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Resumo
Essa pesquisa toma como objeto de estudo a poesia popular brasileira, com o
objetivo de compreender os processos de movência e distinção, através da
análise da trajetória e obra de Moreira de Acopiara e Ditão Virgílio, poetas que
atuam em contextos distintos. A compreensão das formas de criação e
recriação da poesia popular encontradas por esses poetas, dos espaços de
legitimação e reconhecimento nos quais suas práticas se desenvolveram é que
justifica a pesquisa; partindo da hipótese de que contextos diversos decorrem
em variações nos elementos da poesia popular brasileira. A metodologia
envolveu etnografia, entrevistas, observação de campo, análise de contexto e
trajetória; o aporte teórico constituiu-se a partir de Pierre Bourdieu. Conforme a
pesquisa, Ditão Virgílio e Moreira de Acopiara introduziram variações no
habitus constituído por instituições como IPHAN e ABLC, conforme novas
condições surgem com grupos como SOSACI, UCRAN e MAUDITOS; com
esta pesquisa defendo a tese de que neste campo da poesia popular,
segmento do campo da literatura, constituem-se assim pluriuniversos que
atualizam a tradição, relacionando-a com a realidade social, econômica e
cultural do entorno dos poetas, gerando modos diferentes de produção e
reprodução da poesia popular.
Palavras-chave: poesia popular; movência; distinção; plurinuniversos.
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Abstract

The object of study of this research is the popular Brazilian poetry; it aims
at understanding the processes of mobility and distinction through the analysis
of the personal history and work of two authors: Moreira de Acopiara e Ditão
Virgílio, who perform in different contexts. What justifies this research is the
comprehension of forms of creation and recreation of popular poetry found by
these poets, besides the comprehension of spaces of legitimacy and
acknowlegment in which their practices develop, considering the hypothesis
that diverse contexts result in variations in the elements of popular Brazilian
poetry. The methodoly involved etnography, interviews, field observation,
analysis of the context and their personal history; the theoretical contribution
was based on Pierre Bordieu. According to the research, Ditão Virgílio and
Moreira de Acopiara introduced variations in the habitus constituted by
institutions such as IPHAN and ABLC, under new conditions groups such as
SOSACI, UCRAN and MAUDITOS arise. With this research I defend the thesis
that in the field of popular poetry, segment of the field of literature,
pluriuniverses, which update the tradition, are constituted and the tradition is
related to the social, economical and cultural reality around the poets,
generating different ways of production and reproduction of popular poetry.

Key words: popular poetry; mobility; distinction; pluriuniverses.

7

Sumário
Introdução

p.10

PARTE I – Movência

p.13

Capítulo I Gênese e trânsito

p.14

1. Poesia não oficial

p.15

1.1 Formas iniciais

p.19

1.2 Efeitos do trânsito

p.25

1.2.1 O Brasil e a poesia retirante

p.28

1.3 Moreira de Acopiara: poeta de cordel

p.31

1.4 Ditão Virgílio: poeta caipira

p.39

1.5 Pluralidade da poesia popular: Argentina e Brasil

p.41

1.5.1 Reflexões sobre a pluralidade poética

p.45

Capítulo II Criação e recriação

p.56

2. Um coro com muitas vozes

p.57

2.1 Ser „de dentro‟: a voz do interior

p.59

2.2 Ser „de fora‟: a voz distante

p.74

2.3 Diálogos, aproximações e distanciamentos

p.83

2.3.1 Poéticas em comparação, tradições teóricas em reflexão

p.87

PARTE II – Distinção

p.89

Capítulo III Legitimação e reconhecimento

p.90

3. Políticas culturais no Brasil

p.90

3.1 A criação do S/IPHAN

p.94

3.1.2 Especificidades do patrimônio cultural

p.99

3.1.3 Bens culturais de natureza imaterial

p.101

3.1.4 IPHAN e cordel

p.102

3.2 Para além da „festa de enganos‟

p.104

8

3.3 ABLC e outros associativismos, (des)regulação da poesia popular

p.110

3.4 Moreira na Academia, o habitus faz o poeta

p.114

3.5 Reconfigurando habitus, novas formas de distinção

p.122

3.6 Novos habitus, verso de pé quebrado e estórias de Ditão

p.125

3.6.1 Poesia popular: subversão de códigos, nomos e alodoxia

p.129

Capítulo IV Poesia nordestina e poesia caipira

p.134

4.1 Poéticas da voz e seus pluriuniversos

p.134

4.2 Práticas diversas

p.141

4.2.1 O universo migrante do poeta nordestino

p.143

4.2.2 O universo rural do poeta caipira

p.166

4.3 Universos em movimento: produção e reprodução da vida

p.182

PARTE III – Aspectos conclusivos, em tese

p.185

Capítulo V Cultura e poesia popular na pós-modernidade

p.186

5.1 A cultura popular

p.186

5.2 A poesia popular

p.189

5.3 O jogo das reflexividades em pesquisa

p.191

5.4 Últimas palavras

p.193

FONTES PRIMÁRIAS

p.195

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

p.197

9

Introdução
Esta tese toma como objeto de estudo a poesia popular brasileira, com o
objetivo de compreender os processos de movência e distinção, através de
dois poetas, Moreira de Acopiara1 e Ditão Virgílio2, que atuam de pontos de
vista culturais distintos, o do migrante nordestino na capital paulista e o do
caipira do interior de São Paulo, que de seus lugares contribuem com tais
processos, relacionando-se com diferentes sujeitos e instituições, produzindo e
reproduzindo poesia popular.
Muitos pesquisadores já abordaram esta poética, descrevendo como as
grandes navegações trouxeram ao Brasil trovadores e artistas populares, com
uma bagagem cultural que pode ser considerada sua origem, entretanto, aqui
esta poesia desenvolveu temáticas próprias, enriquecidas pelo modo de dizer
indígena e africano, com seus griôts e contadores de histórias em prosa e
verso. Este trabalho parte da gênese e do trânsito desta produção dinâmica,
analisando as formas de criação e recriação exercidas por esses poetas, bem
como espaços de legitimação e reconhecimento nos quais suas práticas se
desenvolvem.
O trabalho exigiu esforço metodológico interdisciplinar, envolvendo etnografia,
análise sócio-antropológica do contexto e trajetória pessoal dos poetas, bem
1

Poeta nascido no município de Acopiara, sertão central do Ceará, onde foi alfabetizado pela
mãe e viveu até os 20 anos de idade, que escreve desde adolescente e já publicou mais de
dez livros e mais de uma centena de folhetos de cordel; reside em Diadema e divulga sua
poesia no ABC Paulista há trinta anos. Em 2004 foi eleito para a Academia Brasileira de
Literatura de Cordel, ABLC, entidade fundada em 1989 e sediada no Rio de Janeiro. Já gravou
CD‟s com poemas de sua autoria e tem poemas musicados e gravados por vários artistas,
transita também pelo mundo do teatro; tem um programa de rádio (Cidadao Nordestino)
transmitido em Acopiara há cinco anos. É estudioso autodidata da cultura popular brasileira, se
apresenta em inúmeras cidades pelo Brasil, é autor de inúmeros poemas e compõe a equipe
que organiza regularmente o evento “Cordel da Cortez”, que divulga a poesia popular em São
Paulo capital.
2

Poeta nascido em São Luiz do Paraitinga, interior de São Paulo, é também contador de
“causos” envolvendo o cotidiano rural, os mitos da cultura regional caipira como Saci,
Lobisomem e outros seres fantásticos; já publicou vários folhetos, além de livros, CD‟s, DVD‟s,
áudiolivros e camisetas. Conseguiu finaciamento PROAC para publicação de dois de seus
livros, que compõe a série intitulada “Estórias de uma perna só”, coletânea elaborada a partir
de folhetos. Participa ativamente da vida cultural de sua cidade com apresentações públicas
em escolas, nos coretos durante festas e também em outras cidades de outros estados,
divulgando a poesia popular, causos e a cultura caipira; também participa de festivais de
marchinhas e músicas juninas, com letras de canções. É o organizador de um bloco no
carnaval de marchinhas, chamado Bloco do Caetê.
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como de suas influências. Inicialmente propunha-se a análise textual
aprofundada, levantando pontos de aproximação e distanciamento entre suas
práticas e produção poética, entretanto, no decorrer da pesquisa prevaleceu o
interesse pela compreensão das formas de distinção da prática poética, via
instituições e associativismos.A realização da pesquisa de campo, bem como
das entrevistas se deu mediante consentimento e autorização dos poetas
envolvidos, foram filmadas as entrevistas das quais constam os arquivos em
vídeo, bem como transcrições completas e tabelas utilizadas na análise em
acervo reservado conforme estabelecido pelo orientador; foram arquivados os
termos de consentimento livre e esclarecido, os vídeos e as transcrições.
Desde o início da pesquisa, é expresso o interesse dos poetas Ditão Virgílio e
Moreira de Acopiara em contribuir, sempre convidando para suas atividades,
divulgando eventos e fazendo questão de tornar pública a realização desta
pesquisa, assim sendo, coerente que durante todo o texto da tese sejam
nominalmente citados como sujeitos da pesquisa, posto que assim o desejam.
Na primeira parte da tese analiso a movência da poesia popular, suas
características e o trânsito por diferentes contextos, apresento os dois poetas e
a hipótese de constituição de pluriuniversos poéticos; Ditão e Moreira atualizam
a tradição poética popular, baseada na oralidade e na performance,
relacionando-a com a realidade social, econômica e cultural do seu entorno. No
primeiro capítulo saliento a pluralidade da poesia popular manifesta no Brasil e
em outras localidades do sul da América, comento sua atualização em
diferentes suportes gráficos, auditivos, visuais e as variadas formas de
produção e reprodução da poética popular que se configuram atualmente em
meios reais e virtuais. O segundo capítulo apresenta metodologia da pesquisa,
dados recolhidos e respectivas análises que apontam processos de
revitalização da tradição, bem como uso da invenção; o aporte teórico de Pierre
Bourdieu permite pensar a constituição de um campo da poesia popular
brasileira, um segmento do campo da literatura, no qual Ditão e Moreira
introduzem variações no habitus constituído, conforme novas condições
surgem.
Na segunda parte da tese foco as vias da distinção da poesia popular,
processo que envolve análise das políticas públicas de cultura historicamente
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implantadas no Brasil, descritas brevemente no terceiro capítulo, juntamente
com análise de programas, órgãos especializados e instâncias reguladoras da
poesia popular na atualidade; as instituições analisadas estabeleceram
disposições duráveis e garantiram certa identidade e autonomia aos poetas
populares, e hoje são reconfiguradas, subvertem códigos e novos habitus. No
quarto capítulo considero, a partir da análise da produção de Ditão Virgílio e
Moreira de Acopiara, bem como de suas trajetórias, a constituição de
pluriuniversos poéticos, variantes da poesia popular atualizada; tomo por base
a ideia de universo, como espaço sujeito a leis de ação e reação, elaborada por
Bourdieu, para afirmar a existência de diferentes regras no espaço ocupado por
cada um dos poetas, sendo daí decorrentes modos diferentes de produção e
reprodução da poesia popular.
A terceira parte da tese compreende aspectos conclusivos, nos quais retomo a
consideração da cultura popular em sua dinâmicae a consideração da poesia
popular sob a ótica de Jerusa Pires Ferreira como composta entre tradição e
invenção; aponto ainda a consideração de que tais práticas situam-se
imbricadas pela chamada pós-modernidade e suas características, sendo
assim necessário considerar elementos de reflexividade na pesquisa.
No nordeste brasileiro surgiram as primeiras manifestações desta poética
marcada pela tradição oral, entretanto, a poesia popular transitou pelo país em
variadas formas; Ditão Virgílio e Moreira de Acopiara são representantes
atuantes destas transformações, que apontam para a constituição de um novo
campo artístico e literário, composto de pluriuniversos, que reconfiguram novos
habitus.
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PARTE I
Movência
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Capítulo I
Gênese e trânsito
SER POETA POPULAR
“(...) Ser poeta popular
É ser bem mais que erudito;
É tentar fazer bonito,
Mas não se precipitar.
É deixar rolar, cantar
Do modo mais natural
O sertão, o litoral
E o rio que serpenteia.
É falar de sua aldeia
Para ser universal.”
(Moreira de Acopiara, 2011)
VIDA CAIPIRA
“(...)Ainda moro na roça
Gosto de dançar catira
Quando há uma crise
Aqui a gente se vira
Sei quando vai chover
Pro lado que o vento gira
Ser doutor é muito fácil
Difícil é ser caipira”
(Ditão Virgílio. 2012)

Compondo a primeira parte da tese que discute a movência, neste capítulo
defino o objeto da pesquisa, as origens e o trânsito da poesia popular
brasileira, suas características constituídas ao longo de perene trajetória.
Apresento os sujeitos da pesquisa, Ditão Virgílio e Moreira de Acopiara,
representantes atuais e atuantes da produção poética popular. Saliento como
objetivo geral compreender os processos de movência e distinção desta poesia
na obra destes sujeitos e coloco a hipótese da constituição de pluriuniversos
decorrentes das relações historicamente constituídas entre a tradição poética
popular, marcada por oralidade e performance, com os diversos contextos
sociais, econômicos e culturais que se traduzem em diferentes suportes
gráficos, auditivos e visuais, em variadas formas de produção e reprodução
desta poética em diferentes tempos e espaços, reais e virtuais.
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1- Poesia não oficial

Muitos já empreenderam estudos sobre a capacidade de nomear, tanto a
filosofia, como a filologia, a linguística, a semiótica e as ciências sociais têm
buscado compreender o nomear, o classificar, o tipificar.3 Como questiona
Jerusa Pires Ferreira, a respeito de rótulos e designações atribuídas às
produções humanas “Quem detém os limites entre as coisas e o que nos fará,
de fato, dizer com tanta certeza que a outra literatura, a „não trivial‟, é que é a
LITERATURA?”4.
Definir o que vem a ser poesia e de que tipo se trata, pressupõe que existam
obras que não se enquadram como poesia e que, além disso, a própria
apresente variações tipológicas, conforme características: formais, estruturais,
temáticas, etc. A autoridade para definir gêneros, tipologias, elementos e
características se dá num processo histórico-social gradativo que traz consigo
inúmeras disputas entre grupos até a constituição de regras e critérios
definitivos.
A hoje chamada cultura popular foi objeto de estudos em diversas épocas,
inicialmente por folcloristas5, um dos textos existentes que permite a
compreensão do processo histórico de diferenciação daquilo que seria popular
mostrou como entre os anos 1500 e 1800 se construiu na Europa essa
distinção e descreve a contraposição entre cultura popular e cultura erudita,
oficial, dominante. Esta obra descreve séculos e mudanças profundas que
ocorreram em práticas e concepções culturais por toda a Europa, gerando uma
3

Conferir obras como:
AUERBACH, Erich. Introdução aos estudos literários. Tradução de José Paulo Paes. São
Paulo: Editora Cultrix, 1987.
CURTIUS, Ernst Robert. Cap. XIV Classicismo. In.: Literatura euorpeia e Idade Média latina.
Tradução Paulo Rónai e Teodoro Cabral. São Paulo: EDUSP: HUCITEC, pp.314-340.
4 FERREIRA, Jerusa Pires. Cultura das Bordas: Edição, Comunicação, Leitura. Cotia, SP:
Ateliê Editorial, 2010, p.34.
5
Conferir entre outros autores, os pesquisadores do folclore:
CARNEIRO, Edison. Dinâmica do folclore. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008.
CASCUDO, Luis Câmara. Cinco livros do povo. João Pessoa: Ed. Universitária, 1978.
____________. Dicionário do folclore brasileiro. São Paulo: Global, 2001.
____________. Tradição, ciência do povo. São Paulo: Perspectiva, 1971.
____________. Vaqueiros e cantadores. Porto Alegre: Livraria do Globo, 1939.
____________. Coisas que o povo diz. Rio de Janeiro: Ed. Bloch, 1968.
LIMA, Rossini Tavares. Abecê do Folclore. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
ROMERO, Silvio. Cantadores populares do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954.
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tipificação dicotômica; a cultura popular seria definida como a não oficial, da
não elite, das classes subalternas, dos artesãos e camponeses6, sendo cultura
um sistema de significados, atitudes, valores partilhados; formas simbólicas e
materiais nas quais esses significados se expressam ou encarnam. A opção de
Burke em analisar o período de 1500 a 1800 decorreu da maior disponibilidade
de fontes documentais, mas também pelo fato de que, após esse período,
mudanças mais profundas se efetivaram, a imprensa solapou a tradição oral,
províncias converteram-se em nações, a industrialização se ampliou, a
educação formal e a alfabetização se disseminaram gradativamente por toda
Europa, e bem depois a TV, o rádio e o cinema começaram a padronizar os
vernáculos, entre outras coisas.7
Sociedades fundadas na oralidade definiam o que deveria ser lembrado e o
que poderia ser esquecido pelo critério da memória mais antiga que deveria ser
mais importante, de acordo com o pesquisador Fausto Colombo; e no mundo
da escrita esses critérios de avaliação das lembranças mais importantes foram
depauperados, como prenunciava o diálogo Fedro de Platão, pois permitindo
armazenar tudo, a escrita anulou a memória.8 Se não anulou ao menos
modificou e interviu no trabalho dos historiadores.
Discutindo o problema do popular Burke o aponta como oposição não às elites,
mas à cultura oficial, seria uma ênfase aplicada por Bakhtin9 à importância da
transgressão dos limites, o popular seria o contra oficial que existe em todos e
não prioridade de algum grupo social.10 Burke salienta que foi entre fins do séc.
XVIII e início do XIX que o povo (folk) tornou-se tema de interesse para
intelectuais europeus. Na Alemanha começaram a aparecer novos termos
como Volkslied/canção popular; Volksmärchen ou Volkssage/contos populares;
Volksbuch/livreto de baladas; Volkstumskunde ou VolksKund/folclore; e depois
Volkspiel ou Volkschauspiel (Herder chama de Volkslieder o conjunto de
6 BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800. Tradução Denise
Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.11.
7 BURKE, Peter. Idem, p.13
8 COLOMBO, Fausto. Os arquivos imperfeitos: memória social e cultura eletrônica. São Paulo:
Editora Perspectiva S. A., 1991 - Coleção: Debates (dirigida por J. Ginsburg), p.89.
9
BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. O contexto de
François Rabelais. Tradução de Yara Frateschi Vieira. São Pailo: HUCITEC, 2010.
10 BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800. Tradução Denise
Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.17

16

canções que compilou entre 1774 e 1778 em seu ensaio que seria depois
premiado). Também em outros países surgem termos semelhantes para definir
canções

populares

como

Folkviser

(Suécia);

Cantipopolari

(Itália);

Narodnyepesni (Rússia); Népdalok (Hungria).11
Contituiu-se uma visão do povo e do popular na Europa deste período
analisado por Burke, certa crença na criação poética coletiva do povo, que
seria autor de uma poesia natural ou da natureza. Esta descoberta do povo
pelos intelectuais fez surgir um interesse por diversos tipos de literatura
tradicional, por peças teatrais populares (teatros de boneco sobre Fausto), pela
religião popular, pelas festas, pelo Carnaval, pela música popular e com isso
também inúmeras publicações. Herder usou a distinção: Kultur des Volkes –
cultura popular, em oposição Kultur der Gelehrten – cultura erudita. Herder,
Grimm e outros deram ênfase ao povo e sua cultura como espírito de uma
Nação e Peter Burke conclui que o tema cultura popular foi descoberto ou
inventado por esse grupo de intelectuais alemães no final do século XVII.12
Muitos pesquisadores se interessaram pelas produções poéticas da Europa,
como os trovadores do século XV que cantavam as ações humanas em
redondilha maior, sobre os quais se desenvolveram inúmeras pesquisas que
perseguiram os romances13 por dezenas de gerações, perceberam variantes e
novas versões. A respeito do Romanceiro Tradicional Português há uma obra
que procurou manter a forma e a pureza original dos poemas, com “...dois
hemistíquios

heptassilábicos...

