza o surgimento da cultura de massa a partir das invenções 

ancestrais do tipógrafo e do cinematógrafo, bem como de uma literatura burguesa que tem 

seu marco com Madame Bovary, personagem de Balzac, que inaugura a paródia do herói 

comum, isto é, assegura uma identificação mais estreita entre o leitor e o herói. Dito isto, 

podemos identificar esta tendência crescente no herói do cinema, que se humaniza e 

encarna em seus papéis o drama do homem médio. Assim, Mr. Anderson, antes de aceitar a 
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aventura proposta por Morpheus, executava um trabalho enfadonho, levava uma vida chata 

e burocratizada, cumpridor das leis e dos deveres. Depois que aceita tomar a pílula 

vermelha, que o levará para outra realidade, ele começa a viver a aventura que esse homem 

comum deseja amiúde, mas só pode viver nas telas do cinema ou da televisão.  O herói 

funciona como uma encarnação do espectador e, por isso, ele nunca poderá ser derrotado, 

pois sua derrota simboliza a derrota do alter ego do público. 

No filme Matrix as noções de espaço – tempo, as visões de futuro são habitadas pela 

perspectiva da ficção científica, que acabam por perseguir o objetivo da fábula, que é o de 

criar seres e mundos desconhecidos. Porém, na ficção científica, Deus parece habitar fora 

do mundo e não intervém na designação dos fatos triviais. Convém que a ficção científica 

assume, em grande parte, a fantasia que outrora era domínio do saber mágico, religiosos ou 

sobrenatural. Acontece que as interrogações da humanidade mudaram de configuração, a 

experiência básica dos homens se dá a partir da integração do homem com a máquina, bem 

como da justaposição do “eu” com o “outro”, a relação entre pessoas de culturas diferentes 

que vivenciam a antiga dicotomia entre o “conhecido” e o “estranho”. Porque responde a 

esta relação essencial com habilidade, a ficção científica é considerada como a narrativa por 

excelência da cultura de massa. 

Uma outra visão do autor é que a prórpia cultura de massa permite situar  os 

modelos dos heróis míticos do passado, dos heróis históricos e aventurosos, em sua própria 

lógica imaginativa. Desse modo, a figura de Lampião é tida como exótica, da terra sem lei, 

ou onde ele mesmo faz a lei. Portanto, mais aventuresca e mais livre.  A saga heróica de 

Lampião está situada àquilo que para o universo realista  da cultura de massa simboliza os 

primórdios da civilização (mesmo que partindo de uma história recente),  um tempo épico 

que nos faz mergulhar na idéia de liberdade pela falta de leis reguladoras. Os heróis deste 

outro mundo seriam justamente o cavaleiro, o justiceiro (ou vingador) e o aventureiro.  



Se retomarmos um pouco da constituição histórico-mitológica de Lampião, veremos 

que ele se enquadraria  como bandido social, de acordo com a conceituação de Eric 

Hobsbawm284, isto é, aquele que restitui para o grupo a liberdade e a honra de que carecem. 

Em sua tipologia, baseada em fontes de poemas e baladas, ele visualiza três tipos de 

bandido: o ladrão nobre, que teria o papel de corrigir os erros e promover a equidade social 

(Robin Hood seria o seu representante mítico); os vingadores, que aplicam mais agressão, 

são desagravadores de ofensas e vingam os pobres das humilhações que vivem (Lampiãi 

seria um emblema de vingador); e os expropriadores, bandidos ideológicos que necessitam 

tanto da valentia quanto da perspicácia (dos quais, por exemplo, Zapata e Pancho Villa 

seriam encarnações históricas).  

Apesar de recorrer à fonte poética, Hobsbawm considera que o meio ambiente do 

bandido social é a vida camponesa. De acordo com o autor, o objetivo do bandido social é 

aplicar por sua própria mão um critério mais geral de justiça, principalmente entre ricos e 

pobres. É como se ele realizasse o que ninguém tem a coragem, e por isso ele é tão cultuado 

por estas populações. No entanto, os bandidos nunca foram capazes de oferecer uma 

alternativa política real aos camponeses. Porém, eles sempre foram vistos como aqueles que 

superaram a inércia e conquistaram a liberdade. É neste ponto que lampião e Neo se 

encontram, ambos, cada um em seu tempo e do seu modo, representam o conflito entre o 

homem e o interdito, entre indivíduo e sociedade, a revolta contra a regra social. Mesmo 

quando os bandidos foram ressuscitados na cultura literária, persistem os mesmo elementos: 

o sonho de justiça e liberdade. De modo que ambos encarnam pessoalmente a restituição de 

uma angústia e uma vingança que são necessárias à coletividade. Todavia, quando Lampião 

entra na Matrix ele não precisa mais utilizar pesadas armas, nem de fugir de policiais, muito 

menos saquear para sobreviver. Virgulino na Matrix reencarna numa época em que o herói 

vive os dilemas e as crises de satisfação da vontade própria, a auto-realização. Nessa época, 

o herói não precisa se sacrificar, nem passar por longas expiações. Ele está imune ao 
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sofrimento e à derrota e não pode ser vencido pela morte. Se lembrarmos bem, o 

nascimento de Lampião na Matrix se deu a partir da reconstituição de suas características 

genéticas intransferíveis. E pouco tempo depois de sua chegada, quando se deparou com 

uma questão mais intrincada ele se recusa a continuar lutando e manda que venha outro 

fazer o serviço.   

Esse modelo de narrativa coincide com o que o autor chama de happy end, 

postulado pelo otimismo da rentabilidade do esforço, através da recompensa imediata e, em 

certa medida, uma tentativa de eliminar a tragédia. O problema é que a eficácia dos modelos 

projetivos do herói de massa corresponde a aspirações e necessidades que se desenvolvem 

culturalmente. Nesse contexto, Lampião representa, mesmo que deslocado, a imagem do 

homem que não suporta se submeter às normas sociais. De todo modo, sua postura 

agressiva continua fazendo sentido, pois, se na cultura de massa os medos são entorpecidos, 

é que as atitudes agressivas continuam fazendo pusilânimes. Nesse novo contexto, a 

violência de Lampião vira fúria insana, sua presença passa a ser assimilada pela vivência da 

aventura intensa, em nome da qual é possível matar quantos queira, pular dos prédios mais 

altos, realizar os atos mais atrozes. Em todo caso, a recuperação de Lampião coincide 

também com o esforço de recuperação dos valores viris. Morin detecta que a cultura de 

massa tem se voltado fortemente à promoção dos valores femininos, talvez como forma de 

garantir à tão discutida emancipação da mulher. Na cultura de massa, a tal emancipação não 

se reconhece na permissão do acesso às características masculinas. Mas tem se mostrado, 

sobretudo, pela hiperotização da mulher.  

Por outro lado, os novos comportamentos femininos em que a mulher é quem toma 

a iniciativa (inclusive do beijo, como fez Trinity) provocaram a decadência da autoridade 

masculina e dos atributos da virilidade.  Hoje em dia, não faz mais sentido a idéia do pai 

protetor da virgindade da filha, nem do homem regulador da conduta sexual feminina, tal 

qual fora no tempo de Lampião. Inclusive os estudiosos relatam que Lampião era muito 



criterioso em relação a moralidade sexual das mulheres de seu bando. Não quero sugerir 

que a moralidade sexual tradicional é desejável, em relação ao padrão de hipererotização 

atual. Porém, acontece que ainda não conseguimos substituir os antigos modelos por novos, 

que inaugurem novos ideais, pois de fato, a emancipação feminina não atenuou os antigos 

arquétipos de mulher sedutora e doméstica, por exemplo.  

No geral, poderíamos concluir como Morin que a descontextualização, na cultura de 

massa, dos valores tradicionais e das grandes transcendências, desestabiliza a experiência 

do indivíduo com a morte, fazendo-o desacreditar num além providencial. A substituição 

dessa idéia tem sido feita pelas idéias da felicidade enquanto atributo pessoal e de um além 

pessoal, a fim de que a morte não atrapalhe a promessa da cultura. Em outras palavras, a 

cultura de massa propõe um modelo de salvamento, mas falta-lhe o substrato da 

imortalidade.  Daí, uma de suas necessidades em estabelecer contato com culturas 

tradicionais e o imaginário popular, pela carência de um referente cultural do 

extraordinário, do transcendente, do sagrado. Na cultura de massa os deuses se 

fundamentam necessariamente na decomposição do sagrado. E os heróis de cinema e da tv é 

quem serão deuses.  

  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final deste trabalho temos a presunção de acreditar termos contribuído para uma 

análise da cultura de massa não apenas do ponto de vista estético ou de classe, mas lhe 

inserindo, através dos autores apresentados, a presença do elemento poético. Ou pelo 

menos, a contribuição da função poética ligada à literatura popular, servindo como 

referência para constituição de novas mensagens culturais.  