foram

transformados

em

poemas

14

monorrímicos” ; na apresentação dessa publicação transparece a ambição de
relatar a memória coletiva do povo, reduzida e resumida em sessenta e quatro
páginas, fruto de cuidadosa pesquisa embasada nessa idealização do popular.
11Idem, p.26
12Ibidem, pp.27-32
13
Romance: palavra que designou primeiro a língua vulgar, o românico. Nos séculos XIII e XIV
designou tipos distintos de composição poética. No século XV passou a designar de forma
mais constante poemas narrativos, octosilábicos, monorrimos, com assonância em versos
alternados. Foi um gênero poético que difundiu-se por toda a Europa.
14ROMANCEIRO TRADICIONAL. Versões factícias. Publicações Serrote: Portugal, 2011.
Publicação baseada em estudos da equipe de renome internacional sobre o romanceiro
tradicional português na qual constam agradecimentos para Claude Garamond, Giovanni
Boccaccio, Manuel Maria Du Bocage, Michel Giacometti e Serge Gainsbourg. A pesquisa de
campo também tomou por base a obra: FERRÉ, Pere (Org.) Romanceiro Português da
Tradição Oral Moderna – volumes I a IV, Serviço de Educação, Fundação Calouste
Gulbenkian, versões publicadas entre 1828 e 1960.
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Há muito tempo surgiu um culto ao povo, por razões estéticas, intelectuais e
políticas, revelou-se também certa revolta contra a arte, o artificial, e uma
valorização do natural e do selvagem. Havia debates sobre leis para literatura
seguindo padrões de unidades aristotélicas de tempo, espaço e ação e havia
posições em contrário. Goethe se colocava contra as regras do teatro clássico,
Shakespeare fez sucesso exatamente por ignorar essas unidades. O antigo, o
distante e o popular eram igualados por alguns intelectuais, o primitivismo
cultural defendido por Rousseau foi como uma reação ao Iluminismo, sua
ênfase na razão, seu abandono da tradição e seu elitismo. Nacionalismos e
cultura popular andavam de mãos dadas, publicações diversas visavam
estimular a consciência nacional e valorizar a identidade, alguns intelectuais
consideravam a poesia popular como essência do povo, da Nação, da Pátria. O
entusiasmo pelo popular, conforme diz Burke, fazia parte de um movimento de
autodefinição e libertação nacional que unia os divididos e trazia uma ideia de
Nação que foi imposta ao povo, a descoberta do popular ocorreu
principalmente nas periferias da Europa, nas periferias dos países. A Cultura
Popular foi minada pelo crescimento das cidades, pela melhoria das estradas e
pela alfabetização, o centro invadiu a periferia e com esse argumento muitos
intelectuais registraram o que puderam e da forma como sabiam, ocorreram
interpretações errôneas, corruptelas decorrentes das lentes românticas e
nacionalistas desses intelectuais do início do século XIX.15
Apesar do século XIX além de romântico ter sido também o século da história,
tanto da aceleração histórica como da emergência da História como disciplina
do conhecimento em novos moldes, a visão romântica sobre o popular é
reducionista, pois tende a substancializar as expressões poéticas descobertas
por seus folcloristas; com isso, esquece que a cultura popular é híbrida e
sujeita a mudanças, passa por transformações no tempo; que a tradição é
importante, mas o estilo individual também e que a cultura popular nunca foi
monolítica nem homogênea.16 Toda cultura é composta de subculturas que
compõem um sistema de significados partilhados, uma faixa cultural na

15 BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800.pp.33-42
16Idem, p.49
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expressão de Alfredo Bosi17, simultaneamente as pessoas participam das
faixas e partilham os significados da cultura em geral.18
As mulheres da nobreza na Europa Moderna e no Brasil colonial possuíam
uma cultura diferente dos maridos, filhos, pais, irmãos; eram excluídas da
alfabetização, das guildas e irmandades, nas classes populares tinham suas
canções próprias, fiavam, cantavam e contavam histórias, sua cultura era mais
conservadora que a masculina e na nobreza eram como mediadoras entre a
cultura popular e a cultura oficial, acabaram se constituindo em guardiãs da
tradição oral.19 Em Portugal, na região chamada Tra los montes, havia
mulheres curandeiras, uma em cada aldeia, conhecedoras dos poderes
mágicos das plantas; afirma-se que nessa região todos são descendentes de
astures, romanos, suevos, visigodos, árabes, judeus e outros povos.20 Nessa
região também se comenta o papel das mulheres como contadoras de histórias
e romances há muitas gerações.
Segundo Peter Burke, os estudiosos alemães da cultura popular (Herder,
irmãos Grimm) julgavam que a criatividade provinha do povo e supunham uma
origem essencial, enquanto que os folcloristas do séc. XX consideravam que a
cultura popular não passava de uma „imitação fora de moda‟ da cultura das
elites. Porém, as análises do próprio Burke e de outros concluem que a relação
entre as faixas culturais é de um intenso tráfego, no qual se afetam
mutuamente, não existindo a essência de uma cultura ou uma faixa cultural
verdadeira.21
1.1 Formas iniciais
Os artistas populares eram „aqueles que trabalhavam para um público popular‟,
entre os anos de 1500 e 1800, exerciam outras profissões antes de serem
artistas,

eram

itinerantes

e

seu

aprendizado

era

informal.

Havia

apresentadores, sucessores dos menestréis medievais que formavam um
17 BOSI, Alfredo. Cultura brasileira e culturas brasileiras. In.:Dialética da colonização. São
Paulo: Cia das Letras, 1992, pp.308-345.
18 BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800, p.74.
19
RIBEIRO, Arilda Inês Miranda. Mulheres educadas na Colônia. In.: LOPES, Eliane Marta
Teixeira e outros (orgs). 500 anos de educação no Brasil. Autêntica: Belo Horizonte, 2000.
20 NEVES, Nuno. Tra los montes. Publicações Serrote: Portugal, 2010.
21 BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800, p.94
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grupo variado e versátil de cantores de baladas, apresentadores de ursos,
bufões, palhaços, comediantes, bobos, malabaristas, truões, saltimbancos,
tocadores, dançarinos equilibristas, apresentadores de espetáculos... Enfim
profissionais da diversão.22
Estas trupes faziam tours e seus números não dependiam do idioma, “se
acreditava que os atores e atrizes tinham um pacto com o demônio,
considerado o grande mestre do ilusionismo”23Com o advento da escrita surge
um novo tipo de artista: o escritor profissional de baladas e ainda a distinção
entre bardos tradicionais com patronato da nobreza e status elevado e a massa
da profissão que passava a vida em andanças, artistas de entretenimentos,
como mascates, viajavam de lugar em lugar porque era mais fácil mudar o
público do que mudar o repertório, estes foram responsáveis por constituir
certa unidade à cultura popular europeia independente de fronteiras políticas.
Andavam sozinhos ou em trupe de até cem homens, vestidos para chamar a
atenção e receberam a nomenclatura de teatro mambembe.24
Agustín de Rojas elaborou a distinção de oito tipos de companhias, sendo
quatro delas consideradas inferiores ou populares:


Cambaleo: uma mulher que canta e cinco homens que choram, ficavam

seis dias em cada lugar, encenavam comédias, autos religiosos, interlúdios
cômicos;


Gangarilla: três ou quatro homens, um bobo e um menino que

representavam as mulheres, apresentavam-se em fazendas;


Ñaque: dois homens que usam barba falsa e pandeiro;



Bululú: um ator sozinho, viajando a pé, declamava loas (prólogo em

verso de um auto) e autos, sendo que alguns eram padres;
Existiam ainda atores individuais nômades, velhos cegos que tocavam
instrumentos, na Itália eram chamados cantastorie, cantores de histórias que
andavam de lugar em lugar, cantavam na piazza, acompanhados por um
instrumento, em geral a viola e seus épicos eram tão compridos que o recital

22Idem, pp. 131-133
23Ibidem, p. 134
24Ibidem, pp. 138-139
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durava vários dias; na Sérvia os guslari tocavam gusle (rabeca de uma só
corda); na Rússia os kobzari tocavam kobza (alaúde) e os kaleki (aleijado)
cantavam sobre santos; no país de Gales e na Irlanda tocavam harpa; na
Espanha violão; todos os artistas populares usavam roupas incomuns, alegres
e multicoloridas.25
Os chamados trovadores surgiram nas antigas zonas romanas da Aquitânia e
Gália Narbonense, em fins do século XI e criaram a poesia em língua romance,
já que antes ninguém se atrevia a poetar se não fosse em latim, a língua oficial;
eles escreviam em provençal.26

Estes trovadores além de escrever os versos, compunham a música para
cantá-los nas cortes, pois eram feitos para serem ouvidos.27 Os jograis sabiam
cantar e tocar, eram de mais baixa condição e para atrair o público usavam
vários recursos semelhantes aos dos artistas de circo, mas não tinham o status
dos trovadores.
Por serem nômades e diferentes os artistas populares nem sempre eram bem
vistos pelos sedentários, acusados de feitiçaria e caracterizados como sem

25 BURKE, Peter. Ibidem, p.140
26
Fotos do folheto de um recital com poemas cantados em Provençal, realizado no TUCA,
como parte do Projeto Poesia em Presença, pelo Centro de Estudos da Oralidade da PUC/SP
em agosto de 2011, sob coordenação de Jerusa Pires Ferreira e Lúcio Agra.
27 TORRES, Alexandre Pinheiro. Antologia da poesia trovadoresca galego-portuguesa. (Séc.
XII-XIV) 2ª ed., LELLO & Irmão Editores: Porto/Portugal, 1987.
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honra, artistas-vagabundos, muitos eram cegos e na Espanha o nome de
cantores de rua costumava ser ciego.28
Raconteurera como eram chamados os contadores de histórias que faziam uso
de gesticulação e ênfase, de acordo com Peter Burke, que inclusive cita que
“Goethe viu um homem a contar estórias em dialeto para um público composto
principalmente de pessoas de classe baixa e admirou a variedade e força dos
seus gestos.”29
Tanto em grupos como individualmente, os espaços abertos eram pontos de
atuação dos artistas populares, as trupes apareciam inesperadamente, pediam
silêncio e começavam, as praças de mercado sediavam apresentações de todo
tipo, a cultura da praça, dos espetáculos públicos (execuções, fogueiras de são
João) e também das pontes que eram referidas como centros culturais, além
das feiras.
Por influência moura, a cultura popular europeia também era árabe já que eles
dominaram a península ibérica por oito séculos e entre suas práticas havia os
medajs, poetas cantores que se apresentavam em praça pública celebrando a
memória e divulgando feitos heroicos acompanhados de instrumentos
musicais.30 Os espaços públicos abertos tornavam-se centros de compra
itinerante e em escala gigantesca durante as feiras, ali podiam comprar e
vender de tudo e, o mais importante, podiam se encontrar livremente, sem
supervisão, podiam dançar, cantar, assistir espetáculos, saber das novidades.
Eram os centros de diversão, facilitavam encontros e atraíam até devotos. 31
A relação entre o artista popular e a tradição é complexa, “O indivíduo pode
inventar, mas numa cultura oral, como ressaltou Cecil Sharp, „a comunidade
seleciona‟.”32Sucessivos públicos participam da criação e transformação da
cultura popular: exercendo censura preventiva, decidindo que história vai
sobreviver e de que forma, estimulando ou não o artista durante a
apresentação e gerando imitação; posto que pesquisadores como Burke
28 BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800.p.142
29Ibidem, p.150
30 Posfácio de Cláudio Henrique Sales Andrade In.:ANDRADE, C. H. S.; SILVA, N. J. da.Feira
de versos: poesia de cordel. Ilustrações J. Borges. São Paulo: Ática, 2005 (Para gostar de ler).
31 BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800.pp. 156-158
32Idem, p. 161
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afirmam que na cultura popular a estrutura é tradicional e o porta voz da
tradição não é mero apresentador, mas também não é compositor, ele faz
variações pessoais.33
Bakhtin considera que na Idade Média e no Renascimento havia uma cultura
cômica popular que se manifestava em ritos, espetáculos e festejos públicos,
em obras verbais como paródias, insultos e outras manifestações paralelas às
oficiais, organizadas segundo padrões do riso.34 O popular teria se constituído
historicamente marcado por uma visão carnavalesca da realidade, baseada no
que Bakhtin chama de lirismo de alternância, alegre relatividade e lógica do
avesso, do ao contrário, do mundo ao revés.35
Os textos populares são como melodias na tradição oral, o mesmo texto é
diferente e diferentes textos são iguais; os menestréis acumulavam rimas em
coleções formando um repertório comum da profissão, havia um retorno
frequente de sentenças e descrições expressas nas mesmas palavras, como
fórmulas, lugares-comuns, por exemplo: epítetos, adjetivos associados a
nomes, fórmulas de abertura do texto que situavam a estória no tempo ou no
espaço, fórmulas recorrentes para conclusão como a descrição de plantas ou
galhos que crescem em túmulos de amantes infelizes; é recorrente a antítese,
o debate, nas estrofes ou no texto como um todo.36
Na cultura popular a variação individual ou regional revela seleção e
combinação, adaptada a novo contexto e isso não é mecânico (mera repetição)
e sim ato criativo; esses atos criativos revelados nas variantes se dão por via
consciente, mas também com elementos inconscientes, a memória é seletiva,
não somente racional e os resultados transparecem num estilo elíptico que
caracteriza a estética atraente da tradição popular. Burke ressalta que os
aspectos da cultura popular que ele analisa: repetição, lugar-comum, motivos,
esquemas e variações também se aplicam para todas as obras de arte, não só
para cultura popular; entre popular e erudito não há tanto diferenças de forma e

33Ibidem, p. 162
34
BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. O contexto de
François Rabelais. Tradução de Yara Frateschi Vieira. São Paulo: HUCITEC, 2010, pp.3-4.
35
Idem, pp.9-10.
36 BURKE, Peter. Ibidem, p. 190
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sim de grau; o popular é oral e isso limita o repertório que está combinado em
formas estereotipadas (princípio de bricolage).37
A identidade denominada puzzle por Fausto Colombo38, revela acúmulo de
signos de um passado pessoal esquecido e a aproximação de fragmentos num
quebra cabeça que pode se comparar ao processo de bricolage característico
do popular e já proposto por Lévi-Strauss. Muitos autores enfatizam o
materialismo do popular39, em oposição ao idealismo; e também o elemento
fragmentário40 que o marca; por ser caracteristicamente oral a cultura popular
reforça o elemento de mosaico, composto de fragmentos, construído e
reconstruído a cada variante, como num heteróclito.
Em fins do séc. XVI houve uma tentativa sistemática da elite (clero católico e
protestante) em reformar a cultura do povo comum, iniciada já na Idade Média
essa reforma envolveu ações inquisitoriais descritas em diversas pesquisas de
historiadores sobre a ação do Santo Ofício, como a obra „O queijo e os
vermes‟41; esta reforma obteve maior sucesso na Europa Moderna por conta de
melhores condições de comunicação e de transporte, e assim o popular
começou a ceder.42 Muitos críticos vão atacar o popular por misturar sagrado e
profano e também por romperem com regras estabelecidas pela razão e pelo
bom gosto, desrespeitar unidades de tempo, lugar, ação; foram criticados:
Calderón e Lope de Vega.43
A ascensão das cidades, as transformações econômicas trazidas pela
Revolução comercial, mudanças nas formas de comunicações e nos meios de
transportes foram fenômenos que tornaram ricos mais ricos e pobres mais
pobres. A transformação cultural decorrente de tudo isso, implicou num
processo complexo de mudança, no qual a cultura popular mudou, mas não de

37Ibidem, pp. 201-202
38 COLOMBO, Fausto. Os arquivos imperfeitos: memória social e cultura eletrônica. São
Paulo: Editora Perspectiva S. A., 1991 - Coleção: Debates (dirigida por J. Ginsburg), p.124.
39 FERREIRA, Jerusa Pires. Cultura das Bordas: Edição, Comunicação, Leitura. p.97.
40Idem, p.99.
41 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido
pela Inquisição. Tradução: Maria Betânia Amoroso, revisão Hilário Franco Jr. 6ª reimpressão,
São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
42 BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800.p.313
43Idem, p.322
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forma homogênea ou monolítica.44 Ginzburg chega a dizer que houve nesse
período uma dupla batalha, „para cima e para baixo‟, conduzida pela ortodoxia
católica, citando o exemplo de que ao mesmo tempo que Menocchio, um
simples moleiro do norte da Itália era condenado, também Giordano Bruno um
ex frade sofria um processo em Roma.45
1.2 Efeitos do trânsito
Ora chamada de literatura de cordel, ora de literatura popular, ora de poesia
popular, ora ainda de literatura de folhetos nordestina a poesia objeto desse
estudo gerou diversas tipificações e categorizações que decorrem de pontos de
vista distintos que nem tanto elucidam o objeto, mas sim dificultam sua clara
compreensão. Tais tipificações seriam detalhamentos de uma mais ampla
distinção característica de nossa sociedade entre cultura dominante/oficial e
cultura popular/não oficial, classificação social que, com certeza, ultrapassou
ao longo do uso distinções e demarcações não somente de classe.46
A literatura popular, segundo conceito elaborado por CAVALCANTI PROENÇA
(1964)47, surgiu no Ocidente em duas etapas e também é chamada de cordel e
de poesia popular48, o que importa é que no Brasil floresceu inicialmente no
nordeste muito depois de seu nascimento na Europa e hoje se espalha pelo
país49, a primeira etapa dessa história ainda no século XII caracterizada por
uma manifestação popular leiga e independente do sistema de comunicação

44Ibidem, pp.324-326
45 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido
pela Inquisição. 2006, p.191.
46 COBRA, Cristiane Moreira. Patativa do Assaré: hermenêutica criativa da religiosidade no
semi-árido. São Paulo: Editora Daikoku, 2010.
47
CAVALCANTI PROENÇA, Ivan. Introdução à literatura popular em verso: Antologia. MEC:
Fundação Casa de Ruy Barbosa, 1964.
48 Sobre poesia popular, Cordel e Patativa do Assaré, indico as obras:
ABREU, Márcia de. Histórias de cordéis e folhetos. Campinas: Mercado das Letras/Associação
de Leitura do Brasil, 1999.
ASSARÉ, Patativa do. Patativa do Assaré: uma voz do Nordeste. Int. e seleção Sylvie Debs,
São Paulo: Hedra, 2000.
CARVALHO, Gilmar de. Patativa do Assaré. 3ª ed., Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2001.
CURRAN, Mark J. História do Brasil em Cordel. 2ª ed., São Paulo: EDUSP, 2003.
DIÉGUES JR, Manuel e outros. Literatura popular em verso: estudos. Belo Horizonte:
Itatiaia/São Paulo: EDUSP/Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1986.
LONDRES, Maria José Fialho. Cordel: do encantamento às histórias de luta. São Paulo: Duas
Cidades, 1983.
49LUYTEN, Joseph M. O que é Literatura Popular. (Col. Primeiros Passos, 98) 2ª edição, São
Paulo: Ed. Brasiliense, 1984, p.16-18.
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eclesiástico, a qual narrava histórias do povo em versos e na língua regional,
negando o latim e contrapondo-se às comunicações oficiais que tratavam de
assuntos eruditos e religiosos. A segunda etapa de ressurgimento ocorreu em
fins do século XVIII após a Revolução Francesa, com a ascensão da burguesia
e o desenvolvimento industrial; por conta das mudanças que geraram um
distanciamento entre a cultura chamada erudita e aquela denominada popular,
sendo que cultura não latina, não oficial, ficou caracterizada como popular,
como já foi dito.
A trajetória da poesia popular, desde a Europa até o Brasil reflete um longo
processo histórico de difusão e criação.50 Durante o século XII, o regime feudal
limitava o trânsito de pessoas, sendo somente permitida a saída dos feudos em
duas ocasiões, quais sejam, a guerra e a peregrinação. Os pontos de
peregrinação da época eram Roma, Jerusalém e Santiago de Compostela,
para os quais ocorriam grandes movimentações populares. Os caminhos rumo
a esses três focos de convergência humana eram: o sul da França, visando
chegar à Palestina; o norte da Itália, para chegar a Roma, e a Galícia,
península Ibérica, para o santuário de Santiago.
Pois é justamente nesses locais que surge a Literatura Popular, com poetas
nômades que contavam com livre locomoção, apesar do regime feudal, e
assumiam as funções de verdadeiros jornalistas divulgadores das novidades,
cantadores das aventureiras e heróicas bravuras de sua época. Tais narrativas
populares contrariavam o estabelecido e caracterizavam uma espécie de
oposição à literatura oficial da Igreja. Com o passar do tempo, nesses locais,
essa manifestação se fortaleceu e surgiram focos de línguas nacionais,
rompendo mais fortemente com o uso obrigatório do latim; na Galícia, por
exemplo, o uso do dialeto galaico, do qual se originou tanto o Português,
quanto o Espanhol.
Desse modo, no Ocidente, esses três focos de convergência humana
tornaram-se núcleo e fonte de produção cultural regional, que acabou sendo
transportada para o restante da Europa por três categorias de poetas
andarilhos: os menestréis, os trovadores e os jograis.
50 COBRA, Cristiane Moreira. Patativa do Assaré: uma hermenêutica criativa, a reinvenção da
religiosidade na nação semi-árida. Dissertação de Mestrado defendida no PEPG em Ciências
da Religião-PUC/SP, 2006, pp.21-25.
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No decorrer desse processo de surgimento e solidificação da Literatura Popular
ocidental, na segunda etapa referente ao século XVIII, ocorreu que a nova
classe média acabou por acentuar o distanciamento entre cultura erudita/oficial
e popular. Na busca pelo poder e pelo acesso aos bens culturais pertencentes
à cultura oficial latina, a burguesia definiu as concepções pertencentes a essa
cultura erudita oficial, como também os grupos adeptos dos bens de cada uma
dessas culturas, reforçando a desvalorização das produções populares e das
respectivas classes sociais que lhes corresponderiam.
Nos países de língua árabe, bem como na Índia eram comuns os contadores
oficiais de história, predominando da prosa, talvez pelo fato de contar com uma
linguagem recheada de termos poéticos. Já na Nigéria, ocorreu uma vasta
Literatura Popular crioula, caracterizada predominantemente por peças teatrais;
enquanto que na Holanda e na Alemanha registra-se também uma vasta
produção literária destinada às classes de menor poder aquisitivo, o que
acabou por extinguir-se com o ensino obrigatório aos povos e com a
penetração da imprensa.
Na Europa há uma forte literatura popular em verso, desde os primórdios da
Idade Média, com os trovadores e menestréis cantadores; reforçada pelas
Cruzadas e guerras religiosas, que geraram movimentação e grande
intercâmbio cultural. O início da produção literária popular na França ocorreu
na cidade de Troyes, com os folhetos e almanaques, que se tornaram famosos
por quatrocentos anos; esses livretos de Troyes receberam o nome de
Bibliothèque Bleue (biblioteca azul), devido a capa azul dos mesmos. Os
vendedores desses livretos franceses costumavam carregá-los numa caixa
diante do peito, presa com uma corda que passava pela nuca (col), sendo
decorrente disso a nomenclatura Literatura de Colportage.
Desde o funcionamento das primeiras gráficas, na Inglaterra a Literatura
Popular existia já impressa, sendo denominada de ballads, pelo fato de ser
feita para cantar, e broadsides ou lado largo, por ser impressa só de um lado
do papel. Na Península Ibérica os livretos eram expostos em locais públicos
pendurados em cordas ou barbantes, sendo daí decorrente a nomenclatura de
Literatura de Cordel.
Diante desta longa trajetória, das diversas nomenclaturas já utilizadas para
referir-se a essa produção, bem como por conta da necessidade de definir
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conceitualmente o objeto que me proponho conhecer, opto por definir esta
como poesia popular. Considero nesta opção a distinção de classe
estabelecida por pesquisadores desde muito tempo entre cultura popular,
erudita e outras faixas culturais; considero também a limitação imposta em
algumas análises ao nomear essas produções como „literatura de cordel‟, que a
restringiria às origens ibéricas e lusitanas, ou nomeá-las como literatura de
„folhetos nordestina‟, que restringiria geograficamente sua existência ao
nordeste brasileiro. Aceito essa conceituação, poesia popular, como ampla o
bastante para abarcar a poesia produzida no Brasil, fora dos moldes eruditos,
que revele principalmente a força da oralidade característica de nossas
matrizes culturais afro, indígena e também lusa, presente nos mais variados
suportes gráficos (folhetos, livros, revistas, etc), mas não restrita a um deles,
nem a uma única região do país.