Também acreditamos na confirmação da hipótese de que a criação cultural massiva 

não pode estar totalmente voltada para uma produção industrial. Existe um espaço que 

permite a autonomia relativa da criação, sem se resumir apenas em agradar o público e 

alcançar altos índices de mercado. Os autores por nós analisados apresentam a tríplice 

qualidade de serem intelectuais, artistas e, então, criadores. Têm atuado de modo indireto no 

jornal, no rádio, na televisão, no filme, ou seja, na comunicação do mass media. O que não 

implica que estejam gravitando apenas na esfera da cultura de massa. Pelo contrário, através 

do conteúdo que acrescentam no domínio de antigas formas narrativas, na apropriação das 

fontes folclóricas e populares, bem como na participação do herói enquanto modelo de 

liberdade. Por tudo isso, podem se destacar em torno de uma esfera que seria da “alta 

cultura de massa”. Na verdade, enquadrá-los em uma dessas categorias: cultura popular, 

cultura de massa ou cultura erudita não constituiu o objetivo deste texto. Principalmente, 

porque entendemos a cultura de massa como um complexo desses cruzamentos, que não 

está isolada de nenhuma dessas categorias.  

A cultura de massa não é tão inédita quanto se possa imaginar e não está fundada 

em bases distantes do que sempre se configuraram os dilemas culturais e as grandes 

questões humanas. Pelo que foi visto, por meio do percurso comparativo percorrido neste 

trabalho, a cultura de massa persegue modelos heróicos universais e orienta percepções e 

gostos de acordo com modelos já consagrados. O que não quer dizer que seja apenas 

imitativa. 285 Numa visão mais ampla, ela pode ser vista como resultado de todo o 

conhecimento cumulativo do saber humanístico, que permite desenvolver seus campos em 

comum com outros imaginários. Neste caso, os mediadores simbólicos aqui retratados, 

contribuem para chamar atenção para o valor da tradição e a carga de aprendizado das 

gerações que não deve ser descartada. 

A cultura de massa encontra na cultura popular algumas de suas fontes imaginárias 

que suprem a necessidade de aventura e liberdade (liberdade de dizer o que sente vontade). 
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Por seu turno, a matriz popular também encontra sua forma de dizer coisas que sempre 

foram ditas, porém, de modos diferentes, em épocas diferentes e que acabam se tornando 

atemporais, porque atravessam os tempos. Portanto, ela coloca alternativas sempre vivas e 

bem conservadas de certos problemas exclusivos e generalizados.  

quer, de não ter nada a perder, de recusar de modo especial as regras sociais), fontes 

fornecedoras de modelos e heróis que lhe ajudam a construir seu próprio tesouro lendário e 

mitológico. 

De modo geral, a mitologia da cultura de massa representa a mitologia de nosso 

tempo. Ela utiliza o saber e a sensibilidade de antigas tradições mitológicas, mas as 

representa de modo atenuado, fragmentado. Então, na cultura de massa não se encontra 

respostas para questões como a vida, a morte e o grande mistério do universo. Estes são 

negados enquanto causa e inteligência anteriores à vontade humana. Questões perturbadoras 

que implicam uma aceitação resignada de algo que foi predeterminado.  

A comunicação que se fazia entre o homem e o além, com deuses ou espíritos, por 

intermédio de um feiticeiro ou um ritual. Ela é vivida na cultura de massa por meio da 

relação entre o real e o imaginário. Entendendo pelo conceito de imaginário286 não apenas 

como o jorro incessante de imagens com que convivemos diariamente, mas como o lugar 

em que vivemos as projeções outrora vividas por meio das estruturas mágico-religiosas. 

Logo, a cultura de massa se coloca como consoladora, promissora das vias de escapamento 

das pressões da vida e fornecedora de meios de satisfação psíquica experienciados, por 

exemplo, nos rituais de purificação e agradecimento de culturas tradicionais.   

Tanto é que o herói de massa seja ou não da tragédia, encarna sempre o final feliz. 

Porque sem recursos para enfrentá-la, a própria cultura procura camuflar o fundo trágico da 

existência que é a morte. Enquanto os heróis das telas de cinema buscam o domínio 

absoluto sobre a morte, nas telas da televisão nos deparamos com heróis da vida comum, os 
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bodes expiatórios da humanidade, eles morrem de acidentes, vítimas de fatalidades, de 

catástrofes  e exorcizam o mal da sociedade, vivendo por todos a aventura e a dor da morte.  

Em conseqüência, a aspiração que representa a necessidade de eternidade deposita 

sua esperança nas forças do amor, sendo este um dos temas identificadores da cultura, nos 

heróis de cinema e no melodrama da tv. Mas o sonho do amor eterno se choca com a 

realidade transitória do mundo. A promessa desse encontro se torna foco ilusório de uma 

busca pessoal. Então, o amor passa a investir na eliminação dos grandes tabus que 

decepcionam a liberdade individual e que se chocam com as proibições sociais e as 

convenções familiares. Com Lourdes Ramalho, vimos que este tema sobrevive no teatro de 

forma marginal. 

Com Bráulio Tavares pudemos conferir que na narrativa popular o extraordinário é 

muito bem habitado, por fadas, anjos, monstros. De modo que as lendas, os contos de fada, 

as aventuras maravilhosas desse extraordinário, são muito bem encaixadas na matriz 

popular. Em certo sentido, elas buscavam responder aos problemas fundamentais do homem 

em busca da felicidade. De algum modo, a cultura de massa aproveita-se dessa ressonância 

universal do mito, para mitologizar-se de maneira nova. Portanto, a própria ficção científica 

desenvolve essa suposição, ela representa a fantasia racional da cultura, comandada pela 

razão tecno-científica.  

Com Jessier Quirino ocorre esse encontro do folclore com a cultura de massa. A 

presença viva do artista declamando em shows e na televisão, a expressão real dos gestos, 

mímicas, vozes, elucida o caráter pré-impresso da cultura de massa, que através do 

movimento real da voz viva diretamente assistida, promove o reencontro com as formas 

folclóricas. O fato é que a cultura do mass media tem em comum com o folclore a base da 

oralidade. Porém, o próprio matuto encarnado por Jessier Quirino evidencia que a estrutura 

das interrelações pessoais da cultura folclórica e da cultura de massa são diferentes.  



 Ao que parece, é que a cultura de massa aproveita-se de velhos temas folclóricos, 

crenças, ritos falas, jogos, como mecanismo de conquista do público, evidenciando a 

interação aproximadora. Ela procura por um retorno às fontes afetivas, impossíveis de 

serem vividas num universo “objetivado”, “burocratizado”, “quantificado”. Em certa 

medida, a própria mídia procura provocar uma familiaridade entre as pessoas. A televisão e 

o cinema, por exemplo, são o lugar comum para diferentes estratos sociais. Além disso, ela 

promete a união de um gigantesco elo de amizade, vivido na multidão de modo não 

hierarquizado.  

Em parte, ela procura por essas relações arcaicas, mas acaba desintegrando esse 

arcaísmo num novo cosmopolitismo. Se recordarmos do movimento realizado por Astier 

Basílio, lembraremos que ele trabalha exatamente com temas de uma cultura impressa e 

temas de uma cultura oral e tradicional, assim, ele faz comunicar essas duas matrizes, que 

são colocadas justapostas, e pela justaposição elas ganham uma nova face. 

O que percebemos é que a cultura de massa atrai esses artistas de talento, que são 

poetas e se tornaram jornalistas e escritores que aprenderam a viver na fronteira da 

conciliação de suas influências. O que está completamente de acordo com a tendência da 

cultura de massa, que consegue transplantar temas provenientes de uma área da cultura para 

outra área cultural adaptando, por exemplo, temas folclóricos locais e transformando-os em 

temas cosmopolitas. 

Embora se aproveitando de toda a estrutura do mass media, Jessier Quirino abre 

uma brecha para escancarar os constrangimentos da luta pela vida, através de personagens 

que não escondem suas necessidades elementares e suas dificuldades em se inserir neste 

modelo onde os sofrimentos são escamoteados. Já que um dos marcos da cultura de massa é 

exatamente a concepção de conforto e bem-estar baseados no prazer imediato e nos altos 

padrões de consumo. 



Os mecanismos de projeção do homem com a cultura de massa são de projeção e 

identificação287. Nesse sentido, o herói da massa está em plena identificação com as 

necessidades do sujeito, cada vez mais imerso no combate de suas necessidades imediatas. 

Os feitos grandiosos do herói de massa são vistos assim, porque encarados do ponto de vista 

de uma consciência individualizada. Muito diferente do justiceiro ou vingador, por 

exemplo, que lutam pela conquista de uma justiça social. Alguns autores são unânimes em 

afirmar que o herói massivo acentua os valores individuais exaltados pela cultura de massa. 

Então, na epopéia clássica o herói representava o poder do sobrenatural sobre o indivíduo. 

Enquanto na narrativa massiva, o herói visa provar a força infinita da consciência 

individual288. 

O fato é que a partir do romance é que o herói foi ganhando a onipotência do 

personagem. A consciência solitária do herói não é unicamente produto da cultura de massa. 

ela já houvera sido esboçada pelo romantismo literário. Da tradicionalidade, o herói da 

massa herda a solaridade, que representa a capacidade mística da salvação, bem como a 

temática do companheirismo heróico, o amigo que complementa suas fraquezas. 