1.2.1 O Brasil e a poesia retirante

No Brasil, como principais motivos da demora no reconhecimento e inclusão
dessa modalidade literária nos estudos oficiais, Joseph M. Luyten 51 levanta
alguns problemas históricos como a introdução tardia da imprensa no país, que
foi o último das Américas a dispor desse recurso, e a excessiva imitação de
modelos estrangeiros pela intelectualidade. O início dessa manifestação
literária no Brasil remonta a fins do século XIX e conta hoje com maciça
bibliografia crítica e uma vasta produção de folhetos, livros e autores que
constituem um panorama das influências dessa poética popular em nossa
cultura.
Inicialmente em nosso país a poesia popular era registrada nos folhetos,
produzidos em tipografias de jornal, e mais tarde passaram a ser feitos em
tipografias dos próprios poetas; no período que corresponde a fins do século
XIX e início do século XX, a nomenclatura mais utilizada para designar essa
produção literária era a de folhetos, que definiram suas características
principais com as publicações de Leandro Gomes de Barros, que segundo
pesquisadores representa os grandes poetas populares do nordeste, não só
51LUYTEN, Joseph M. O que é Literatura Popular. (Col. Primeiros Passos, 98) 2ª edição, São
Paulo: Ed. Brasiliense, 1984.
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pelo fato de ter sido pioneiro nas impressões, mas também por ser dos mais
prolíficos, escreveu cerca de mil folhetos. Nascido em Pombal na Paraíba, em
1868, publicou e viveu da venda de folhetos por toda vida até sua morte em
1918;52 seguido por Francisco Chagas Batista e João Martins de Athayde,
nascido em 1877, na vila Cachoeira de Cebola na Paraíba, é por alguns
considerado o príncipe dos poetas populares do Norte do país, não frequentou
escola e seu maior sonho, na infância, era aprender a ler, com mais idade e já
alfabetizado começou a arriscar seus primeiros versos e imprimir folhetos,
tirando daí seu sustento. Segundo o pesquisador Mário Souto Maior, não era
um

poeta

de

temática

sobrenatural,

circunstancial ou

poeta-repórter,

caracterizou-se principalmente como poeta voltado para o amor, para a
aventura, para o grotesco e para o mundo da imaginação.53
Marcia de Abreu defende a ideia da especificidade dessa literatura no Brasil,
aliás, no nordeste do país, e propõe um confronto entre o cordel português e a
literatura de folhetos nordestina visando, a partir da apresentação da trajetória
histórica e da comparação dos textos, discutir a independência entre essas
duas formas literárias. Ela aponta para o equívoco da hipótese de uma
associação ou decorrência entre literatura de cordel portuguesa e literatura de
folhetos do Nordeste brasileiro; questiona ainda o uso da expressão literatura
popular como sinônimo de cordel, já que tanto os autores quanto o público
dessa literatura não pertencem exclusivamente às camadas populares. Através
de um esmiuçado levantamento do trajeto histórico do cordel português, Márcia
de Abreu conclui pela completa ausência de unidade dessa produção, que
inclui textos em verso, em prosa, de gêneros variados, produzidos e
consumidos por camadas amplas da população, não somente as populares.
Salienta ainda que a possível característica de uniformidade dessa produção
não inclui o texto, nem os autores e nem mesmo o público; somente a
materialidade do cordel, sua aparência e seu preço. Segundo essa pesquisa 54,
os cordéis portugueses mais enviados ao Brasil, durante a colonização,
52CURRAN, Mark J. A sátira e a crítica social na literatura de cordel. In.: DIÉGUES JR, Manuel
e outros. Literatura popular em verso: estudos. Belo Horizonte: Itatiaia/São Paulo: EDUSP/Rio
de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1986, p.316.
53ATHAYDE, João Martins de. João Martins de Athayde. Introdução e seleção Mário Souto
Maior, São Paulo: Hedra, 2000. (Biblioteca de Cordel)
54ABREU, Márcia de. Histórias de cordéis e folhetos. Campinas: Mercado das
Letras/Associação de Leitura do Brasil, 1999.
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narravam histórias que já haviam sido publicadas sob a forma de livros
anteriormente, por autores eruditos; algumas delas inclusive tendo sido escritas
fora de Portugal e com circulação principalmente no interior da cultura letrada.
Marcia de Abreu cita como exemplos dessas antigas histórias narradas nos
cordéis portugueses: “Histórias de Carlos Magno”, “Bertoldo, Bertoldinho e
Cacasseno”, “Belizário”, “Malagona”, “D. Pedro”, “Imperatriz Porcina”, “Donzela
Teodora”, “Roberto do Diabo”, “Paixão de Cristo”, “D. Inês de Castro”, “João de
Calais”, “Santa Bárbara” e “Reinaldos de Montalvão”.
Ao abordar a literatura produzida no Brasil, denominada por ela de literatura de
folhetos nordestinos, a autora a define como bastante codificada e muito
diferente do cordel lusitano. Segundo ela, ocorreu um processo de constituição
dessa nova forma literária, a partir de cantorias e folhetos de fins do século XIX
e início do século XX, que corroboraram para cristalização de uma nova forma.
As cantorias prevaleceram no Nordeste brasileiro, como forma específica de
jogo verbal oral no qual se apresentam tanto poemas como desafios; a partir
dessa prática surgem as primeiras impressões de folhetos com Leandro
Gomes de Barros e Francisco das Chagas Batista. As apresentações desses
cantadores contavam, além do desafio, com glosa a partir de motes,
descrições, ABC‟s, sátiras, comentários, louvações e narrativas. Inicialmente as
narrativas eram compostas em forma de quadras setessilábicas com rimas em
ABCB, predominantes em quase todo século XIX, e essa foi uma contribuição
lusitana que não permaneceu; as mais apreciadas contavam a vida de bois
valentes que eram os narradores de suas próprias peripécias e no geral
mostravam os confrontos entre perseguidores (humanos) e perseguidos
(animais).55
A oralidade marcante dos desafios foi preponderante para a ampliação das
quadras, que dificultavam a resposta dos desafiados pelo pouco número de
versos para responder às provocações do oponente e devolver-lhe outra;
também nas narrativas, expor uma unidade de sentido completa e desenvolver
um tópico do tema ficava difícil contando apenas com quadras. Silvino Pirauá
de Lima foi o primeiro a compor seus versos na forma de sextilhas, “sentindo

55

“Relatório de Pesquisa” ANTONACCI, Maria Antonieta. In.: Projeto História, nº 22, junho
2001, p.7.
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falta de espaço nas quadras para a expansão das idéias, introduziu a sextilha e
(...) a regra da deixa.”56
Outras importantes alterações na impressão de folhetos foram introduzidas por
João Martins de Athayde, segundo a pesquisa de Márcia de Abreu,
reformulações gráficas, sistematização das edições e estabelecimento de
revendedores nas cidades; além disso, ele vinculou a criação poética a um
número determinado de páginas, múltiplo de quatro, visando atender a
demandas tipográficas e econômicas, e estabelecendo uma única história ou
poema por folheto.
Opto aqui pela referência do objeto de estudo como poesia popular, apesar de
considerar os resultados da pesquisa de Marcia de Abreu e concordar sobre as
especificidades dessa poesia brasileira, não a considero como exclusividade
nordestina. Além disso, considero positiva a proposta de Peter Burke e Luyten
em considerar o popular como o não oficial, alargando a hipótese de que
popular seria somente o produzido por camadas subalternas econômica e
socialmente.

1.3 Moreira de Acopiara: poeta de cordel

57

Um dos sujeitos dessa pesquisa, Moreira de Acopiara conheceu e foi amigo de
Patativa do Assaré, desde ainda menino admirador de sua poesia, muito
provavelmente foi inspirado por ele que se dedicou e tornou-se também poeta;
coleciona livros e outros materiais sobre Patativa 58, além de histórias que gosta
de contar sobre experiências pessoais vividas com o ídolo.

56ALMEIDA, Átila e ALVES SOBRINHO, José. Dicionário Bio-bibliográfico de Repentistas e
Poetas de Bancada. João Pessoa, Editora Universitária, 1978. In.:ABREU, Márcia de. Histórias
de cordéis e folhetos, p.84.
57 Foto que consta de currículos e do perfil das redes sociais do poeta Moreira de Acopiara.
58
Patativa do Assaré é um dos poetas mais conhecidos, nacional e internacionalmente da
poesia popular, contando com diversas pesquisas e obras a seu respeito:
ANDRADE, Cláudio Henrique Sales. Patativa do Assaré: as razões da emoção (capítulos de
uma poética sertaneja). Fortaleza: Editora UFC / São Paulo: Nankin Editorial, 2003.
ASSARÉ, Patativa do. Antologia Poética. Organização e prefácio de Gilmar de Carvalho. 4ª
edição, Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2004.
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Moreira de Acopiara é codinome usual de Manoel Moreira Júnior, nascido em
1961 no Nordeste brasileiro, em Acopiara no Ceará, mais precisamente, mas
que desde 1983 vive em São Paulo. Como as apresentações de diversos de
seus livros dizem, embrenhado no mundo das letras desde cedo 59, Moreira é
poeta nordestino radicado em Diadema.
Os primeiros livros de Moreira foram publicados no início da década de 1990,
ainda por editoras do Ceará, sendo hoje um autor reconhecido que ultrapassou
os 100 folhetos de cordel, já gravou dois CDs e publicou mais de dez livros,
sendo os atuais publicados em diferentes editoras de São Paulo.
O poeta Moreira de Acopiara lançou um folheto em 2006, chamado “O beabá
do cordel e do repente”,que foi posteriormente modificado, retiradas algumas
estrofes, acrescido de novas informações, intitulado “Cordel em arte e verso” e
lançado

como

livro

em

2010.

Este

livro

foi considerado altamente

recomendável pela FNLIJ60 e na primeira versão como folheto trazia dois
poemas, o primeiro chamado O beabá do cordel e o segundo O beabá do
repente, todo ilustrado com xilogravuras de Marcelo Soares. O primeiro poema,
na versão publicada em folheto, contava na primeira edição com 51 estrofes
compostas em sextilhas e resumia a história e a migração do cordel, relatando
de que maneira e por quais caminhos esse gênero prosseguiu até chegar aos
nossos dias.
O beabá do Cordel

61

Eu resolvi escrever
Um cordel sobre CORDEL
Porque o cordel tem sido
Meu companheiro fiel,
E pra tirar do leitor
Alguma dúvida cruel.

ASSARÉ, Patativa do. Patativa do Assaré: uma voz do Nordeste. Int. e seleção Sylvie Debs,
São Paulo: Hedra, 2000.
CARVALHO, Gilmar de. Patativa do Assaré. 3ª ed., Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2001.
COBRA, Cristiane Moreira. Patativa do Assaré: hermenêutica criativa da religiosidade no semiárido. São Paulo : Editora Daikoku, 2010.
FEITOSA, Luiz Tadeu. Patativa do Assaré: a trajetória de um canto. São Paulo: Escrituras
Editora, 2003.
59 TERRA, Oswaldo. In.: ACOPIARA, Moreira de. Livro de bolso. Diadema/SP: Ferrari Editora.
Secretaria de Cultura de Diadema e Prefeitura Municipal de Acopiara.
60 ACOPIARA, Moreira de. Cordel em arte e versos. Xilogravuras de Erivaldo Ferreira da Silva.
São Paulo: Duna Dueto: Acatu, 2008
61 ACOPIARA, Moreira de. O beabá do Cordel e do Repente. Xilogravuras de Marcelo Soares.
São Paulo: 2006. (Folheto de cordel).
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(...)
É que nasci no sertão
Onde havia pouca escola.
Por lá os divertimentos
Eram: um joguinho de bola,
Forrós, vaquejadas e
Versos ao som da viola.
(...)
Era comum na fazenda
A gente se reunir
Ao redor de uma fogueira
Pouco antes de dormir
Para ler versos rimados,
Cantar e se divertir.
O Pavão Misterioso,
Coco Verde e Melancia
E o de Pedro Malazarte
A gente com gosto lia.
Logo se emocionava
Com cada autor que surgia.
José Pacheco, a meu ver,
Foi um poeta moderno.
O seu folheto “A Chegada
De Lampião no Inferno”
É um dos mais bem compostos,
Nasceu pra ser eterno.
(...)
Mas para escrever direito
Era preciso estudar,
Dominar a arte de
Rimar e metrificar.
E pra botar conteúdo
Eu tinha que pesquisar.
(...)
Mas na hora de escrever
Foi que eu pude constatar
Que minha paixão maior
Era mesmo o popular.
E as origens do cordel
Eu resolvi pesquisar.
E li Câmara Cascudo
Do começo até o fim;
Patativa do Assaré,
Juvenal Galeno, enfim,
Descobri que essa cultura
Estava dentro de mim.
E li os versos e a história
De Inácio da Catingueira
E Silvino Pirauá,
Essa gente pioneira
Que foi fundamental para
A cultura brasileira.
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Depois de ler esses vultos
Eu, com muito gosto, li
Os versos do imortal
José Duda do Zumbi.
E nessa constante busca,
Inquieto eu prossegui.
Depois li mais versos de
José Camelo de Melo
E também Leandro Gomes
De Barros. E aqui revelo:
O trabalho de Leandro
É pra mim sem paralelo.
(...)
Muito bem! Depois de ler
Esses e outros autores
Busquei mais informações,
Falei com pesquisadores,
Vasculhei bibliotecas,
Conversei com professores.

No início do poema, antes de abordar os caminhos desse gênero, Moreira de
Acopiara faz questão de discorrer sobre sua relação pessoal com a poesia,
suas origens sertanejas e as práticas culturais daí decorrentes, bem como citar
obras e poetas referência da poesia popular na história do Brasil como José
Pacheco, Juvenal Galeno, Inácio da Catingueira, Silvino Pirauá, José Duda do
Zumbi, José Camelo de Melo, Leandro Gomes de Barros, João Martins de
Atayde. Depois de 25 estrofes discorrendo sobre a poesia popular, seu
contexto e autores „locais nordestinos‟, Moreira prossegue apresentando o
resultado de suas pesquisas sobre as origens.
Descobri que na Península
Ibérica, séculos atrás,
Essa arte era uma espécie
De narrativas orais
Recitadas nos castelos
E nos Palácios Reais.

E foi com os portugueses
Que essa arte aqui chegou,
Instalou-se no Nordeste
E se aperfeiçoou,
Modernizou-se e, em seguida,
Pelo Brasil se espalhou.
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Histórias que divertiam
O Brasil colonial
Foram logo adaptadas
À realidade local;
Mais outros temas, porém,
Permaneceram no oral.

Só no século XIX,
Acompanhando o progresso,
Essas histórias rimadas,
Após fazerem sucesso
Entre o povo sertanejo,
Passaram para o impresso.

Há alguma controvérsia,
Mas dizem que o primeiro
A publicar um livrinho
No Nordeste brasileiro
Foi Silvino Pirauá,
Sendo ele assim, pioneiro.

Era mais ou menos mil
E oitocentos e noventa
Quando esse fato se deu,
Segundo o que se comenta.
O certo é que desde então
Essa arte se sustenta.
(...)

E quando surgia uma
Notícia espetacular
De catástrofe ou de guerra,
O poeta popular
Preparava seu poema
E saía a declamar.
(...)

Por ser um livreto impresso,
Mesmo em precário papel,
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Exposto em pequena corda,
O seu leitor mais fiel
Depressa o batizou de
Poesia de cordel.
(...)

Os principais temas foram
Cangaço e religião.
Já li muitos cordéis sobre
Padre Cícero e Lampião
E outras grandes narrativas
Ocorridas no sertão.

Outro fator importante
Nesse tipo de cultura
Foi que os artistas passaram
A usar Xilogravura,
Um processo artesanal
Que enriquecia a brochura.

No começo esses livretos
Eram em QUADRAS escritos;
Com versos de sete sílabas,
Porém poetas peritos
Acharam que com sextilhas
Ficariam mais bonitos.

SEXTILHA é esse estilo
Que você está lendo agora;
Seis versos de sete sílabas,
E foi enorme a melhora
Pois cada estrofe assim vibra
De maneira mais sonora.

Cada verso é uma linha,
Como você vê aqui.
Os versos dois, quatro e seis,
Esses rimam entre si
Mas os ímpares não rimam,
Isso, cedo eu aprendi.
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Esse estilo de seis linhas
É o mais utilizado
Hoje pelos bons poetas,
Como em recente passado.
Com SETE LINHAS também
É bastante apreciado.

Já li cordéis em oitavas!
Muito raros. Estranhei,
Pois escrevendo em sextilhas
Foi que eu me projetei;
E o estilo sete linhas
Jamais abandonarei.

Muitos escrevem em décimas,
Eu não faço objeção.
Pois pra mim o que interessa
Para a realização
De um bom cordel, são três itens:
Métrica, Rima e Oração.

62

(...)

É como diz Zé Maria,
Bom poeta, um cidadão:
Se você não aceitar
A lei da evolução,
Volte para o pergaminho
E não saia do sertão!
(...)

No mesmo folheto ainda Moreira de Acopiara acrescentou um texto com
reflexões sobre a poesia popular no qual afirmou que Manoel d‟Almeida Filho
(1914-1995), um dos melhores poetas do gênero, não gostava do verbete
cordel e considerava literatura popular o nome mais apropriado. Mário Souto

62 Na edição do folheto o poema O beabá do Cordel contava com 51 estrofes compostas em
sextilhas, mas para publicação em livro ele termina nesta estrofe, pois foram suprimidas as seis
últimas estrofes, bem como o poema O beabá do Repente e acrescidos outros poemas e
textos comentários explicativos somente sobre o Cordel.
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Maior também criticava o vocábulo cordel e considerava mais adequado
literatura popular em versos ou poesia nordestina, de acordo com Moreira de
Acopiara.
Um artigo de Carlos Drummond de Andrade de 1976 é citado, e de acordo com
o folheto de Moreira de Acopiara nesse texto Drummond classificou Leandro
Gomes de Barros como rei da poesia do sertão e fez críticas a eleição
realizada na época que outorgou a Olavo Bilac o título de príncipe dos poetas
brasileiros.
Moreira aponta ainda neste folheto as diversas variantes da poesia popular
presentes em inúmeras regiões do Brasil e não só no Nordeste:


o samba de roda no Rio de Janeiro,



a tirana cantada na Bahia,



o cururu e a catira no Sudeste (São Paulo e Minas Gerais),



o aboio, a deixa, a peleja, a cantoria.

E aproxima ainda o RAP, suburbano e dito americano, do repente e suas
modalidades nordestinas (martelo agalopado, mourão voltado, quadrão, galope
beira mar, coco, etc). O poeta esclarece também no mesmo folheto que os
emboladores de coco cantam trabalhos feitos previamente, acompanhados por
pandeiros, mas não são repentistas que fazem improvisos no momento.
No mesmo folheto ainda, Moreira traz exemplos de trechos de outros poemas
escritos em sextilhas, septilhas com decassílabos, oitavas e décimas; e além
disso, descreve o formato tradicional do cordel:
“medida 11X15 e oito páginas, que é justamente uma folha de papel tipo A4
dobrada duas vezes, e o mais comum é ter de 28 a 32 estrofes. Mas quando é
uma história maior pode dobrar de tamanho e ter 12, 16, 32 páginas ou mais, e
passa a ser chamado de romance.”63
Sobre o formato ele diz que inicialmente as capas eram brancas, somente com
título da obra e nome do autor, sendo depois ilustradas com clichês, cartões
postais ou retratos de artistas do cinema e que a xilogravura só foi introduzida
por volta de 1930. Moreira salienta ainda que este gênero da poesia popular
está dissolvido na cultura brasileira e transparece na música (Luiz Gonzaga,
Elomar, Zé Ramalho, Vital Farias, etc) e nas releituras feitas pela literatura
63 ACOPIARA, Moreira de. O beabá do Cordel e do Repente. Xilogravuras de Marcelo Soares.
São Paulo: 2006, (Folheto de cordel), p.30.
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oficial (Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, Ariano
Suassuna, etc).
Noutro folheto chamado Cordel cotidiano Moreira de Acopiara aborda o cordel
na atualidade e diz que ele “Está presente na música,/No teatro e no cinema,
Virou nome de novela,/ E, recentemente, tema/ De Escola de Samba. Veja/
Onde está nosso poema.”64
Moreira de Acopiara é autor de inúmeros folhetos e livros de poesia popular, já
teve poemas seus musicados por artistas da TV como Jackson Antunes,
concede entrevistas para programas de televisão (TV Cultura, etc), jornais
impressos locais (ABC paulista) e apresenta regularmente um programa de
rádio;

já

foi

citado

em

trabalhos

acadêmicos,

além

de

participar

presencialmente de eventos pelo Brasil, principalmente na grande São Paulo e
ABC paulista. Ele divulga seus trabalhos por email e também tem perfil em
redes sociais.
É de interesse notar que Moreira de Acopiara, sem abandonar o verso, toma
para si a tarefa de fazer história e de ajuizar as normas do bom cordel, numa
espécie de “arte poética”; o que supõe o reconhecimento do valor que o gênero
já havia obtido nas letras brasileiras, como fonte de cultura autêntica. Mostra-se
assim inclinado a ser um intelectual da prática letrada que seus antecessores
faziam por fazer.

1.4 Ditão Virgílio: poeta caipira

65

O outro sujeito da pesquisa, Ditão Virgílio, vive distante do sertão nordestino,
nasceu e mora em São Luiz do Paraitinga, interior de São Paulo, Patativa do
Assaré também compõe seu panteão de poetas referência, já participou de
64 ACOPIARA, Moreira de. Cordel Cotidiano. Xilogravura de Erivaldo. São Paulo: 2012.
(Folheto de cordel).
65 Foto que consta em reportagem sobre o poeta Ditão Virgílio.
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concursos que referendavam seu modelo, conhece sua obra e reconhece
elementos semelhantes com suas próprias características poéticas, como a
linguagem matuta e a origem humilde, entre outras.
Conforme o prefácio do primeiro livro do próprio Ditão Virgílio, escrito por Jô
Amado, ele é um poeta da roça, caipira que mantém hábitos simples como
tomar café, prosear com bichos e outros elementos da natureza, falar com
sotaque bem típico.66 E como eu mesma pude observar, mesmo antes, e agora
ainda mais atenta nestes anos de pesquisa participante, Ditão faz questão de
andar de botina, jeans, camisa xadrez, com seu chapéu e jamais perder uma
boa prosa na praça da Igreja Matriz em São Luiz do Paraitinga; muito
competente na arte de contar causos67 o poeta Ditão Virgílio se garante, tanto
em prosa quanto em verso.
Seus folhetos e livros, sempre chamados de “Estórias de uma perna só”
contém poemas que foram inicialmente publicados em folhetos, sendo
comercializados nas lojinhas do Mercado Municipal da cidade e também em
outros pontos comerciais de São Luiz do Paraitinga. Apenas em 2010, Ditão
pode editar seus versos na forma de livro, através do PROAC, Programa de
Ação Cultural do Estado de São Paulo, que possibilitou o projeto apoiado pelo
Governo do Estado.
Na contra capa deste primeiro livro há uma referência ao cordel caipira,
categorização

que

me

chamou

a

atenção

e

que

pretendo

discutir

posteriormente; o livro apresenta histórias em versos, usa linguagem caipira,
grafando conforme o sotaque típico da região e apresenta em sua orelha uma
relação entre o nheengatu, língua geral indígena do início da colonização, e o
sotaque caipira do Vale do Paraíba. Dos vinte poemas contidos no livro,
dezoito são sobre o Saci, exatamente daí a referência às “Estórias de uma
perna só”.
Ditão lançou também em 2011 um livro em prosa com lendas tradicionais de
sua cidade, com o título de O real e o imaginário o livro narra as aventuras de
66 Prefácio de Jô Amado. In.: VIRGÍLIO, Ditão. Estórias de uma perna só. São Luiz do
Paraitinga/SP: Edição do autor, 2010, p.4.
67
O gênero causo foi analisado por um pesquisador que entrevisotu Ditão Virgílio e Rolando
Boldrin entre outros.
OLIVEIRA, Inácio Rodrigues de. Gênero causo: narratividade e tipologia. Tese de doutorado
defendida, sob orientação da Profª Drª Maria Thereza Q. G. Strôngoli, no Programa de Estudos
Pós-Graduados em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
2006.
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dois personagens viajantes que encontram indígenas, quilombos e outras
surpresas às margens do rio Paraitinga. Nas últimas páginas deste livro Ditão
também reproduz versos simples sobre a famosa e tradicional Festa do Divino
e acrescenta ainda uma ilustração do Saci, além da própria marcação das
páginas do livro contar com ilustrações miniaturas de sacizinhos e o número
das páginas ficar dentro de um cachimbo, assim como em seu primeiro livro. 68
Na orelha deste segundo livro Ditão é apresentado por Alfredo Fontes “como o
mais simples, puro e sincero arrebatador” de lendas do folclore brasileiro e do
Vale do Paraíba que segundo o comentarista merece toda a atenção dos
leitores, apreciadores e cultuadores de lendas brasileiras.
Ditão Virgílio é autor de inúmeros folhetos e livros de poesia popular, também
concede entrevistas, inclusive já participou do programa PÂNICO na TV
Bandeirantes, foi entrevistado por diversos jornais impressos e televisivos
locais (Vale do Paraíba), compõe canções juninas e participa de festivais
anuais em sua cidade, São Luiz do Paraitinga; também tem perfil em redes
sociais e já foi citado em trabalhos acadêmicos, além de participar
presencialmente de eventos pelo Brasil, principalmente no grande Vale do
Paraíba paulista.
Tanto Ditão como Moreira parecem ter plena consciência do lugar que sua arte
passou a ocupar na ideia da moderna cultura popular brasileira, laboriosamente
construída desde os anos de 1930, com o avanço do folclorismo e com a
assimilação desta nos ambientes da classe média instruída.

1.5 Pluralidade da poesia popular: Argentina e Brasil

O trânsito global e local do gênero também suscitou inúmeras definições e
tipologias, como já foi citado, pelo mundo: literatura de colportage, ballads,
pliegos sueltos, cordel; no Brasil: literatura de cordel, literatura nordestina de
folhetos, literatura popular, poesia popular, como eu me refiro, e talvez até
outros mais que ainda desconheço. Na contemporaneidade a pesquisadora
Jerusa Pires Ferreira cunhou o conceito de cultura das bordas69, para definir

68 VIRGÍLIO, Ditão. O real e o imaginário: Lendas. São Luiz do Paraitinga/SP: Edição do autor,
2011.
69 FERREIRA, Jerusa Pires. Cultura das Bordas: Edição, Comunicação, Leitura. 2010, p.12.
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espaços não canônicos, o popular como não oficial como diria Burke; nesta
conceituação Jerusa traz para o centro da observação a periferia e as
produções periféricas, segmentos não institucionalizados, contracânones,
heterodoxias, beiras do sistema. Jerusa cita estudiosos que preferem aderir a
fronteiras rígidas, denominando pejorativamente tudo que escape da instituição
literatura e até de seu polo oposto folclore, mas prefere pensar que “Bordas é a
definição em equilíbrio, como no fio da faca.”70
O trânsito de qualquer gênero ultrapassa questões territoriais e de transporte,
como discute Peter Burke em sua obra supracitada que analisou o período de
1500 a 1800 no qual as informações levavam longos períodos de tempo para
percorrer distâncias e provocar mudanças culturais; hoje se ampliou o espaço
que de muito tempo já foi desbravado pelo rádio, depois pela TV, ao vivo, e
agora pela internet. Em 2012 a escolha do tema Cordel branco e encarnado
para o samba enredo do G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro71, com certeza
fortemente influenciada pela telenovela global Cordel encantado pode ser
citada como exemplo desse trânsito com diferentes fluxos da atualidade, muito
antes disso o cinema já abordava o cordel e dialogava com a poesia popular
como já foi e tem sido pesquisado por diversos autores.72
Temos atualmente a possibilidade de presenciar os efeitos desse trânsito pósmoderno de formas diversas, o já extinto grupo Cordel do fogo encantado
tornou música trechos de versos do cordel, mesclados com pontos de
umbanda, diversos elementos da cultura popular, expressos na interpretação
ímpar de seu vocalista Lirinha e na mistura rica de instrumentos de percussão
70Idem, p.13.
71 No carnaval 2012 a G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro apresentou o samba enredo Cordel
Branco e Encarnado, sob a presidência de Regina Celi, com os carnavalescos Renato Lage e
Márcia Lage e os intérpretes Quinho, Serginho do Porto e Leonardo Bessa.
72
Principalmente os pesquisadores Sylvie Debs e Hudson Moura podem ser citados como
especialistas na temática das relações entre cinema e cordel/poesia popular, atuando
respectivamente em Estrasburgo na França e em Toronto no Canadá.
DEBS, Sylvie. A influência da literatura de cordel no cinema novo. In.: Caliba, nº9, Rio de
Janeiro, 2006.
DEBS, Sylvie. Cinema e Literatura no Brasil. Os mitos do sertão: emergência de uma
identidade nacional. Belo Horizonte: Com Arte, 2010.
DEBS, Sylvie. Cinema e cordel: jogo de espelhos. Fortaleza: Interarte Editora/Lume Filmes,
2014.
DEBS, Sylvie. Geraldo Sarno, Cadernos do Sertão: a descoberta do universo da literatura de
cordel ou a viagem iniciática de um jovem cineasta. In.: NEMER, Sylvia (Org.) Recortes
contemporâneos sobre o cordel. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2009.
MOURA, Hudson. Oralidade e fabulação no cinema documentário. In.:Oralidade em tempo &
espaço: colóquio Paul Zumthor. FERREIRA, Jerusa Pires (Org.). São Paulo: EDUC, 1999.

42

e um ritmo agressivo e arrebatador. Há ainda diversos artistas divulgando o
cordel através de CDs com repentes e emboladas, DVDs, interpretações
teatrais, televisivas em novelas e filmes que remetem à literatura de cordel e ao
universo da poesia popular.
Vários poetas, como Patativa do Assaré que viveu sob os efeitos desses fluxos
quando ficou conhecido no rádio e depois também quando sua obra foi gravada
em LP por cantores de sucesso, ampliou seu público significativamente, ao ser
cantado por Luiz Gonzaga, Fagner e outros. Sua obra tornada música foi
reproduzida em áudio e ele próprio passou a ser filmado, entrevistado, além de
seus livros ganharem ainda mais espaços e possibilidades de trânsito; e
mesmo depois de falecido Patativa, sua obra continua ecoando e inspirando
outros artistas, seu poema “Brosogó, Militão e o Diabo” foi adaptado e virou
bela música do grupo MAWACA.
O trânsito do gênero se faz hoje tanto pelo espaço real quanto pelo virtual, o
tempo acelerado da sociedade contemporânea atinge as produções culturais, a
poesia popular se constituiu como gênero numa longa trajetória desde a
Europa até o Brasil se considerarmos tudo que já foi citado anteriormente,
Burke já apontava os efeitos dos meios de transporte e comunicação nesse
processo; atualmente de forma acelerada e descontínua os fluxos persistem e
afetam a constante reelaboração da poética popular e seus efeitos. Esse
trânsito envolve pensar que essas produções das bordas73, das margens, das
beiras, já não são mais somente folk, mas são também de massa, se dirigem
nos grandes centros aos públicos moventes, migrantes vindos das periferias
rurais ou de estados mais distantes do país, para se alocar nas periferias das
metrópoles, como Moreira de Acopiara, ou em pequenas cidades turísticas,
como Ditão Virgílio.
O trânsito é possível graças à via de acesso que, segundo Jerusa seria o
grande texto universo74 e de acordo com Paul Zumthor, seria um
metaconhecimento, um patrimônio que trafega pelas gerações na memória das
comunidades, uma síntese de culturas relegadas.75

73 FERREIRA, Jerusa Pires. Cultura das Bordas: Edição, Comunicação, Leitura. 2010, p.67.
74Idem, p.16.
75Idem, p.80.

43

Numa analogia com certas concepções religiosas, considero a materialidade
dos textos como encarnações momentâneas76, seja como um folheto, seja
declamado na rádio, seja como livro ou na tela dos computadores e TVs
transformados em vídeos, o suporte não é o que define o gênero, não limita
sua expansão, só amplia seu trânsito. Jerusa Pires Ferreira, inspirada por
análises linguísticas sociointeracionistas, utiliza de maneira análoga a
conceituação de contínuo mediúnico (recepção e demanda) e de um certo
continuum textual77.
Segundo Jerusa Pires Ferreira, em pesquisa desenvolvida de 1977 a 1979, que
aproxima a gesta medieval de Carlos Magno e os folhetos da poesia popular,
há mecanismos adaptativos que revelam variação e recriação no texto popular
e que podem ser analisados como índices da história social dos grupos que os
produzem, a autora aponta, na contramão de pesquisas anteriores, que sua
hipótese era a de que os versos populares dos folhetos se apoiaram em textos
de prestígio de vários tipos, que os textos brasileiros dos folhetos apoiavam-se
em outros muito antigos, como a „História do Imperador Carlos Magno‟, com
versões na Espanha e em Portugal no séc. XVIII. Para a autora, a presença
dos ciclos medieviais no Brasil nas formas carolíngia e arturiana, se deu de
múltiplas maneiras através de constantes mediações via transposições e
traduções de códigos.78
A poesia popular pode ser pensada como uma poética movente, retirante,
nômade, andarilha, peregrina, transeunte que percorre distâncias pelos
subterfúgios da oralidade e, vez ou outra, encarna e se materializa em folhetos,
livros, CDs, DVDs ou outras formas de registro. Cada forma de suporte material
limita e ao mesmo tempo amplia as condições de expansão desta poética, que
persiste recheada de marcas da oralidade e de elementos performáticos.
Conforme Alfredo Bosi, a literatura é sempre parte de um sistema que a
condiciona e transcende, produz espelhamentos e variações, rupturas e
também negações de convenções dominantes de seu tempo79; a literatura
76 COBRA, Cristiane Moreira. Patativa do Assaré: uma hermenêutica criativa, a reinvenção da
religiosidade na nação semi-árida. Dissertação de Mestrado defendida no PEPG em Ciências
da Religião-PUC/SP, 2006, p.35.
77 FERREIRA, Jerusa Pires. Cultura das Bordas: Edição, Comunicação, Leitura. 2010, p.56.
78
FERREIRA, Jerusa Pires. Cavalaria em Cordel: o passo das águas mortas. 2ª edição. São
Paulo: HUCITEC, 1993, pp.XIV-XV.
79 BOSI, Alfredo. Literatura e resistência. SP: Companhia das letras, 2002, pp.9-10.
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popular e a poesia popular podem e devem ser consideradas tanto mimesis
como contraponto da cultura vigente, espelho e reflexo da realidade, mas
também reflexão crítica sobre ela.80
Para este estudo a poesia popular é reconhecida como obra literária, ficcional,
inventiva, criativa, não meramente mimesis da realidade social e econômica
das camadas populares ou mesmo das produções culturais das elites;
produção artística diversa, rica em sua pluralidade de manifestações, conforme
o contexto no qual adquire materialidade e ao mesmo tempo marcada pela
oralidade e pela performance como elementos que lhe dão unidade e revelam
sua versatilidade.
Como afirmou Jerusa Pires Ferreira, ocorre na produção poética popular um
processo entre criação e recriação, de apropriação modificadora, com
interferências e mecanismos adaptativos variados que transformam textos,
ajustam-nos a normas de cânones vigentes, mas que também se adaptam a
universos lógicos e práxis de cada poeta autor. Predomina a criação livre, via
intertextualidade, nas brechas e frestas que permitem introduzir elementos
contextualmente significativos a determinadas práxis sociais.81
A poesia popular brasileira, descrita neste breve capítulo, caracteriza-se como
um discurso do contracânone, como uma manifestação inicialmente não oficial
que transitou pelas margens, pelas bordas da cultura nacional, composta de
elementos da memória, da oralidade, da performance que transparece na
prática de sujeitos como Ditão e Moreira, que pelas vias da movência
constituíram suas poéticas e hoje conquistam distinção por meios diversos que
apontam para a constituição de pluriuniversos.

1.5.1 Reflexões sobre a pluralidade poética

Compreender essa poética exige esmiuçar a vida e a obra de dos poetas, suas
histórias82, perceber que essa poesia não é estática, nem homogênea,

80 Idem, p.36.
81
FERREIRA, Jerusa Pires. Cavalaria em Cordel: o passo das águas mortas. 2ª edição.
São Paulo: HUCITEC, 1993, p.21.
82 BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. 6ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2000,
p.13.