Analisando a presença de Virgulino na Matriz, vê-se que ele, como personagem histórico, lá 

assumiu a necessidade deslocada de realização individual, quando teve sua capacidade 

testada. Então, não mais é possível  vê-lo como herói ligado à vida rural. Por outro lado, ele 

encarou uma missão, assim como Neo, e era uma missão de salvação. Ao final, recorreu a 

um amigo e escudeiro que foi chamado para lhe auxiliar.  

O mito do herói de massa é eufórico e recalca o fracasso, o envelhecimento, a 

derrota, o enfraquecimento. Ele flutua no ar, consegue movimentos que ninguém faz, segura 

balas de revólver com a mão e enfrenta vários homens de uma só vez. Mas ele se esquece 

de aprender com a narrativa mitológica que a harmonia e o combate são dois aspectos 
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complementares de um todo único: a paz. A harmonia é conseqüência da luta, e a qualidade 

da paz depende da dignidade da luta.  

A cultura de massa foi buscar na cultura tradicional, na narrativa oral, na poesia 

popular, no folclore, os padrões do que iria comunicar nos novos veículos de comunicação. 

Este processo pode ser observado com riqueza de detalhes nos autores evidenciados nesta 

tese. Com a diferença de que a participação das possibilidades de expressão da cultura 

popular não está disfarçada; ela é ricamente contextualizada  e não tomada como mero 

ingrediente produtor de narrativas. É claro que toda a tradição literária popular não é 

incorporada à cultura de massa com toda a riqueza contextual e da situação social em que 

ela significa um aspecto da diferença cultural. Mas alguns de seus elementos típicos são 

percebidos, mesmo que fora de seu meio e de sua época, como condutores de uma 

mensagem significativa para a experiência humana.  

Então, mesmo que metamorfoseada, ainda que desintegrada em relação ao contexto 

original, ou até mesmo simplificada na complexidade de sua mensagem. No presente 

estudo, foi possível perceber que esta transposição não é inocente e assume, ao lado da 

cultura de massa, uma função que é de crítica cultural. Noutros casos, ela instaura uma 

comunicação baseada em uma cultura tradicional — onde o sistema de comunicação é mais 

direto, adaptada à existência do homem médio e urbano da cultura de massa.  

Aliás, é na massa que o indivíduo urbano desenvolve sua capacidade de se 

reconhecer no semelhante. No domínio das interações em grande escala, como acontece 

com a sociedade de massa. Existe também uma abertura para uma situação de intimidade. 

Walter Benjamin289 diz que a massa tem uma preocupação apaixonada de fazer as coisas 

ficarem mais próximas. Redescobrindo o dom da semelhança, que começa por ser percebida 

nos rostos que transitam nas grandes cidades e terminam por aguçar a capacidade de 

perceber o semelhante no mundo. Giddens290 diz que esta sociedade está aberta para uma 
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escala muito mais ampla de solidariedade. Neste caso, a própria mídia desempenharia um 

papel importante na organização de novas experiências sociais, vividas pela tela, em escala 

global, que constroem novas experiências e familiaridades entre as pessoas.  

De modo muito particular, os mediadores aqui referendados têm o papel de 

reconstruir situações de intimidade, que partem do pressuposto de uma memória e de uma 

linguagem em comum. Reconhecendo que a familiaridade não mais depende do contexto 

local, conseguem transpor sensibilidades existenciais comuns a esse meio, para que elas não 

sejam simplesmente perdidas, e possam enriquecer os novos campos da experiência. O 

resultado do trabalho dos mediadores acena para as atitudes que apesar das mudanças 

podem ser mantidas e, para formas de comunicação e socialização que auxiliem a vencer os 

novos desafios. O que Benjamin resumiria como o dom de despertar esperanças no passado.  

Para os nossos mediadores, a palavra popular não significa apenas uma estratégia 

publicitária, nem indica um público consumidor indiscriminado. Procurando esta 

identificação, que muitas vezes não é definida por eles, estão discriminando seu público 

através do uso de uma linguagem diferente. No geral, os seus leitores/espectadores se  

sentem apreciadores de uma mensagem bastante específica. Noutras situações, estas sim 

defendidas nas literaturas consideradas, estão fazendo reivindicações éticas em relação à 

consciência dominante de nossa época.  

O valor artístico-literário de seus textos é sancionado a priori, pela colagem da 

fórmula paradigmática do folclore, a exibição de temas da literatura popular, com todos os 

seus recursos temáticos e de gênero, a recuperação mítica da cultura oral. Enfim, toda uma 

referência cultural utilizada como álibi da tradição que adquire certa aura rebuscada e efeito 

de prestígio. Nem sempre isso é solicitado pelos mediadores. Às vezes o próprio mass 

media é quem assim os legitima.  

É bem verdade que as fontes dos mediadores em questão já não têm mais raízes 

num passado rural e numa experiência comunitária profunda. Exceto Lourdes Ramalho, que 



viveu muitos anos na cidade de Santa Luzia e conviveu com o cotidiano rural e os 

trabalhadores da fazenda de seu pai. Os outros tiveram esparsas experiências com este 

universo. Para todos eles, a cidade já se apresenta cosmopolita, e a relação que eles têm com 

o rural e o tradicional se dá pro meio da literatura oral, em especial, da poesia. É através 

dela, e das histórias contadas pelos antepassados, que eles se comprometem com o 

tradicional. Apesar da pouca vivência em cidades interioranas (Jessier Quirino só veio 

morar em Itabaiana depois de casar-se). Todos os mediadores têm por base as relações 

sociais e de comunicação que se dão nesse meio, mesmo tendo na cidade de Campina 

Grande o marco ascensional de suas carreiras artísticas. Logo, a cidade aparece como o 

lugar onde o tradicional e o cosmopolita convivem lado a lado.  

A obra de Lourdes Ramalho bem se localiza na fronteira entre tradicionalismo e 

cosmopolitismo. Quando se começa a decidir o que fazer com o passado e sua herança 

patriarcal. Ou melhor, quando do desejo de se desvencilhar dele, sem ponderar as lições 

duradouras que ele teria para o futuro. A autora se afirma no momento em que começa o 

auge da introdução da técnica na produção cultural do país. No momento em que a vida 

urbana e comercial se sobrepõem em relação aos valores do passado e a autoridade 

masculina começa a ser questionada, desacreditada.  

Por presenciar localmente este momento, considero-a precursora dos valores que a 

sociedade de massa viria a conquistar. Antes de a cultura de massa se firmar em sua região, 

a autora já estava fazendo a conciliação dos arquétipos femininos da virgem e da prostituta, 

tradicionalmente separadas e discriminadas pela Igreja. Já colocava lado a lado o gay e o 

machão, como forma de liberalização dos tabus sexuais, bem como uma crítica à autoridade 

masculina, contribuindo para romper com toda a maldição que se abatia sobre a sexualidade 

feminina. Em Lourdes Ramalho a virgindade feminina já era desvalorizada, ela aparece 

como um bem que só faz sentido de ser resguardado diante da desconfiança do poder 



masculino. Sua heroína Mariana irá encarnar sinteticamente todos estes dilemas, sofrendo e 

retransmitindo suas angústias.  

No geral, a autora é mestra em chocar com idéias que revolucionam as convenções 

sociais. Toda a sua teatralidade está baseada nas três formas críticas de criação verbal: o 

canto, a fala e a reza291. Tem como pano de fundo a poesia rimada do cordel, do repente e o 

linguajar vulgar. Sua recusa à língua em seu estado canônico pode ser considerada dentro de 

uma visão crítica de combate a uma postura “culta”, que ao rechaçar a retórica popular está, 

na verdade, tentando minimizar as capacidades de expressão do vulgo.  

Seu estilo guarda verossimilhança com antigas fórmulas artísticas de dramatização 

do popular. Assim, ela traz o Grotesco que se encontra no desnudamento  cômico das 

contradições dos comportamentos e papéis sociais. Da tragédia antiga ela recupera o ciclo 

infernal do amor. Que historicamente foi atualizado no romance popular através dos dramas 

familiares e permanece enquanto matriz substancial do melodrama.    

A autora percorre uma linha de coerência no usufruto do antigo com o novo. Ela 

utiliza, por exemplo, as imagens, as cores e os movimentos de um antigo folclore urbano 

das feiras e dos circos, que são bem  aproveitadas como imagens no espetáculo urbano do 

teatro no tempo do mass media. Por outro lado, a referência a práticas cotidianas da 

linguagem da época em que foram criados os textos, permite incluir o contexto social  e 

uma rica reconstituição do cotidiano rural.  