45

considerar seu contexto, repensando o conceito de historicidade da obra
poética, derrubando cronologias apertadas e relacionando poesia e sociedade.
Com reflexões a este respeito, Luiz Jackson e Alejandro Blanco comentam a
obra de Adolfo Prieto, estudioso da constituição do criollismo na Argentina, e
consideram ser necessário ampliar a crítica estilística conectando literatura
com o mundo social e político, superando o ensaísmo e a crítica
impressionista, na busca por maior cientificidade possível das análises
literárias.83
Compreender a poesia popular, considerando-a devidamente como objeto
artístico literário exige articular a análise textual com o exame dos
condicionantes sociais e políticos da vida literária; relacionar as diversas
variantes do objeto às transformações sociais e políticas de seu tempo,
elaborando a devida sociologia da literatura popular em versos.
A análise sobre as políticas nacionalistas e de ocupação territorial propostas na
Argentina por Prieto84, revelam como a lei de imigração, a expulsão de nativos
indígenas e a concentração fundiária podem ter sido causas da formação
multicultural de cidades como Buenos Aires. A migração para centros urbanos
gerou desarticulação da antiga rede de assentamentos rurais na Argentina e
acabou disseminando formas de vida campesina nos „novos‟ espaços urbanos
que se tornaram, como Buenos Aires, um verdadeiro “mosaico de
nacionalidades”.
Para os nativos, disputar lugar com estrangeiros significou estabelecer e
reconhecer novas fronteiras, reelaborar signos de identidade e interagir com as
correntes migratórias. O processo de modernização argentino que, a partir de
1870, estende linhas ferroviárias e faz crescer a periferia criando a Grande
Buenos Aires, compõe uma cidade que posteriormente terá metade de sua
população nativa e metade estrangeira; esse processo, juntamente com as
campanhas de instrução que se intensificaram, constituiu uma população que
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assimilava a ideologia do progresso representada pela escola e então, saber
ler se constitui num valor.
O fenômeno do criollismo, analisado por Prieto, acabou se constituindo como
discurso plasmático que unia os fragmentos desse mosaico, para as elites
nativas locais esse discurso afirmava legitimidade e demarcava a presença do
estrangeiro, para o povo nativo deslocado de seu lugar rural de origem e
instalado em cidades expressava nostalgia e/ou revolta contra a estranheza do
urbano, e para o estrangeiro podia significar certa forma de assimilação,
credencial de cidadania para integrar-se na vida social.
A nascente cultura popular na Argentina, por volta de 1880, se constituiu sob
esse signo do criollismo e gerou conflitos, contaminações, mensagens
cruzadas, além de elementos de pressão, regulação e controle social na
relação com a cultura erudita; enfatizado o poder de plasmação da literatura
argentina nesse período, o criollismo estabeleceu tipos e condutas coletivas,
promovendo imagens estereotipadas que seriam reproduzidas em diversos
usos sociais.
A formação literária na América Latina tem sido objeto de estudos diversos, sob
enfoques locais, por pesquisadores da Argentina85 e do Brasil86; abordar, em
85

Obras como:
BORGES, Jorge Luis. O escritor argentino e a tradição. 1952
DE GRANDIS, Rita. Unidade e diversidade em Latinoamericanos buscando lugar en este siglo
de Néstor García Canclini. In.:Revista Remate de Males. 25(2), jul/dez, 2005, pp.237-255.
GELADO, Viviana. Poéticas da transgressão: vanguarda e cultura popular nos anos 20 na
América Latina. RJ: 7letras, São Carlos/SP:EduFscar, 2006.
LAFORGUE, Martín (Compilação e comentários). Antiborges. Buenos Aires: Vergara, 1999.
PRIETO, Adolfo. Borges y la nueva generación. 1954.
86
Obras como:
ABREU, Márcia de. Histórias de cordéis e folhetos.Campinas: Mercado das
Letras/Associação de Leitura do Brasil, 1999.
AMORIM, Maria Alice. Pelejas em rede. Vamos ver quem pode mais. Tese de doutorado em
Comunicação e Semiótica. São Paulo, PUC/SP, 2012.
ANTONACCI, Maria Antonieta. Memórias ancoradas em corpos negros. São Paulo: Educ,
2013.
BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia.6ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
CÂNDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira I. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981(1959).
DIAS, Maria Odila Leite da Silva. A interiorização da metrópole.
FERREIRA, Jerusa Pires. Cultura das Bordas: edição, comunicação, leitura. Cotia/SP:
Ateliê Editorial, 2010.
GOMES Jr, Guilherme Simões. Mal de Nabuco: crônicas, cartas, paisagem e arquitetura.
São Paulo, 2013.
HOUAISS, Antonio. Prefácio. In.: LONDRES, Maria José Fialho. Cordel: do encantamento às
histórias de luta. São Paulo: Duas Cidades, 1983.

47

paralelo, a formação mais atualizada de certo ambiente literário e artístico
popular no Brasil, em contraponto com o decorrido na Argentina; a partir de
leituras e reflexões sobre centros culturais, desdobramentos da atuação de
instituições, movimentos e da crítica literária na (des) construção das
nacionalidades, tanto lá como cá, é o que se propõe este item.
Jorge Luís Borges, ao analisar as relações entre tradição literária argentina e a
poesia gauchesca critica a posição de Rojas ao estabelecer a poesia dos
payadores (“espontânea”) como origem da poesia gauchesca. Ele procura
desconstruir tal hipótese apontando como diferenças básicas o fato dos
payadores serem poetas populares que versificavam temas gerais, usando
léxico amplo e que cometiam incorreções formais por ignorância; enquanto que
os gauchescos seriam cultivados e usariam uma linguagem deliberadamente
popular, recheada de palavras nativas vasculhadas pelos autores.
Borges ironiza a elevação de Martín Fierro à condição de poema clássico, tal
como postulou Lugones; e a ideia de que esse poema seria comparável aos
poemas de Homero e deveria ser canonizado, como queria Rojas; considera ao
contrário que o povo ao versificar busca “vozes e rodeios altissonantes”, que os
payadores não usavam expressões marginais ou gírias e priorizavam a
correção e que, portanto, a poesia gauchesca de Hidalgo, Ascasubi, Del
Campo, Hérnandez não teria como base o „arquétipo‟ payador. Talvez
representando uma reinvenção da tradição.
Inúmeras reflexões são propostas sobre a importância da literatura na
constituição e formação da nacionalidade, Borges apresenta também uma
consideração a respeito, afirmando que a literatura não tem por obrigação
definir-se por traços nacionais. O autor considera ainda que a Argentina não
pode negar sua relação com a Europa, como alguns de sua época propunham,
e defende que o sentido histórico do tempo e a tradição ocidental compõem a
tradição argentina, sendo origem, mas não prisão. Ele defende que a
capacidade de inovação poética literária não decorre de se considerar
desvinculado do passado, mas ao contrário, exatamente do fato de se
MORAES, Maria Theresa Didier de. Emblemas da sagração armorial: Ariano Suassuna e o
Movimento Armorial (1970-76). Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2000.
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considerar o tempo e a tradição e perceber-se livre para criar. Para Borges os
temas e os procedimentos literários não são determinados pela nacionalidade;
e crer nisso é tão arbitrário quanto crer que só é boa literatura aquela que
aborda temas universais.
Prieto ao analisar a relação entre discurso criollista e a formação da Argentina
moderna dedica um capítulo para refletir sobre a constituição dos campos de
leitura de 1880-1910; apresenta a discussão sobre um novo tipo de leitor, um
novo público leitor que surgiu na Argentina durante seu processo de
modernização, decorrente principalmente das campanhas de alfabetização e
do investimento na imprensa de periódicos no período. Ressalta o papel
predominante da cultura letrada das elites como modelo tradicional, mas que
aos poucos deixa de ser exclusivo e perde sua força excludente perante o
crescimento da cultura popular; sob novas condições a linguagem escrita,
como instrumento de simbolização, está no período passando a tornar-se
comum aos dois grupos, elite e povo, e provoca zonas de contato e conflitos.
O autor diz que se constituiu, além da prática de leitura dos materiais
informativos disponibilizados pela imprensa de periódicos, um sistema literário
como arremedo daquele existente na cultura letrada, com inúmeros títulos e
vastos exemplares, sob condições editoriais anárquicas, com circuito próprio de
difusão fora das livrarias e características peculiares como: impressão de baixa
qualidade em folhetos e temas do cancioneiro.
Em 1853 é criado um programa constitucional para modernizar a Argentina
com foco na instrução pública, no povoamento do território e na instrução dos
cidadãos; grandes recursos são investidos nas campanhas de difusão
escolar87, que fundam colégios nacionais, recrutam profissionais universitários
e mudam ao longo de décadas as cifras argentinas dos censos escolares, que
procuravam mostrar avanços na alfabetização da população. Porém, evasão
escolar, penúria material das escolas e péssima formação dos professores,
além da má gestão das políticas educacionais, com suspeitosas coincidências
de mau gasto do dinheiro público serão marcantes na Argentina do período,
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além da predominância da importação de obras estrangeiras traduzidas nas
bibliotecas públicas.88
É enfatizado o poder de modelação da literatura argentina nesse período e o
criollismo

estabeleceu

tipos e

condutas coletivas,

provendo

imagens

estereotipadas que seriam reproduzidas em diversos usos sociais. Em 1872,
obras como „Martín Fierro‟ são acolhidas pelos novos leitores vorazes, frutos
dos programas de instrução elementar, os filhos de estrangeiros buscavam nas
escolas aproximação e integração cultural, os nativos desejavam se instruir,
tanto nas cidades quanto nos ambientes rurais, mesmo que isso exigisse
longas distâncias, aprendiam o sentimento de nacionalidade, disciplinavam seu
modo de vida e desenvolviam as capacidades exigidas nas escolas e, aos
poucos, as autoridades educacionais dissuadiram tentativas de ensino de
línguas de origem e mostraram que a escola era decisiva no ajuste social do
imigrante.89
Paralelamente, o fenômeno da imprensa periódica na Argentina, a partir de
1880, sinalizava para configuração de um novo campo de leitura, o número de
publicações e o conteúdo do material eram claros signos da modernização da
sociedade; entre 1880 e 1890 ocorrem picos editoriais de periódicos e começa
a prevalecer o aspecto empresarial sobre o provisório. Entre periódicos e
semanários, se constitui na Argentina um tipo de leitor mais participativo,
familiar, coletivo; surgem diálogos para serem lidos em voz alta, “Horizonte
acústico y caja de resonancia...” na qual a nascente classe média urbana devia
reconhecer-se.90
O processo de alfabetização gerou leitores potenciais, mas o consumo de livros
mantinha-se restrito, estudos como o publicado por Alberto Martínez em 1887
almejavam descrever o movimento intelectual argentino, mas omitiam o êxito
de poemas como Martín Fierro (1872, 76 páginas, esgotou em dois meses e
vendeu 48.000 exemplares em seis anos) e outras novelas junto ao público
leitor; conforme estatísticas da época os 87% mais lidos eram novelas e alguns
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analistas vão considerar de modo evolucionista que isso seria uma fase no
processo de progresso humano. Enfatizar o livro nestas pesquisas tornava
invisível o crescente e diversificado campo da leitura popular e atualizava certa
hierarquia de valores consagrada pela cultura erudita letrada; com suas
escolhas o pesquisador Martínez revelava um estado de curiosa ignorância,
negando manifestações anômalas do processo.91
As novelas e folhetos representavam boa parte do comércio para leitura,
material marcado por editores especializados, papel de baixa qualidade,
impressão ruim, sem correção, sem necessidade de tradução, material barato e
vendido por colporteurs ou em locais outros que não livrarias; além desse
fenômeno das publicações populares, nesse período é registrada a enorme
dificuldade encontrada por autores argentinos em publicar livros. A poesia
gauchesca, definida por Hidalgo como marcada por fala rural, verso
octassilábico, com mensagem política e resgate de costumes, tinha em „Martín
Fierro‟ a representação do ápice desse modelo; esses folhetos encontravam
público para leituras em rodas de conversa ao redor da fogueira, tomando
mate, onde alguém instruído lia para os demais e até analfabetos podiam
orgulhar-se de apenas ter posse do material.92
Em 1879 Hernández publica „La Vuelta de Martín Fierro‟reafirmando a crença
de que a poesia popular deveria ser lida pela Nação. No entanto, é muito
criticado, com argumentos nos quais é possível perceber juízos de valor, cujas
bases estão na distinção de classe, de cor e que culminam em certo tom
depreciativo quanto ao caráter de vulgarização que a crítica atribui à poesia de
Hernández. As críticas e comentários desses períodos (1886 em diante)
condenam as novelas que mostram „canalhas, assassinos, ladrões, presos
fugidos‟; dizem que essas obras revelavam uma „neurose literária‟ no „cenário
vulgar do campo‟, com „heróis/anti heróis, ébrios‟; e afirmam que, com
isso,essa literatura seria incapaz de „fortalecer o amor pátrio‟.93
É interessante, entretanto, distinguir José Hernadez do padrão médio dos
escritores criollistas que, em geral, vinham do povo ou de camadas de
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imigrantes e tinham uma precária formação letrada. Ele, porém, não era um
poeta popular, do ponto de vista da origem social, seus pais eram
descendentes de famílias de proprietários de terra e homens de armas; ele
próprio participou de campanhas militares nas guerras civis entre unitários e
federalistas, foi político e jornalista. Ele é o exemplo máximo da gauchesca "de
elite". Por conta disso, faz-se necessário ressaltar que Hernandez e seu „Martin
Fierro‟ são propulsores da literatura criollista, mas por conta de seu status ele
foi admitido como autor rapidamente, sendo gauchesco, enquanto outras obras
e autores da literatura criollistapermaneceram desconhecidos por mais tempo e
não atingiram a distinção que lhe era atribuída.
Num ambiente já urbanizado, o número de obras, o formato, a diversidade de
linguagens e recursos dessa produção literária popular crescente eram sinais
da incorporação massiva de estrangeiros e da lenta assimilação das correntes
migratórias internas na Argentina; os leitores urbanos estavam inclinados a
identificar-se com certa versão do mundo popular campesino e compunham um
imaginário coletivo mediado entre o real, o passado histórico e a imaginação.94
Entretanto a cultura erudita tardou em reconhecer o popular, se distanciou e
tentou folclorizar suas práticas, mas não pode negar sua força ao ser atingida
pelo criollismo e seus efeitos; as reações da elite argentina inicialmente
oscilaram entre fascinação e cólera, mas depois se constituíram em políticas
de contensão95; as elites percebendo o inegável poder modelador da literatura,
sua capacidade de persuasão e disciplinamento do corpo social trataram de
invisibilizar o criollismo. Articulistas da época não falavam de autores e obras
populares como forma de censura cultural e só em 1902 com Ernesto Quesada
isso começa a mudar e se reconhece o criollismo, sua difusão e tiragens, o que
soa como revelação para os desavisados cultos por conta da sistemática
exclusão exercida pelas elites.96
Depois de 1910 e o centenário da Independência a Argentina estava
modernizada, a escola pública nacionalista desde 1908 e o serviço militar
obrigatório desde 1901 contribuíram para a constituição de um sentimento de
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identidade sólido; apagaram-se os estilos de vida campesinos e se construíram
formas de recreação adequadas ao ambiente urbano; manifestações e
protestos violentos, lutas de trabalhadores e enfrentamentos de classe foram
direcionados a canais políticos de representação; a literatura culta, erudita,
verbalizou a imagem oficial e apagou, aos poucos, a literatura popular criollista.
Os manuais de história literária e outras fontes oficiais de memória histórica, a
partir desse período, silenciaram sobre a literatura popular criollista, apagaram
esse movimento, invisibilizaram sua produção ao silenciar sobre ela e assim
condenaram ao desaparecimento.97
Porém, graças à curiosidade de alguns o criollismo sobreviveu e chegou até a
atualidade, mais especificamente no caso do estudo de Prieto,graças a
Roberto Lehmann-Nitsche professor de alemão, contratado pela Universidade
de La Plata, que lecionou antropologia de 1897 até 1930, e colecionou um
repertório representativo da literatura popular escrita, Biblioteca Criolla, a qual
doou para o Instituto Íbero Americano da cidade de Berlim. Essa coletânea
engloba diversidade e a marca criollista atribuída a impressos tão diversos
ressalta a confusão semântica entre popular e criollo.98 O criollismo era
originalmente marcado por décimas com guitarras, histórias versificadas,
vidalitas, cantos de milongas, contraponto de gaúchos e levantisco, e depois
passou a conter ajustes a convenções e poder de plasmação, mantendo
gaúchos levantiscos e um segundo processo de versificação.
Os autores da Biblioteca Criolla de Lehmann-Nitsche, não tinham os mesmos
recursos expressivos da cultura letrada, satisfaziam a uma demanda criada na
base do improviso profissional, com dificuldades instrumentais e confusões
ideológicas; mas a resposta do público acabou consolidando um perfil de
autores como num „trabalho de decantação‟. Os modelos estabelecidos pelas
elites e a intencionalidade cultista dos poetas populares aparece em suas
obras e exacerba conflitos de pertencimento que se canalizam de formas
contraditórias, quando, por exemplo, alguns declaram formação escolar
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deficiente (estigma), mas conseguem retirar sustento econômico da própria
poesia e isso fortalece sua autoestima.99
O cordel, diante da cultura de massas, das novas tecnologias, da lógica de
mercado e de outros desafios da dinâmica social da cultura brasileira tem se
metamorfoseado e hoje aparece em pelejas virtuais 100, saraus em periferias de
grandes centros urbanos, bem como em teatros e universidades de renome,
publicações em livros com aspecto gráfico elitizado de alta qualidade e
produzido por editoras reconhecidas e também por folhetos de cordel caipira,
ilustrados com imagens de cabaças pintadas a mão com temática bastante
peculiar, assim como publicações de livros custeadas por programas
governamentais.
Desde a década de 80, pesquisadores como Houaiss, afirmavam que as
literaturas orais eram vistas pela historiografia sob a ótica de preconceitos
dominantes, suas análises revelavam e escondiam lutas culturais e a literatura
de folhetos revelava-se como obra escrita em injunções oral/escrito. Houaiss
afirmou com suas pesquisas que no Nordeste houve sistemática tentativa de
impedimento da imprensa e do livro por parte da colonização e isso contribuiu
para manutenção de elementos da oralidade na tradição impressa posterior.
Amorim realizou pesquisa que reafirma a percepção de que a oralidade,
mesmo atingida e „domesticada‟ por procedimentos desde o Estado Novo,
continua passando para novos códigos narrativos, aproveitando tecnologias
disponíveis em pelejas virtuais; o corpo em performance midiatizada, a voz em
letra, sobrevivem e retornam com as versificações da poética oral.
O cancioneiro e o romanceiro português sofreram transformações no Brasil, por
conta das vozes africanas escravizadas dos engenhos presentes no Nordeste
na interpretação de Antonacci; a autora considera a figura dos akpalôs e griôts
africanos como fundamentais nessa constituição híbrida de negras velhas,
amas de leite, contadoras de histórias. É também plausível a hipótese de que
as formas indígenas da oralidade em prosa constitua essa trama que a
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literatura de folhetos brasileira se constituiu, numa junção de tradições
africanas e indígenas emaranhadas em oralidades portuguesas, corpos negros
e índios que alimentaram corpos brancos e mestiços com seu leite e seu
imaginário, suas histórias com bichos que se relacionavam com pessoas,
falavam, comiam e se casavam, junto com imaginário português de madrastas,
príncipes, castelos, princesas, mouras tortas encantadas.101
Antonacci afirma que ainda hoje os mesmos sujeitos são sujeitados e estão
produzindo transgressões irreverentes, rebeladas poéticas da oralidade, em
saraus comunitários nas periferias, novos espaços de crítica poética unindo
práticas de bordas e dando visibilidade para sua produção que foi também
invisibilizada no Brasil pela cultura das elites.
O exemplo argentino revela como a cultura erudita do país tardou em
reconhecer o popular, se distanciou e tentou folclorizar suas práticas, mas não
pôde negar sua força quando atingida pelo criollismo e seus efeitos; as reações
da elite argentina inicialmente oscilaram entre fascinação e cólera, mas depois
se constituíram em políticas de contensão102; as elites percebendo o inegável
poder modelador da literatura, sua capacidade de persuasão e disciplinamento
do corpo social trataram de invisibilizar o criollismo, articulistas da época não
falavam de autores e obras populares como forma de censura cultural 103 e só
em 1902 com Ernesto Quesada isso começou a mudar e passaram a
reconhecer o criollismo, sua difusão e tiragens, o que soa como uma revelação
para os desavisados cultos por conta da sistemática exclusão exercida pelas
elites.104
No Brasil os modelos estabelecidos pelas elites de valorização da escrita
transparece na intencionalidade cultista dos poetas populares, revela conflitos
quando poetasdeclaram formação escolar inicial tardia, enaltecem sua
produção poética escrita e apresentações performáticas orais em escolas e
espaços formais de educação letrada.
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Capítulo II
Criação e recriação
“Ante mi está um cuerpo que me habla,
representado por La voz que de él emana. Gracias
a la voz, la palavra se convierte em exhibición y
Don, virtualmente erotizado, em agresión también,
em voluntad de conquista del outro, que em el
placer de oír se somete a Ella. Em última instancia,
la significación de las palabras no importaría ya
nada: gracias al domínio de uno mismo que Ella
muestra, la voz sola basta para seducir... como nos
enseñaron los antiguos com el mito de las Sirenas.”
“Cuando um etnólogo procede a realizar uma
grabación, con o sin intención de publicarla em
libro, el hecho mismo de grabar modifica en cierto
modo lo grabado, como la fotografia modifica un
rosto vivo”
(Paul Zumthor. 1985)

Neste segundo capítulo, ainda sob o tomo da movência, apresento a
metodologia e as constatações iniciais, a partir de dados recolhidos no campo;
num esforço metodológico interdisciplinar, envolvendo etnografia e análise
sócio-antropológica do contexto dos poetas, da trajetória pessoal e de suas
influências. A trajetória dos sujeitos descrita em entrevistas aqui analisadas
permite aproximações e distanciamentos, revelam tradição e invenção na
poesia caipira ensacizada de Ditão Virgílio, bem como migração e prestígio na
poesia nordestina clássica de Moreira de Acopiara. O poeta caipira do interior
de São Paulo e o poeta migrante nordestino na capital paulista aproximam-se
na matriz oral constituinte, nos elementos performáticos presentes e na
capacidade de memorização invejável, mas afastam-se na medida em que
atuam

em

contextos

diversos

e

configuram

pluriuniversos

formalmente diferentes, paralelos, mas não excludentes.
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poéticos,

Proponho neste capítulo pensar, com Bourdieu, que a produção poética
nordestina introduziu, no campo da poesia popular brasileira, certo habitus,
mas que tais disposições duráveis se fizeram com base nas condições do
campo na época de surgimento da poesia popular nordestina. Com as
modificações históricas, modificam-se as condições do campo, e a questão
agora é compreender como a ação de Ditão Virgílio e de Moreira de Acopiara
vem introduzindo alterações diante de novas condições do campo.