O conjunto da obra de Jessier Quirino também pode situar-se num período de 

transição, que nasce com as modificações ocorridas nas condições de vida das classes 

populares e as transformações tecnológicas que alteraram os modos de vida locais. Pode-se 

dizer que sua encenação responde às expectativas de um público que nasceu e se formou na 

vida rural, mas teve de se adaptar às exigências na vida da grande cidade, e todas as 

implicações decorrentes da mudança de hábitos e relações interpessoais. Tanto é que, a 

violência dilacerada por Rasga Rabo procura exatamente provocar a inversão do indivíduo 
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inicialmente fraco e desprotegido, transformando-se em pessoa, um sujeito forte e 

reconhecido pela sua bravura. Toda a poesia de Jessier tem como fonte a dramatização das 

relações interpessoais de proximidade, principal conflito do indivíduo na grande cidade, 

uma massa carente de um “sistema de pessoas”. 

Os dois eixos que caracterizam o estilo de Jessier são o cômico grotesco e a matriz 

popular massiva do rádio. Do Grotesco ele dá continuidade às divisões que se encerram na 

sátira, na paródia e na comédia. O Grotesco de Jessier Quirino não é apenas aquele do 

Renascimento sendo revigorado na atualidade. Mas uma categoria estética apropriada à 

cultura de massa, que se coloca perto do cômico e do caricatural; que está a serviço das 

angústias dos indivíduos nos grandes grupamentos urbanos; que se infunde em construir um 

pequeno mundo exagerado em gestos e trejeitos, provocando o risível292.  

Quanto ao exagero caricatural, Da Matta nos ajuda a concluir que o exagero é uma 

das funções da mediação, ele torna mais perceptível o deslocamento no processo mediador. 

Além de servir como um importante elemento de facilitação do entendimento e um modo 

privilegiado de reforçar as disparidades e realizar a crítica cultural.  

O matuto quiriniano fala em microfones, sob a luz dos refletores, sobe ao palco para 

incorporar a poesia dos livros, de onde se conjuga as influências do rádio, em que a 

mensagem necessita da voz humana como mediadora. Em outras palavras, para o receptor 

da mensagem do rádio, o processo de comunicação transcorre mais ou menos como na 

leitura do cordel, como se o orador lesse alguma coisa, mediando os conceitos e as imagens 

poéticas para a oralidade. Assim, o locutor do rádio torna a palavra densa mais acessível ao 

público, e Jessier, por sua vez, dá vida à voz escrita.  

Já o universo de Bráulio Tavares está completamente comprometido com o mágico 

e o fantástico, num sistema onde o realismo e o racionalismo se opõem à existência da 

magia. Seu contraponto consiste em apostar nestes eixos interpretativos rechaçados pela 

sociedade que não aceita a fatalidade e a razão providencial como forças transcendentais. 
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Por esta razão, o autor toma emprestado elementos de composição da literatura popular e 

mitológica. Até mesmo sua inclinação pessoal para a ficção científica promove o reencontro 

com a idéia de um universo mítico. Portanto, uma parte significativa de seu trabalho poderia 

ser entendida como a tradução das lendas para o sistema da escrita.  

A apreciação dos seus livros-cordéis nos faz aceitar que a lenda resistiu à prova do 

tempo e no universo da cultura de massa ela faz sentido enquanto narrativa alternativa a 

uma civilização que se percebe em transformação acelerada. Com isso, não queremos 

afirmar que ele traz de volta a realidade anacrônica em que o mito e a lenda predominavam 

enquanto modelo narrativo. Mas reafirmar que o mito não desaparece inteiramente na 

cultura de massa, mesmo permanecendo recalcado. Então, um dos eixos de seu empenho 

mediador consiste exatamente em chamar atenção para a experiência mágica acumulada das 

tradições, quando o movimento da sociedade segue a direção contrária do desenraizamento 

em relação ao seu passado.   

Na narrativa de Artur e Isadora, o velho pai salvo na Pedra do Meio-Dia detém a 

imagem do passado como fonte de sabedoria. O próprio modelo narrador de Trupizupe traz 

o legado das narrativas versificadas das lendas e temas cavalheirescos da Idade Média. E 

sua trajetória pessoal também assinala esse retorno substancial. Bráulio Tavares realiza o 

que poderíamos chamar de jornada peregrinatória293, que implica a escolha pessoal por um 

caminho mais universal, uma viagem para fora, até resolver-se com suas origens e o 

passado, para então alcançar novamente a intimidade com o familiar.  

Já como parte desta descoberta, tem-se Trupizupe, um herói que briga contra a 

impessoalidade das regras universais. Implicitamente, o herói age em nome das regras 

pessoalizadas e, ao mesmo tempo, coloca-se livre das regras constrangedoras do sistema. 

Astucioso, ele desvela as brechas deixadas pela lei, afirmando uma mensagem importante 

de contraste entre as relações baseadas nos laços tradicionais de amizade e parentesco, e os 

interesses dos ricos e poderosos.  
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Deslocando-se nos espaços intersticiais, Trupizupe está mais próximo ethos popular 

— no qual a moralidade tende a controlar as regras econômicas, do que a favor dos 

ambiciosos, embora consiga se dar bem em qualquer situação.  Sua vitória diante das 

humilhações se dá pela capacidade de transformar as desvantagens em vantagens. Aliás, 

Trupizupe é um bom improvisador (como é seu criador um bom repentista). Porque sabe 

aproveitar os recursos do momento, e porque sabe usar o presente, coloca uma alternativa 

para o passado e o futuro.  

Quanto a Astier Basílio, este consegue trazer para o tempo presente, o futuro visto 

pela lógica do passado. Ou melhor, ele recupera a memória popular utilizando o imaginário 

da cultura de massa, abrindo possibilidades originais de experimentação de novas 

linguagens, da comunicabilidade entre o mito folclórico e a revolução tecnológica, 

representando bem o processo em que a própria comunicação é remodelada pela técnica.  

Astier Basílio é jornalista, e pela posição privilegiada que o jornal tem na difusão da 

cultura de massa, ele acaba promovendo a intersecção prática entre o discurso midiático e 

outros universos da cultura. Para isso ele se recusa a começar do zero e desde cedo vai 

modelando sua escrita. Então sua trajetória pessoal contribui para redefinir as hierarquias do 

discurso literário (poesia erudita e poesia popular), bem como para entendermos o caráter 

popular enquanto processo conflituoso. Problema que vai se resolvendo com seu 

amadurecimento e sua consolidação no universo midiático. Quanto maior sua sensibilidade 

aos sinais do tempo, as novas formas de comunicabilidade, menos problemático vai se 

tornando seu ponto de partida.  

Em comparação com os outros mediadores, ele deixa claro uma tendência atual que 

é a do artista e intelectual multimídia. Por ser capaz de escrever em diversas fontes: jornal, 

livro cordel, teatro, internet, e falar em voz alta no repente, ele confirma esse novo perfil 

dos autores, chamados para atuarem nas salas de redação das tvs e jornais, na produção de 



filmes, nos estúdios de rádio e de música, aparecendo ainda como foco de notícia e agente 

de cultura294.  

Seu herói Virgulino tem em comum com os outros heróis o tema da liberdade e da 

vida ligada a um sistema onde rege o código moral pessoal. A referência histórica de 

Lampião nos mostra que ele reagiu a esse sistema através da coragem e da valentia, 

utilizando o princípio da honra como defesa do nome de família e depois, do seu próprio 

nome e de seus cangaceiros. A presença de Virgulino na Matrix simboliza o contraste de 

um universo marcado por relações de pessoalidade e um mundo dominando pela lei 

universalizante. De um herói vingador e justiceiro, e um super-herói baseado no homem 

médio e comum norte-americano. O super-herói não teve forças sozinho, precisou aliar-se a 

Virgulino, para ganhar experiência extra, calcada no espírito da coragem.    

Por outro lado, a presença de Virgulino na Matrix também pode ser entendida como 

o estranho, o fantasma, o herói de um universo sem leis, aquele que não foi domesticado, 

que ousa obedecer sua própria violência. Sendo então a Matrix este mundo imaginário e 

fantástico criado pela cultura de massa, um mundo que pudesse ser habitado pelos monstros 

e temores, pela destruição, pela guerra e o terror. Um mundo onde pudessem ser ensacados 

os medos de uma época. No relacionamento criativo com esta máquina, Astier encontra um 

espaço para a livre criação de imagens e possibilidades.  

 

Em linhas gerais, os heróis aqui analisados estão vinculados a um atributo 

inalienável do qual não podem fugir: o próprio destino. Contudo, mesmo realizando um 

destino pessoal, estão todos ligados a um passado, sobretudo, pelo desejo de vingança. 

Apesar de estarem presos a esta lógica, todos ensaiam a possibilidade de sair da ordem, 
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cumprindo a função imanente ao herói, a de desbravar os obstáculos que tornam infelizes os 

outros homens em sua ânsia de superar os próprios limites.  

Quanto aos mediadores, eles se inventam em níveis diversos. No entanto, se 

sujeitam a algumas regularidades;  têm seus heróis marcados por ações invertidas,  

trabalham personagens periféricos, dramatizam o conjunto de sentimentos, ações e valores 

populares. Por isso, eles se tornam especialistas em destacar os aspectos ambíguos da 

realidade social, como uma forma de possibilitar uma reflexão ou alternativa sobre o que 

denominamos mundo real. 
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