2. Um coro com muitas vozes

A observação participante no caso desta pesquisa esteve, desde muito tempo,
marcada por intensa interação social com os sujeitos, por origem ou
contingência. Minha trajetória pessoal situa e define um desses ambientes,
nascida em Taubaté, cidade do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, inclusa
na chamada região caipira paulista.
Taubaté foi ponto de partida de Bandeirantes desbravadores que fundaram
vilas e cidades, mataram índios e emprenharam índias, dando origem aos
chamados mamelucos que foram os antepassados dos caipiras; terra natal de
Monteiro Lobato, escritor reconhecido nacional e internacionalmente por sua
obra infantil e suas colocações um tanto quanto preconceituosas em relação ao
caipira na obra Urupês e com o personagem Jeca Tatuzinho. Também sediou a
Empresa cinematográfica PAN FILMES e serviu de cenário para os filmes de
Amácio Mazzaroppi que focaram o típico caipira com seu personagem famoso
o Jeca, num tom mais humorístico do que preconceituoso. Taubaté é vizinha
de São Luiz do Paraitinga, chamada hoje de “último reduto caipira” e terra de
um dos sujeitos desta pesquisa, Ditão Virgílio, poeta popular, contador de
causos que publica em folhetos e livros suas poesias, atualmente denominadas
e autodenominadas de „cordel caipira‟, que vive até hoje em sua cidade e só
sai para divulgar a cultura e a poesia popular caipira.
Eu, por origem, sou caipira, frequentadora das festas populares, de
religiosidade católica tradicional, desenvolvi o gosto, a curiosidade e a
apreciação estética pelo popular caipira, a música de viola, o artesanato, as
festas populares constituem minha cultura e identidade, muito antes de eu me
constituir como pesquisadora.
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E como não há identidade estática, durante a trajetória profissional segui como
professora/pesquisadora, inicialmente em redes públicas, atuando com
crianças e durante a graduação pude aprimorar a condição de pesquisadora e
docente, entretanto sem deixar de ser caipira. Contingência ou conjuntura me
conduziram aos estudos de pós-graduação na PUC-SP onde me encontrei e
me encantei com a literatura de cordel/poesia popular como objeto de pesquisa
estudando a obra de Patativa do Assaré, durante minhas aulas no mestrado
conheci o outro sujeito desta pesquisa, Moreira de Acopiara, nordestino do
interior do Ceará, um cordelista, poeta popular, radicado em Diadema que
contava na época com mais de 100 folhetos publicados e já com quase 10
livros.
Por conta disso e de inúmeros outros detalhes é que o único método possível
para essa pesquisa é mesmo a etnografia, a observaçãoparticipante, já que na
verdade o campo que hoje opto por pesquisar se constituiu desde onde nasci e
se estende pelos ambientes em que a voz popular conseguiu ecoar, desde o
Nordeste até o Sudeste.
Valho-me da observação participante completa, de acordo com a definição e
tipificação de Lapassade, tanto por oportunidade, já que sou parte da cultura
caipira que estudo, mesmo não sendo cordelista e nem nordestina; quanto por
conversão, pois tenho procurado, por recomendação etnometodológica, tornarme o que estudo; jamais considerei ser necessário ou possível controlar o
envolvimento com os sujeitos pesquisados, ser de dentro e ser de fora é
condição cultural e identitária, lidar com isso é próprio da condição de
pesquisador.
Sendo assim é difícil precisar o momento de minha chegada ao campo, mas
tentarei descrever o processo em duas etapas, por conta da diferença de
ambientes nos quais ocorreram „as preliminares‟ da pesquisa com cada um dos
sujeitos. Para tanto utilizarei uma conceituação muito peculiar captada no
processo etnográfico, em uma das inúmeras idas e vindas até São Luiz do
Paraitinga, na qual pude conviver e ouvir comentários de um sujeito cidadão
luizense, muito popular por sua condição especial, trata-se de pessoa bastante
conhecida, Homero, cidadão respeitado e socializado, morador do centro
histórico e que costuma dizer em alguns eventos que a cidade está cheia de
“turistas de fora”. Essa conceituação revela muito do lugar, além é claro de

58

revelar sobre o modo especial como ele vê a cidade, há turistas de fora e
outros que não o são; isto é, há turistas ocasionais e há aqueles que já são
conhecidos, frequentadores mais assíduos, quase de dentro. Esta sou eu:
turista de dentro.
2.1 Ser „de dentro‟: a voz do interior

Minha condição em relação ao poeta luizense Ditão Virgílio, sua obra e seu
ambiente de atuação é a de alguém relativamente próximo, não consigo ao
certo precisar qual foi a primeira vez que presenciei uma performance sua,
pública oficial ou mais intimista em rodas de conversa locais, entretanto, com
certeza, desde a primeira fui provocada e instigada por sua capacidade de
conseguir a atenção de todos, com seus causos, sua voz, suas temáticas e o
modo de apresentá-las. Desde o ano de 2002 frequento a cidade de São Luiz
do Paraitinga com regularidade, inicialmente nos carnavais e, aos poucos, em
outras inúmeras datas festivas comuns ao calendário local: Festival de
marchinhas carnavalescas (janeiro), Festival de música junina (junho), Festa do
Divino (maio), Festa do Saci (outubro/novembro), Festival de Inverno Friozinho
Esquentadô (julho), Semana da Canção (setembro), etc.
É possível afirmar que experiência pessoal de participação neste lugar eu
tenho de sobra, porém o processo de recolha de dados foi se construindo
lentamente, aprendizado difícil, baseado em leituras, orientações, tentativas,
erros, entrevistas e observações constantes, além do levantamento de
documentos e da produção da pesquisa. O contato direto no cenário „natural‟
do

poeta

permitiu

compreender

melhor

seus

comportamentos,

suas

perspectivas culturais de base, a cultura de seu grupo, que também nesse caso
é o meu, minimizando o efeito da minha presença como investigadora, por ser
familiar, „de dentro‟.
Dizem que a melhor maneira de um nativo compreender sua própria cultura é
percebê-la como qualquer outra, como estranha, e ao mesmo tempo conhecer
por dentro, ser de dentro, e equilibrar-se na contradição entre afastar-se e
integrar-se; e confesso que tem sido esta minha sensação em São Luiz do
Paraitinga, não sou nativa, mas sou caipira e me sinto luizense em diversos
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momentos, apesar dos luizenses terem todo direito de me considerarem mais
uma forasteira, entre tantos.
O berço do poeta Ditão Virgílio é São Luiz do Paraitinga, último reduto
caipira105, que se encontra na sub-região conhecida como Alto Paraíba, entre
Rio de Janeiro e São Paulo; possui topografia montanhosa e serrana com uma
altitude média de 749 metros, com clima tropical de altitude. Sua hidrografia é
composta pelos rios Paraitinga, Paraibuna, Claro e pelos ribeirões Turvo, Prata
e Chapéu.106 Situada a 354 Km do Rio de Janeiro, 170 Km da capital do
Estado, 54 km de Ubatuba, 100 km de Campos do Jordão, 42 km de Taubaté,
80 km de Aparecida e 80 km de São José dos Campos; conta com acesso pela
SP 125 - Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté e Ubatuba.
Fundada em 1769, nomeado o sesmeiro Manoel Antonio de Carvalho como
fundador e conclamados cinqüenta casais a se alistarem perante o sesmeiro,
em 1773, foi elevada à categoria de vila; possuía então cinqüenta e duas casas
e muitas outras em construção.
O município conta ainda hoje com grande acervo de casarões coloniais e
imperiais do Estado de São Paulo preservados como patrimônio, apesar da
enchente que devastou a cidade em 2010; o conjunto arquitetônico contribui
com um tom bucólico às festas, religiosas ou não, que compõem o calendário
local, sendo uma das mais antigas a Festa do Divino.107
Todo o Vale do Paraíba paulista, bem como o interior das regiões sudeste e
centro oeste, são lócus da chamada cultura caipira, sendo a cidade de São
Luiz do Paraitinga, por muitos, considerada como último reduto capira; porém a
consideração que proponho se aproxima da visão de pesquisadores da região
acerca da cultura local, a qual se convencionou chamar de cultura caipira, tais
pesquisadores enfatizam que essa cultura não foi "criada" pelo isolamento,
sendo resultado de relações de poder contidas na hibridização da cultura
ibérica, ameríndia e africana. Em suas pesquisas sobre a cultura este grupo de
105LOPES, José Rogério.Os sistemas abstratos e a produção de reflexividade na religiosidade
contemporânea. In.:Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano
11, n. 11, p. 13-34, setembro de 2009.
106SILVA, Fabiana Felix do Amaral e. Identidade cultural, culturas subalternas e o patrimônio
arquitetônico: a experiência de São Luiz do Paraitinga. Dissertação (Mestrado) Universidade de
São Paulo. Área de concentração: Interfaces Sociais da Comunicação. São Paulo, 2006, p.6364.
107LOPES, José Rogério.Os sistemas abstratos e a produção de reflexividade na religiosidade
contemporânea. p.15

60

pesquisadores reconhece que a cultura caipira se constituiu historicamente,
também pelo relativo isolamento, forçado por parte da classe dominante; mas
afirma que a sociedade caipira rural sempre interagiu com o mundo urbano e
outras formações socioculturais.108
Na História do Brasil a constituição e definição de „caipira‟ se fez como modo
de nomear o outro, até recentemente, de forma pejorativa, desde o século XIX
esse termo foi utilizado para identificar sujeitos que eram o oposto do homem
citadino, urbano, e também o oposto do fazendeiro rico do interior. Os mesmos
pesquisadores já citados reafirmam que foi do mundo urbano, latifundiário que
surgiram intelectuais e literatos com visões e descrições sobre o caipira que o
caracterizavam pela falta; tais intelectuais da época, como Monteiro Lobato,
consideravam

caipiras,

como

pouco

inteligentes

e

lerdos,

mas

tais

características nunca estiveram nos caipiras, em si, mas foram neles
projetadas, de acordo com Carlos Rodrigues Brandão (1983, p. 23). Com o
desenvolvimento do café São Paulo cresceu e se modernizou, tentando negar
seu passado pobre e rural, estigmatizando o caipira.109
São Luiz do Paraitinga, antigo entreposto comercial localizado entre Ubatuba e
Taubaté, enfiada nos mares de morros entre as serras do Mar e da
Mantiqueira, sempre foi lugar de passagem dos viajantes; hoje ainda é lugar de
passagem, mas é também Estância Turística, com atrativos próprios, como as
festas religiosas, principalmente a do Divino, e o seu famoso Carnaval de
Marchinhas. Esta condição de cidade turística atrai para São Luiz do Paraitinga
sujeitos do Brasil inteiro e até do mundo, seu carnaval é divulgado nacional e
internacionalmente, tendo sido inclusive noticiado no jornal “The New York
Time‟s”, e, portanto, podemos também pensá-la como espaço cosmopolita,
lugar onde a tradição e a invenção convivem constantemente, onde o novo e o
velho se cruzam.
Os dados dessa pesquisa foram recolhidos, sobretudo a partir de observações,
anotações escritas e filmagens de apresentações, além de uma entrevista em
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profundidade110 realizada com Ditão Virgílio em um de seus espaços „naturais‟
de atuação e vivência cotidiana, o Mercado Municipal de São Luiz do
Paraitinga, onde acontece a Feira, onde se comercializam: o artesanato local,
refeições prontas e também a matéria prima para base da culinária caipira;
além de ser o local onde ocorrem shows, festas e apresentações do próprio
poeta e outros artistas em eventos... Enfim, um dos locais onde tudo acontece!
Aguardei o poeta no restaurante do Senhor Maurício, localizado num dos Box
do Mercado, me familiarizando com meu novo brinquedo tecnológico e
aproveitando para colher as primeiras impressões sobre o espaço, filmando as
pessoas e o lugar; após a chegada do Ditão, cumprimentos e preparativos,
iniciamos a gravação, filmagem, da entrevista em profundidade, repassei as
questões e considerei mais apropriado dar liberdade para o poeta falar.
Depois de realizada a entrevista, durante a análise, decidi, sob orientação,
destacar certas categorias a serem mais pormenorizadamente analisadas,
aspectos como dados morfológicos: genealogia, origem socioeconômica,
geográfica e formação; relação com a tradição poética; o trânsito: mudanças
geográficas, sociais e culturais; rotina: grupo, família, círculo, publicações e
premiações; recorrência poética e temática; além da relação com antigos e
novos poetas.
Numa pesquisa já citada sobre causos, Inácio Oliveira analisa o gênero e suas
relações interativas com base em teorias sociointeracionaistas, a ênfase da
pesquisa é o causo e Ditão Virgílio é um dos sujeitos entrevistados; Oliveira
salienta que, segundo Marcuschi, o suporte físico dos gêneros fixa e mostra o
texto, se o suporte se renova isso modifica a forma do texto, mas não altera o
conteúdo.111
Sobre sua origem Ditão relata a simplicidade do ambiente rural no qual nasceu,
enfatiza o fato de seu parto ter sido realizado por uma parteira, bem como as
confusões e crenças populares que circundaram seu nascer, seu nome „de
registro‟ e aquele que adotou como poeta:

110 Conforme roteiro Anexo.
111
OLIVEIRA, Inácio Rodrigues de. Gênero causo: narratividade e tipologia. Tese de doutorado
defendida, sob orientação da Profª Drª Maria Thereza Q. G. Strôngoli, no Programa de Estudos
Pós-Graduados em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
2006, p.39.
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Eu nasci em 1954, dia 15 de abril, e nasci com o braço quebrado (...)
Eu nasci com uma parteira (...)
Quando eu nasci e tava só com o braço quebrado ela me chamou de Benedito... Era
pra ser Benedito Virgílio, mas o meu pai na hora de registrar colocou só Benedito (...)
Minha mãe sempre me chamou de Benedito Virgílio... Daí eu cresci e ficou Ditão
Virgílio (...)

O fato de ter nascido de parteira é bastante característico da sociabilidade rural
e revela a condição conjuntural do poeta, além de toda simbologia religiosa
envolvida na atuação dessas mulheres imprescindíveis à cultura popular
caipira, responsáveis por trazer à vida as crianças e garantir ainda a
sobrevivência das mães em condições bastante adversas.112
O ofício de parteira é significado nas culturas caipiras como auxílio divino para
o nascer mundano, ocorrendo também em cidades e mantendo relações com o
mundo moderno secularizado; o caso de Ditão demonstra como as parteiras se
constituíram num importante papel social. Uma missão/profissão que se
desenvolve sob influências indígenas, africanas, lusas; e para os habitantes do
mundo popular, rústico, acabam se configurando como a única opção para
nascer, viver ou morrer; sendo sua arte de amparar considerada uma
sabedoria que se perde no tempo muito eficaz por seu caráter simbólico e
ritualístico de realização do parto.
O poeta cita a importância atribuída ao nome indicado por sua parteira, pela
dificuldade do parto, por nascer com braço quebrado e receber nome de santo
como proteção.
Desde a infância sua história é constituída no ambiente rural, na íntima relação
com os animais que eram considerados como parte da família e serviam para o
trabalho, eram nomeados e são até hoje lembrados com carinho:

Eu tinha dois anos e ainda lembro muito do carro de boi que levou a mudança pra
onde eu moro até hoje... Saímo de lá da fazenda, eu nem sei como que eu registrei
isso na cabeça com dois anos... Lembro até que eu tava sentado na mesa do carro de
boi e passou deu um soco e eu caí, daí tentei levantar e sentar de novo meu pai não
deixou e eu fiquei tão bravo (...)
Eu lembro muito dos nomes dos bois: coração, marmelo e pinta roxa e o faceiro... O
nome desses quatro bois (…)
112 Para saber mais sobre a atuação de parteiras confira o artigo de FERREIRA, Amauri
Carlos. GROSSI, Yonne Souza. Religião e cidade: a narrativa das parteiras e sua religiosidade
na Belo Horizonte dos anos 90. In.: Numen: Revista de estudos e pesquisa da religião, Juiz de
Fora, v. 15, n. 1, pp. 65-87.
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Ao falar da vida escolar, que começou cedo, o poeta descreve certas
dificuldades de transporte comuns às crianças de ambiente rural, além das
condições financeiras e estruturais da família que condicionaram costumes
típicos da cultura popular.

Tinha uma escola no Bom Retiro que é ... um quilometro de casa e eu comecei a ir na
escola com sete anos (...)
Com seis, sete anos de idade já comecei tirar leite também... Eu lembro que naquele
tempo não tinha botina pra gente calçar a gente tinha que andar descalço... Minha
primeira conga sete vidas era azul marinho e tinha a ponta de borracha (branca isso),
mas isso era só pra gente ir na escola e passear (...)
A gente achava um monte de esterco e ia lá e punha o pé dentro e esquentava, ficava
quentinho o pé (...)
A gente tirava na hora o leite e ficava aquilo que era uma delícia... Aí depois ia pra
escola (…)

Consumir leite ao pé da vaca, tirado por ele próprio, aquecer os pés no estrume
do gado, caminhar bastante para chegar à escola são alguns dos elementos,
das condições cotidianas da vida rural caipira.
Na sequência transcrita abaixo as dificuldades descritas pelo poeta durante a
infância se ampliam, mas a significação atribuída não é queixosa e rancorosa,
ao contrário ele se refere com muito carinho e certa alegria aos momentos
vividos com colegas e irmãos no longo caminho até a escola, além de
reconhecer a importantíssima figura da professora que, como ele, sofria o peso
da distância, passou muitas dificuldades e é até hoje cumprimentada por isso.

4º ano tive que fazer no bairro de Santa Cruz do Rio Abaixo, oito quilômetros de
distância do sítio e naquele tempo não tinha merenda (...)
A professora era a Maria Helena Rio Branco que tá viva até hoje (...)
Ela ia lá pra escola e ficava a semana lá e passava por casa antes de ir... E nós (eu e
meu irmão) quando via ela passar a gente ia... De a cavalo oito quilômetros pra
estudar (…)
A gente levava uma garrafinha com café com leite e quando chegava no caminho de
oito quilômetros a fome apertava a gente tomava tudo (...)
Tive um irmão só, mas eu tinha quatro irmãs (...)
A gente era o contrário, a gente não gostava muito de ir pra escola porque passava
fome por causa da distância e do tempo que ficava lá... Levava um pedacinho de bolo
ou outra coisa, mas não era a mesma coisa... Apesar de toda dificuldade, vim de
cavalo nós conseguimos (eu e meu irmão) tirar diploma de 4º ano e vim receber aqui
em São Luiz... Era como se fosse hoje uma 8ª série e pra mim foi um orgulho...(...)
Aí depois acabou a escola lá e tinha uma perua rural que trazia as crianças pra
estudar em São Luiz, mas não dava chance pra mim porque o meu pai era contra o
prefeito... Então tinha aquela coisa de ditadura militar e toda aquela coisa (...)
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De forma peculiar o poeta percebe questões políticas estruturais e conjunturais
do país que se traduziam em práticas locais, limitavam suas possibilidades de
acesso e determinaram suas condições de vida e de sua família na época.

Comecei a trabalhar na roça, tirava leite, cuidava do gado e trabalhar na roça né... Aí
depois de um certo tempo fui trabalhar na Embraer já tinha 18 anos, 19 anos (...)

A saída da cidade natal, do ambiente rural para uma cidade com características
de urbanização crescente como São José dos Campos, para trabalhar na
indústria aeronáutica em linha de montagem, é descrita pelo poeta de forma
muito negativa; sob aspectos econômicos e desenvolvimentistas este poderia
ser considerado um momento de mudança positiva em sua vida, mas não foi
assim percebido por Ditão, os significados por ele atribuídos ao período que
trabalhou na Embraer são extremamente negativos, representaram um
momento de crise decisivo para a definição de seus rumos futuros. Enfatizouse nesse momento de sua vida a preferência pelo ambiente rural, pelas
crendices da infância, pelas práticas religiosas vivenciadas desde a
adolescência com prazer, pela linguagem típica já constituída.
Eu gostava muito de observar a natureza, eu já gostava do Saci... Essa coisa do Saci,
que falam muito aí né... Ah mais o Saci de uma perna só... Mas eu vejo o Saci não só
dessa forma né porque a cabeça da gente ela desenha da forma que quer (...)

Sair de São Luiz do Paraitinga aos 20 anos para trabalhar na indústria em São
José dos Campos representou uma ruptura muito drástica, tanto para Ditão,
como para a família; esse período é citado durante a entrevista e comentado
também em outros momentos pelo poeta como algo negativo, um tempo de
sofrimento, de saudades da terra natal, de angústia para ele até hoje.

na Embraer foi uma coisa assim que aconteceu, trabalhei lá dois anos e eu via muita
violência lá em São José na época... e eu não me acostumava... era o mesmo que tá
prendendo um passarinho na gaiola... aí eu pedi a conta e vim embora (…)
20 anos, 19 anos... acho que foi 19 anos... era a primeira vez que eu estava saindo
daqui pra trabalhar na indústria... meu pai e minha mãe também foram pra lá, mas
também não se acostumaram e voltaram... ali foi muito difícil porque acostumado com
São Luiz... gostava tanto de São Luiz que não via a hora, saía daqui eu tinha um fusca
na época e saía daqui domingo pra segunda meia noite e voltava lá pela sexta quando
terminava o serviço já vinha pra cá... e eu ficava 3 noites e 2 dias em são luiz e o resto
da semana lá... meus pais ficavam lá até que não acostumaram lá e vieram embora e
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pediram pra mim também... e eu queria vir mesmo e só não vim antes porque tinha
alugado o sítio num contrato de dois anos...

Após dois anos de relativa distância, o trânsito do poeta recomeça e ele segue,
em fluxo retroativo, de volta definitivamente para morar em São Luiz do
Paraitinga, trabalhar com gado e se tornar poeta caipira definitivamente..

voltei... comprei gado de novo e comecei a lidar com leite... e a nossa vida sempre foi
né, mexer com leite... agora não porque tá ficando muito difícil... tão criando muitas
barreiras pro pequeno produtor né... tem que ter produtos, tem que produzir
determinada quantidade, várias barreiras pra favorecer os grandes... eu não to
criticando, mas essa coisa de política brasileira sempre foi criada pra favorecer os
grandes e o homem da roça sempre foi ficando desprezado... né?! (…)
Com 15 anos de idade eu já participava da folia de reis, eu era o palhaço da folia de
reis (...)
Sempre no linguajar caipira porque eu gosto de ser caipira... Eu acho que o caipira é,
como se diz, o primeiro brasileiro... Mistura de português com índia e com a
dificuldade de falar o l, o r e o f assoprado... O l quase não existe e o r arrastado... Não
fala duas consoante junto e também não fala plural... É um real, dois real... Uma casa,
duas casa... Um cachorro, dois cachorro... E também não fala andando e sim
andano... Quer pegar o caipira de jeito manda ele falar plataforma... Porque tem as
tres letras aí: o l, o f e o r... Eu gosto de ver, você como professora deve saber disso
né... Essa dificuldade do caipira de falar o l, o r e o f...

Ditão Virgílio enfatiza durante a entrevista e quase sempre em suas
apresentações que desde a colonização portuguesa a relação com os nativos
indígenas, antepassados diretos dos mamelucos que produziram o modo de
ser caipira, foi baseada em imposições e preconceitos. O linguajar caipira
corriqueiramente utilizado no seu dia-a-dia, nas conversas cotidianas, nos
causos contados, nos folhetos de cordéis publicados e também nos livros é
parte da identidade caipira de Ditão Virgílio e é defendido por ele como marca
de sua origem.

E o projeto português era lei, rei e fé... A aí o português viu... Não vou pegar esse
povo porque se não fala o l, nem o r, nem o f... Não vai dar pra dominar esse povo...
Então eu gosto muito de falar no linguajar caipira, então é assim. (...)

Intrínseca à socialização primária do poeta, a religiosidade católica popular
permeia a vida familiar, principalmente por influência materna, a veia política,
de cunho comunista segundo a entrevista, se abre por influência do pai que

66

parece constituir figura de importante identificação pessoal para Ditão,
conforme sua fala.

é então... a minha mãe era muito religiosa, católica né, ela todo dia rezava o terço
dela, as orações dela... o meu pai mais ou menos, meu pai sempre meio comunista
sabe... quando a gente ouvia as rádios falando que podia ser que Cuba invadisse o
Brasil meu pai dizia que era uma coisa boa danada... minha mãe ficava
esconjurando... ela achava que comunista comia criancinha e meu pai não...

O poeta foi casado e teve dois filhos, percebeu logo que a convivência a dois é
difícil e procurou manter a amizade, mas o casamento acabou; hoje o poeta
preza pela vida de solteiro, sua autonomia para fazer e desfazer os versos da
vida, conforme o necessário e o interesse pessoal.

sim... eu casei né, com 28 anos, 27 pra 28 anos, tive um casal de filhos né... nasceu
um ano depois uma menina e mais um ano depois um menino... vivi mais um tempo
com minha esposa, depois ela mudou aqui pra São Luiz a gente não deu certo, e eu
falo que o caso do amor é igual um pano... rasgou não tem mais remendo... hoje eu
prefiro viver sozinho, muitas vezes arrumo uma namorada aqui, outra ali, mas não
quero ter compromisso, fico só porque o que eu faço é um pouco difícil pra alguém me
acompanhar... porque imagine só eu venho ficar o final de semana pra contar histórias
aqui em São Luiz, a pessoa vai acompanhar, mas aí é muito tempo pra ela né... mas é
fácil de saber, vocês que já namoraram... no começo é uma beleza, primeiros três
meses... depois começa a por as manguinhas de fora, não quer isso, não quer aquilo...
e eu não aceito isso, eu acho que a convivência ela estraga um pouco... e com minha
primeira mulher eu sou amigo dela e a gente se dá muito bem! ela vai em casa,
cozinha e tal... ela mora aqui em São Luiz... vai com filho e com filha na minha casa e
eu também vou na casa dela tudo mais, mas é uma coisa de amigo...
eles tem 29 e 30... já né... eu já to com 56 anos... tenho netinho de cinco anos que é
do meu filho... a menina não teve filho... ela tá pra São Paulo... meu menino trabalha
aqui... ela é Wanessa e ele é Wanderson... Wanderson Virgílio, daí tem Virgílio...
assim, me dou muito bem com eles né... converso muito com meu filho, minha filha tá
um pouco mais distante né... ontem mesmo ficamos até três horas da manhã e ele
estava lá... ele se dá bem com a esposa dele né...
ele faz aí umas musiquinha de carnaval, mas tava triste porque não passou a dele...
mas a minha passou a marchinha e ele sempre participa, já fez aí várias marchinhas
que chegou entre as primeiras... a menina também já fez... e tem uma história
engraçada que eu participo das marchinhas desde que começou, desde a primeira
que recomeçou em 1981... e a gente empatou em 5º lugar e chamaram nós dois lá pra
receber troféu e foi muito legal... e teve uma vez que teve uma música dele que ficou
acho em 3º lugar e eu também meu forte, por causa de ser essa coisa do caipira, meu
forte é junina... nela eu já fui 1º 2º 3º 4º 5º lugar... o ano passado mesmo, o ano
passado minha música foi campeã... eu falei até do Afonso Pinto, antes e eu fiz a letra
e ele fez a música... e foi a vencedora do festival junino... que fala do Saci que chega
na festa...

A religião católica marca a região do Vale do Paraíba, entretanto, com
características muito próprias e bastante híbridas que revelam elementos
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constituintes da cultura popular caipira. O cotidiano repleto de práticas, crenças
e costumes indígenas, como a relação animista com a natureza, fauna e flora,
os usos e costumes ritualísticos dessa natureza, a proximidade e contato entre
esse mundo natural e o outro sobrenatural, as crenças sobre interferências
entre esses mundos, a confiança em curandeiras/os, no uso de plantas, nos
benzimentos e feitiços são comuns entre os caipiras. As danças e músicas
presentes até hoje nos rituais religiosos, nas festas de padroeiro, com
tambores e outros instrumentos típicos das raízes africanas, a relação pessoal,
dialógica e de oferendas, simpatias e promessas para com os santos,
presentes dentro das casas, além dos sacrifícios físicos empreendidos pelos
humanos, bem como de situações coercitivas imputadas às imagens dos
santos visando atingir graças individuais, revelam a religiosidade típica do
caipira, difusa e dispersa em inúmeras práticas aparentemente não religiosas.

a religião minha é assim, não frequento igreja, dificilmente frequento igreja, pra
casamento, batizado e muitas vezes morte né... Tenho a minha fé, meu Deus, que é o
da natureza e acho legal quem tem a fé por exemplo em santo, em Deus, de uma
maneira que eu acho que tem gente que precisa disso e se ela precisa disso deve ir e
ter fé...
Agora, a fé já tá dentro da gente né... Então eu não critico... Nem a religião evangélica,
nem a espiritual, budista, nenhuma... Cada um que faça aquilo que acha que tá bom
pra ele que a fé dele diz, por exemplo a minha é a natureza... A lua, o sol, o fogo, a
água... Eu, por exemplo, uma coisa que é particular minha é que eu gosto de fazer
fontes... Em casa é pouca água né no sítio... E eu comecei a fazer barreiras com
pedras, pra ir segurando a água, que ela não descesse de uma vez o morro porque se
não passa a terra e dá erosão... Aí olha eu fiz sete... Sete cachoeirinhas, não, sete
diques... Eu fiz uma maior, faz parte disso da minha crença...
Saía uma bola de fogo de uma pedra pra outra, daí eu tive um sonho que eu tinha que
fazer uma pra ela... Uma fonte muito bonita... E eu não usei nenhum instrumento de
medida e saiu... Tá lá uma beleza... Busquei uma nascente que tá há mais de
duzentos metros... E aí eu ainda tenho o privilégio de beber água pura... E falando um
pouco da religião... Me influenciou assim né, um pouco da fé da mãe, um pouco do
jeito do meu pai, eu fiz uma mistura de tudo e acabei tendo esse tipo de religião...
Pra mim a maior religião que existe... Uma coisa boa que existe é o respeito... Se a
gente tiver respeito com as pessoas, a gente respeita a gente mesmo, essa é a melhor
coisa que tem... Porque tem muita gente que usa a religião, sai de lá e fala mal de um
e fala mal de outros... Eu peço sempre né pra Deus que cala a minha boca da
calúnia... Evite dar meus ouvidos pra calúnia... E tapa minha boca da maldade...
Porque se você diz não pra uma pessoa pode ser o último sim que essa pessoa
queria... Se a gente tiver o respeito a gente tem tudo

A relação de Ditão Virgílio com seu meio vem se construindo ao longo de sua
história, como nem sempre foi poeta e, ainda hoje, não é somente poeta, mas
antes disso é cidadão luizense e sabe que sua terra é palco de disputas por
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espaço e reconhecimento de diversos artistas, grupos e posicionamentos
políticos, ele procura manter certo equilíbrio e imparcialidade, pelo menos no
discurso.

eu não tenho inimigos em São Luiz do Paraitinga... Nem lugar nenhum, todo lugar que
você chegar aí é sempre esse sorriso e essa conversa e é muito amistoso mesmo...
Minha ex mulher também vinha de família e mãe muito religiosa e dava problema com
essa minha visão da vida... Mesmo com filhos eu falava de um jeito e ela de outro

Na poesia popular oralidade e escrita sempre mantiveram uma relação de
implicação mútua constante, desde a Europa como já vimos, popular/não oficial
em oposição ao erudito, surge e se constrói com marcas do oral e de línguas
não oficiais, sendo que aos poucos a escrita ganha espaço e ajuda a recompor
o quadro cultural que hoje além da escrita impressa, conta com o audiovisual
descendente direto da junção entre a oralidade do rádio e a visualidade da TV.
Ditão cita influências diretas do rádio para seu interesse por poesia, por música
sertaneja, por novelas narradas e, posteriormente, pelo cordel.

mais ou menos em 1966... eu gostava também muito de ouvir o rádio, minha casa
tinha um rádio... até lembro que o Afonso Pinto também morava lá no bairro e ele
também ia lá pra ouvir o rádio, ouvir música sertaneja no rádio... ali que eu comecei a
aprender a declamar e ouvir música (...)
detestava a tar de voz do Brasil porque tava na ditadura militar (...)
onde hoje é a papelaria do peixinho que na época também era uma papelaria... não
tinha caderno essas coisa, mas vendia cordel... sabe? aqueles cordel lá... Os
cachorros dos mortos... Pavão misterioso... eu comprava tudo aqueles e eu gostava
de ler... não sei da onde eles traziam aquilo que pra mim era uma novidade... daí eu
comecei a estudar cordel (…)
aí eu começava a estudar cordel e gostava muito de ouvir na rádio Piratininga de São
Paulo „Juvêncio: o justiceiro do sertão‟ ... a gente não tinha acesso à televisão, a gente
não tinha televisão em lugar nenhum, nem em São Luiz num tinha televisão... era mais
rádio né... daí começava e o Juvêncio era um caso típico de cordel, justiceiro do norte
né... justiceiro do sertão... e logo depois começou a sair os livrinho e loja comprava e
eu comprava tudo... e eu fiquei fã disso aí e comecei a ver (...)
acho que por volta de 1965 ou 1966... e fiquei fã do negócio, comecei a ver que
quando é em verso tinha mais facilidade de guardar na cabeça... e já comecei a
escrever também alguns versos... e eu via os declamadores na rádio... e como eu sou
muito desafinado pra cantar a gente ia e declamava que ficava mais fácil (...)

A relação com a tradição envolve também inovação, criação e adequação de
elementos para os novos contextos atuais, o poeta popular, sensível às
questões de seu tempo procura atualizar discussões sobre valores, crenças e
costumes. A oralidade na cultura popular é constituída e constituinte já que
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inicialmente se devia ao contexto de grupos não alfabetizados ou semiletrados, tanto na Europa e resto do mundo, quanto no Brasil; mas hoje no
ambiente letrado, com sujeitos alfabetizados e escolarizados como Ditão a
oralidade ainda marca as práticas de improviso nas cantorias, nas Follias de
Reis frequentadas desde muito cedo pelo poeta, nas quais ele representava o
palhaço e, portanto desenvolveu a habilidade de declamar versos memorizados
e compor versos de improviso.

coisas que eu ia escrevendo eu fui guardando e com o tempo como foi ficando mais
fácil essas coisas de computador e de ter uma gráfica eu lancei o 1º livrinho em
2004... de cordel né, mas que já tava escrito desde 69 (…)
na realidade eu aprendi a fazer versos aí, porque eu chegava nas casas e fazia uns
versinhos pra entrar nas casas... era no improviso, quando o mestre canta e a nossa
folia passava a coroa, pegava a coroa dos filhos dos festeiros atuais e passava para
os filhos dos festeiros do ano que vem... e aí são cantados 62 versos... e o palhaço
tem que tá atento porque fala uma hora pra tirar a coroa da cabeça da rainha e passar
pra cabeça da rainha nova que vai fazer a festa e eu ouvia os versos e depois eu fazia
versos e pra mim foi uma coisa assim muito boa... sempre gostei dessa coisa da
cultura... aí comecei a escrever e o 1º livrinho comecei a escrever foi do zero e não do
1(...)

Como já foi dito a constituição da cultura caipira, formada inicialmente pela
gente mameluca, mistura de índios e portugueses, e recomposta pelos negros
africanos com suas diversidades elaboraram uma cosmovisão peculiar, para
além daquela partilhada por europeus, decorrente da filosofia grega platônica
que agregada com a concepção cristã defendia a crença em distinções
dualistas: corpo/alma, céu/inferno, etc. A cosmovisão caipira, composta a partir
de influências indígenas e africanas, acresce ao dualismo europeu,
composições heterogêneas povoadas pela crença em um mundo coabitado por
seres visíveis e invisíveis, mágicos e sobrenaturais que atuam sobre o mundo
natural que vivemos e sobre ele interferem, para o bem e para o mal e que
convivem conosco constantemente. Ditão Virgílio narra fatos de sua infância
que ressaltam os medos das assombrações que povoam o imaginário popular
e também enfatiza o papel de guardião dessa sabedoria que assume hoje.
antes não tinha cordel do Saci (...)
a gente gostava muito também de ouvir histórias... ia nas casas dos mais velhos e era
muita história que a gente ouvia e era muito gostoso... de sexta pra sábado a gente ia
na casa dos contadores de história e eu gostava muito de ouvir história... a gente se
encantava com aquilo lá só que tinha uma coisa, a gente tinha que voltar justamente
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na sexta feira meia noite... e a gente vinha pequenininho no caminho com medo de
assombração que era muita história de assombração(...)
essas pessoas também foram morrendo e foram morrendo com eles tudo que eles
sabiam... por isso uma das ideias que eu tive de colocar nos cordéizinhos e tudo mais
para que ficasse registrado... e hoje algumas eu aumento e invento e outras eu trago
deles mesmo... coisas deles lá dos mais antigo que eu ouvia contar e de repente eu
comecei a fazer...

A cosmovisão popular inclui também saberes práticos, produtos e resultados
que hoje despertam a curiosidade e o interesse de estudiosos e turistas,
revelam elementos criativos constituintes dessa cultura que Ditão reconhece
como próprios.

igual a minha mãe gostava de fazer um bolo de fubá no fogão de lenha, ela nunca
usou fogão a gás, tinha medo de panela de pressão porque a panela de pressão era
uma bomba e o botijão de gás era uma bomba... e fogão à gás de primeiro era muito
difícil então era tudo no fogão de lenha e nunca deixou de ter um forno de fogão de
lenha e era eu que ajudava a fazer... fiquei perito em forno de fogão de lenha... de
fazer a distância e usava matemática naquilo lá... a matemática caipira né... gemo,
palmo, légua... a parte de trás com o gemo que é isso (faz o gesto com a mão), a
frente com três dedos, coisa nossa lá... eu tinha um forno, mas não tinha nem ferro pra
comprar, então eu usava umas barras de ferro antiga e travava com pedra e fazia e
era uma delícia fazia bolo de fubá, broa em casa mesmo... (...)

O despertar pela poesia, o prazer de ouvir pelo rádio e o interesse em
conhecer foram aos poucos provocando Ditão para se tornar um poeta
também, inicialmente tímido e pouco à vontade diante das tecnologias, mas
tendo como referência o senhor Afonso Pinto.

minha timidez era muita sabe e quando chamaram a gente pra ir lá na frente e aí já foi
uma experiência de vergonha e já foi uma experiência pra enfrentar o público
também... e hoje sair pra contar histórias pra mim é normal, mas naquele tempo... se
eu pegasse um microfone já dava friozinho na barriga... aquele medo de falar e uma
câmera dessas aí na frente da gente nossa senhora... até hoje tem isso né, aqui em
São Luiz quando apareceu as primeiras câmeras foi um alvoroço, uns querem fugir
outros não... e naquele tempo o rádio era uma novidade pra ouvir música sertaneja e
começava a jogar uma trucada e tudo mais e muita gente ia lá em casa pra aprender a
jogar truco, pra ouvir o rádio e até pra paquerar minhas irmãs que eram muito
bonitas... até o Afonso Pinto falava isso... ele é uns 15 anos mais velho que eu e
também é poeta dos mais famosos aqui em São Luiz...(..)

Recorrente no discurso do Ditão durante a entrevista é a referência do respeito
à natureza, ao meio ambiente, colocada por ele como característica da origem
caipira, dessa raiz indígena e africana, mas também dessa religiosidade difusa.
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pra maioria das pessoas eles gostam desse meu jeito com a natureza, e na minha
casa eu falei desse negócio da fonte, eu também deixei a mata crescer e muita gente
falava... ah mas não vai ter pasto pro gado... e eu dizia deixa a natureza que se
forme... e hoje a coisa mais bonita que tem lá é que tem jacú, nhambu, lagarto, tem
tudo... tem galinha também, mas 10% das galinhas os bicho come, 10% eu como e o
resto bota ovo lá pra gente mesmo... e a natureza é linda e hoje eu moro no meio de
uma mata... e as águas aumentaram e digamos que se eu tivesse cortado tudo como
o pessoal dizia hoje eu não teria água... o trabalho que eu tive segurando a água e
respeitando a mata né... porque quando eu seguro a água ela entra pelo lado e vai
regando as plantas... já formou uma grota muito bonita e a água aumentou bem mais...
e voltou tudo ao normal e essa fé na natureza... porque quem criou a natureza? eu
pergunto... Deus né...

Apesar dos valores do respeito às tradições Ditão revela durante a entrevista
que suas práticas cotidianas são influenciadas pela nova conjuntura social
local/global, valoriza a liberdade individual, relativiza o moralismo sexual e
defende a vida solitária como mais produtiva para sua poética.

moro sozinho... gosto de receber os amigos... algumas namoradas... que vai e volta e
muitas vezes não volta mais... eu gosto de morar sozinho por que? por que eu tenho
inspiração... eu escrevo muito... tenho escritas umas 300, 400 poesias...

Pelo que conta, desde a infância brincava com as palavras como propõe José
Paulo Paes em sua poesia „Convite‟; participou de apresentações públicas na
escola e foi assim se habituando com o público.

a primeira coisa que eu escrevi eu lembro... era uma coisa falando do amor porque
estava na rádio tocando alguma coisa sobre convivência e eu escrevi „pelo primeiro
amor a gente sofre padece e o primeiro amor é difícil quem esquece‟ fiz com dez, onze
anos... e depois eu fiz uma sobre boiadeiro também né... e a primeira mesmo que eu
lembro inteira eu via a dificuldade das moças da roça que iam pra cidade sem
instrução e se perdiam...”
“depois essa poesia virou música e teve um rapaz que disputou um festival em
Campos do Jordão e ficou em 1º lugar (...)
quando criança ainda meu irmão na escola tinha que decorar uma poesia e não
conseguia e pediu minha ajuda, ele tinha onze anos e eu oito anos... e eu fiz... era
sobre o sete de setembro e eu lembro ainda hoje... tinha 32 alunos, pais, mães eu subi
na cadeira e mandei ver... já tinha esse dom... depois apresentei publicamente numa
festa na Santa Cruz do Rio Abaixo e outras reuniões de amigos... declamava „Cabocla
Teresa‟, „Couro de boi‟ e outros versos...

Na poética de Ditão Virgílio é recorrente a temática de valorização da
identidade caipira, dos hábitos e costumes tradicionais; mas principalmente a
relação com o Saci e o mundo sobrenatural, as superstições e crendices
populares.
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... e a minha vida tá mais ou menos resumida nisso também né... morava na casa de
pau a pique, a iluminação de lamparina, porta com tramela,fogão de lenha né...
então... era uma coisa muito boa né , a gente vivia dessa maneira e tava sempre aqui
em São Luiz... e por incrível que pareça eu falo pra todo mundo que o Saci é sete... o
sítio é sete quilômetros daqui de São Luiz e pra eu estudar na outra escola era sete
quilômetros pra lá né... então sempre tem um sete na minha vida”
Saci leva sete anos pra nascer e é o sete que é o nº dele... se você pega a lua por
exemplo, tem sete dias cada fase da lua, que é minguante, crescente, cheia e nova...
e eu observava muito também a parte dos bambu, como que cortava... pra fazer o
balaio... na minguante durava mais... eu fui observando e pondo o Saci nesse meio...
até que um dia eu vi ele... eu discordo de gente que fala... ah mais não existe o Saci...
eu discordo, existe o Saci... dentro da gente e a gente cria a forma dele... e é muito
bom isso, sete dias pra tudo...

É interessante a forma como na cultura popular a tradição se atualiza, é marca
do habitus caipira, entre outros costumes, fumar cigarro, principalmente o de
palha, e também o pitar cachimbo, além de produzir o próprio fumo de rolo; as
narrativas populares a respeito do Saci o descrevem sempre com um cachimbo
que inclusive adquire características mágicas, porém na atualidade com as
constantes campanhas anti-fumo, propondo novas concepções a respeito de
vida saudável o poeta acaba por adaptar seu discurso para seu público,
ressignificando o cachimbo do Saci e recriando significados para seu hábito de
fumar.

tem gente que fala... ah mais bicho fumar?... eu digo é magia da natureza e eu
aconselho as pessoas que fumam que pode dar câncer e tudo mais... mas o Saci não,
o Saci é mágico... e eu as vezes brinco que ele pegava cabelo de milho das espigas e
punha um chumaço ali no cachimbo só pra espantar as moscas só (...)

A cultura popular brasileira é composta de forte influência religiosa católica,
mas sincrética, animista e permissiva em diversos aspectos como: a crença em
almas e influências diretas do mundo dos mortos sob o mundo dos vivos, na
relação de intimidade com santos, dispostos dentro de casa e imputados tanto
com castigos, como com oferendas materiais quando atendem ou não aos
pedidos; ocorre que essa mesma religiosidade popular considera radicalmente
maligno o contato e a crença no Saci, ele é visto, por conta de séculos do
discurso catequético católico mais ortodoxo, como representante das trevas,
associado ao mal.
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São Luiz do Paraitinga é uma cidade extremamente influenciada por essa
religiosidade católica popular em toda sua história, até hoje seu calendário
festivo envolve diversas datas religiosas e coloca-se uma polêmica no fato da
cidade ter sido a primeira do estado de São Paulo e do país a oficializar a
comemoração do dia do Saci em 31 de outubro, em contraposição ao
americanizado dia das Bruxas (Hallowen).
Ditão é protagonista desse conflito por abordar em sua poesia a temática
caipira e colocar o Saci como personagem principal, tanto de seus causos,
quanto de seus versos, sabe das dificuldades desta sua opção, mas também
considera de modo muito particular a importância dessa figura na sua poética.

você não podia falar muito de Saci em casa porque se não a mãe já fazia sinal da cruz
porque tinha aquela coisa que o Saci é do mal e na realidade não é nada disso (...)
comecei a escrever foi do zero e não do um... e isso é coisa do Saci né... e foi o
batizado do Saci (…)
a do batizado do Saci conta a história que quando uma criança morre pagã, minha
mãe falava, minha vó falava, que quando a criança morre antes de ser batizada que é
o mal de sete dias que eles falam... e aí ela fica chorando nos brejos, com o choro
dela passa o casal que passa e pode falar te batizo em nome do pai, do filho e do
espírito santo... daí cria asinha e sobe... mas o Saci aproveitando disso também se
batiza (...)
e eu aprendi com essa coisa da natureza e do Saci, eu aprendi a rezar de uma
maneira diferente, eu rezo pros seres da natureza... terra, fogo, água e ar... acho que
aí já tá incluído o criador né e tenho muita fé... muita fé na natureza... de que ela pode
curar e pode também matar né... então, a gente sofria também com as consequências
da mãe ser muito religiosa e ela batia na gente e falava até que levava pro padre
benzer a vara sabe... até que um dia chegou no meio da surra eu quebrei a vara...
mas eu acho que era pra educar e até que eu precisava mesmo ter tomado umas
varadas... mas hoje não pode mais isso né...
por exemplo no caso do Saci né... aqui em São Luiz, a cidade que mais acredita em
saci, 50% faz festa pro Saci e os outros 50% esconjura (faz sinal da cruz) pro Saci...
então 100% acredita... eu já tive dificuldade com isso, por exemplo, na festa do Divino
do ano passado um verso meu saiu na primeira folha do cartaz, mas não puseram
meu nome porque como eu sempre falo do Saci eu não podia aparecer na festa do
Divino... e isso foi no ano após a enchente... eu tive esse orgulho e tá lá ainda tenho o
folheto

2.2 Ser „de fora‟: a voz distante

Meu primeiro contato com Moreira de Acopiara ocorreu na cidade de São
Paulo, no bairro de Perdizes, mais especificamente na própria PUC/SP,
durante o mestrado. O poeta se apresentou a convite de um professor do
PEPG em Ciências da Religião para uma turma com cerca de vinte alunos da
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pós-graduação, numa aula sobre cordel ele declamou poemas autorais,
explicou a estrutura característica de sua poesia e propôs juntos construirmos
um „arremedo‟ de poema ao final da aula. Nos intervalos e ao final da aula
mantive contato mais próximo com Moreira, por indicação do professor que
também era meu orientador na época e já sabia do meu interesse pelo cordel e
pela obra de Patativa do Assaré; esse encontro se deu entre os anos de
2004/2005 e desde então acompanho o poeta, de longe.
No contato com Moreira sou “de fora” por várias razões, primeiro pela mais
óbvia que é o fato dele ser nordestino e eu não, portanto não compartilhar de
sua cultura típica originária, também por conta de nosso encontro ter ocorrido
em São Paulo capital, onde sou reconhecida como alguém de outro lugar,
assim como ele, se não de cara pela aparência e modo de vestir, com certeza
pelo modo de falar típico que me é peculiar, sou caipira e isto é perceptível pelo
sotaque imediatamente.
Somos “de fora” no caso, eu em trânsito do interior para capital para estudos e
o poeta já há bastante tempo morador do ABC paulista, mas identificado como
migrante nordestino que busca uma vida melhor em São Paulo. Desde o início
desse contato o poeta foi bastante solícito emprestando material raro e
esgotado sobre Patativa para minhas pesquisas à época e depois, aos poucos,
tornando-se sujeito da pesquisa atual.
A experiência pessoal de participação nos ambientes que Moreira de Acopiara
frequenta se construiu depois de definida a pesquisa atual, principalmente na
capital e no ABC paulista, em livrarias, na própria PUC/SP e outros espaços
públicos onde ele se apresenta. O contato no cenário que hoje é „natural‟ do
poeta se fez acompanhando alguns dos eventos nos quais ele participou,
buscando interagir com os diversos públicos que atinge e compreender a
relação público/poeta, conhecer a cultura comum desse grupo e tentar
minimizar minha presença como pesquisadora, apesar de ser assim
reconhecida pelo poeta e apresentada a todos.
O poeta Moreira de Acopiara é um entre inúmeros sujeitos que migraram do
Nordeste para o Sudeste em busca de vida melhor, por inúmeras e diversas
razões no Brasil, por longos períodos de nossa história. A vida pessoal destes
sujeitos é marcada pela infância difícil no Sertão nordestino, a seca e as
mazelas sociais e familiares, tendo sido retratada por artistas plásticos, como
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Cândido Portinari em sua obra „Retirantes‟, escritores como Euclides da Cunha
em sua obra „Os Sertões‟, poetas como João Cabral de Melo Neto em sua obra
„Morte e vida Severina‟.
Moreira narrou sua epopeia com entusiasmo e beleza durante entrevista em
profundidade gravada e filmada no espaço da livraria Cortez, em Perdizes,
bairro elitizado de São Paulo; o poeta sempre repete esta epopeia de retirante
de modo resumido a cada apresentação sua como num resumo autobiográfico,
com finalidade, talvez, de construir certa legitimidade pela trajetória.

Eu nasci lá no interior do Ceará numa cidadezinha pequena chamada Acopiara em
1961 (23/07) num lugar muito pobre, lá na roça (...)
Mamãe quando se casou com meu pai ela era professora do interior, meu pai era
viúvo e tinha nove filhos, mamãe era vinte anos mais jovem do que meu pai (...)
A mamãe era professora lá do interior do município de Iguatu e foi ela quem nos
alfabetizou... quando eu fui pra escola normal tradicional já tinha, já estava muito bem
alfabetizado! (...)
Meu pai era fazendeiro né... tinha muita terra, muito gado e negociava ali com
algodão... comprava algodão de todo mundo ali das imediações, comprava milho,
feijão... produzia tudo isso também... e vendia no tempo certo lá na cidade grande (...)
Eu fui um privilegiado porque, eu tenho muita saudade do sertão justamente por isso,
porque fui uma criança e um adolescente feliz... lá na roça com muito terreno pra
brincar, muito rio, muito açude pra tomar banho, muita fruta pra colher no pé, minhas
irmãs mais velhas me paparicavam muito (...)
Só que a gente tinha que trabalhar... meu pai tinha uma boa condição financeira,
nunca deixou faltar nada... a gente tinha aquelas limitações, de não ter escola perto,
coisa de sertanejo mesmo... tanto é que pra eu concluir a oitava série foi um sacrifício
porque a cidade de Acopiara ficava, fica, a quase 50km do sítio, da fazenda onde eu
nasci, por uma estrada de terra que quando chovia não dava acesso (...)

Moreira relata uma vida escolar difícil e com entraves comuns a tantas crianças
do ambiente rural sertanejo, paradas e recomeços de uma jornada para
conclusão da educação básica, visando o diploma. As condições econômicas
não eram o maior problema, mas sim a própria estrutura social de moradia e de
longas distâncias entre as sedes escolares e os espaços da vida sertaneja
ainda na infância e adolescência. Já adulto o poeta vem concluir seus estudos
em São Paulo, após a morte do pai, com as turbulências familiares e o desejo
de mudar de vida e crescer.

Com onze, doze anos eu fui pra vila, Trussú, eu ficava lá de segunda à sexta, fui fazer
o primeiro, o segundo, o terceiro ano, né... aí sexta à noite voltava pro sítio que ficava
a 12km... aí com 15 vim pra Acopiara, meu pai comprou uma casa lá pra gente
justamente estudar, aí foi lá que eu conclui o fundamental, mas assim às vezes
estudando um ano sim outro não, porque meu irmão mais velho também precisava
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estudar e não dava pra ficar os dois lá na cidade... aí, um estudava um ano e o outro,
outro... conclui o fundamental em Acopiara (...)
Depois eu conclui o ensino médio aqui em SP já, mas a custa de supletivo, depois dos
20 que eu já estava aqui e foi de muita serventia pra mim também! (...)

Moreira revela durante as entrevistas forte vínculo materno, constituinte de sua
identidade e de sua poética; a relação fraternal e afetiva com a mãe, professora
alfabetizadora,

produziu

um

leitor

voraz,

já

cedo

alfabetizado,

independentemente da vida escolar, pelo Cordel. A família materna incentivou
a leitura desde cedo e a própria mãe é reafirmada por ele como a grande
incentivadora da paixão pela poesia e pelo ser poeta.

Mamãe parou de trabalhar e foi cuidar dessa família e ela levou na bagagem muitos
livros, principalmente cordel, então primeiramente ela alfabetizou aqueles nove
enteados, alfabetizou os demais moradores lá da fazenda e a medida que eu e meus
dois outros irmãos fomos crescendo ela foi lendo muito pra nós, contando muitas
histórias e incutindo no nosso coração o gosto pela leitura (...)
Cordel tem a vantagem de ter uma linguagem fácil, um enredo curto, os personagens
e a rima... as rimas, a metrificação, facilitam o entendimento, facilitam inclusive a
memorização... e outra grande vantagem é que o cordel é muito barato (...)
Ela comprava uns cordéis e lia aquilo pra gente... e lá em casa toda semana havia
uma espécie de sarau, as pessoas se reuniam pra ouvir a leitura de um cordel, quem
sabia ler melhor lia em voz alta pros outros, tanto é que tinham pessoas que não
sabiam ler, não eram alfabetizadas, mas de tanto ouvir acabavam decorando que o
cordel vem mais da oralidade mesmo (...)
A mamãe dizia o seguinte: “meu filho, livro tem que fazer parte da cesta básica!” “você
sempre inclua livros nas suas compras!”... tanto é que a cada dez, quinze dias, meu
pai e minha mãe iam até a cidade... de Acopiara, de Fortaleza, ou então Juazeiro e
Crato que eram cidades maiores, mas sempre quando vinham traziam jornal e algum
livro e cordel (...)
A influência com relação à poesia foi mais da minha mãe mesmo e dos meus avós
maternos... a casa deles era de muitos leitores, eles... minha vó, meu avô, minhas tias,
meus tios gostavam muito de ler, então desde pequenininho eu convivi com bons
livros... mamãe então, adorava ler! a influência é mais por causa dela, eu fui
crescendo vendo mamãe apaixonada por livros, falando de livros, de autores, de
poesias, né... aí aquilo foi despertando em mim um interesse muito grande. (...)
Inclusive quando eu tinha 17 pra 18 anos eu tocava viola, eu fazia xilogravura, cantava
repente, fazia repente, né... escrevia cordel... e mamãe que era uma mulher inteligente
ela disse: “meu filho, o homem que se mete a fazer muitas coisas ao mesmo tempo
acaba não fazendo bem nem uma coisa nem outra... opte por uma dessas paixões!”...
e como eu gostava mais da palavra mais trabalhada me dediquei mais ao cordel, a
produzir textos e recitar (...)

Ser poeta, fazer-se poeta, se constitui num processo contínuo, conforme
BERGER e LUCKMANN (1974), nos primeiro anos da vida humana se dá a
socialização primária, há identificação inicial com determinados papéis sociais,
com pessoas referência e através de escolhas individuais subjetivas
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associadas às vivências nas contingências sociais possíveis, constitui-se o
sujeito; a descrição deste processo pelos autores aponta para a relação entre
instituições, universos simbólicos legitimadores, enfim a realidade social e as
existências individuais na história.113 De acordo com MAUSS (2005), o
processo adaptativo cultural humano envolve técnicas corporais, aprendidas
através da imitação prestigiosa e da observação, admiração e imitação de
pessoas referência, pessoas de grande prestígio social. O poeta Moreira de
Acopiara, em sua narrativa durante entrevista comenta influências de pessoas
próximas que contavam com prestígio para ele, como sua mãe, e também de
poetas/escritores já renomados, como Patativa do Assaré.

Nesse tempo (depois dos 20 anos) eu li também, além da obra toda do Patativa, li a
obra do Drummond, Fernando Pessoa (que já era uma leitura constante lá em casa) e
mamãe gostava também muito de Camões e Castro Alves, além de Raquel de
Queiroz, Machado de Assis, José Lins do Rego... (...)
Quando eu era adolescente eu gostava de poesia branca, ou seja, sem métrica e sem
rima... a poesia do Drummond e do Fernando Pessoa... que são boas, são
maravilhosas né... só que são outro estilo... e eu, por causa da leitura de cordel, já
tinha me acostumado com aquela sonoridade então aquele ritmo já estava impregnado
no meu ouvido e pra escrever eu optei por escrever rimado e metrificado... dá mais
trabalho? dá sim, muito mais trabalho... mas o resultado eu acho muito melhor, é muito
mais gostoso, tanto pra declamar como pra ouvir... você prende mais o leitor com a
poesia declamada que seja uma poesia rimada e metrificada (...)

A oralidade presente na obra de Moreira é característica vital, foi presente em
toda sua formação, nas vivências sertanejas, e também na formação como
poeta. Presenciar performances de repentistas, cordelistas, contadores de
histórias; participar em casa de saraus nos quais a mãe e outros leitores
declamavam poesias, liam romances de cordel; ir às feiras e comprar livretos,
folhetos escritos, assistindo improvisos de cantadores feitos ao sabor do
momento são vivências marcantes de uma rica oralidade. E, além disso, a
cultura de ouvir o rádio, novo recurso tecnológico da época, também contribuiu
para constituição do poeta.

Como não tinha escola no sítio, como não tinha meios da gente se divertir... a gente se
divertia ouvindo rádio e lendo, especialmente lendo cordel... e havia também os
repentistas, cantadores, que circulavam por ali com suas violas cantando e,
113
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eventualmente eles cantavam no alpendre lá de casa também... e o que me encantou
nessa época foi justamente a oralidade, a palavra bem colocada, o verso bem
trabalhado (...)

O poeta Patativa do Assaré, por sua representatividade como nordestino, como
cearense, como poeta reconhecido nacional e internacionalmente, tornou-se
referência de gerações de poetas cordelistas; a imitação de pessoas de
prestígio, a identificação com determinados papéis sociais por conta da
atuação

de

sujeitos

referência

são

conceitos

que

contribuem

para

compreensão da relação de Moreira com Patativa. De admirador a amigo
íntimo, Moreira de Acopiara segue os conselhos do poeta Patativa desde a
adolescência, observa, admira, tenta se assemelhar; e aos poucos, pelo
convívio se tornou amigo. Em suas apresentações o poeta sempre se refere à
Patativa como exemplo de poeta, conta causos vividos nos quais visitou o
poeta e que retratam a intimidade conquistada e reforçam a amizade
constituída.

Então por volta de 13, 14 anos eu conheci o Patativa do Assaré que fazia o que eu
faço hoje, ou seja, ele andava pelas escolas, pelas faculdades, pelas praças, pelos
bares, onde chamavam, declamando a poesia dele, falando dele, dos livros,
eventualmente vendendo livros e cordéis também... e eu achava muito bonito ele
recitando aqueles poemas enormes tudo decorado e eu dizia que quando eu
crescesse eu queria ser igual ele! (...)
Com 16 anos eu mostrei uns poemas pro Patativa que me deu boas lições, me
orientou direitinho, e disse que eu continuasse lendo muito, me exercitando na escrita,
com os ouvidos e com os olhos bem abertos para o que estava acontecendo ao redor
do mundo que poderia ser que dali uns 15, 20 anos eu viesse a me tornar um bom
poeta! (...)
Por esse tempo também eu comecei a escrever os primeiros versos, claro que uma
coisa sem qualidade, porque nessa época a gente não tem ainda a formação(...)

A constituição de uma obra é processual, muitos autores já comentaram sobre
as dificuldades em ser escritor ou poeta, no Brasil e em outros lugares do
mundo; no caso de Moreira de Acopiara na condição de migrante nordestino
em São Paulo foi preciso inicialmente dar conta da vida, da sobrevivência
cotidiana, do estabelecimento de novos vínculos sociais. Mas havia já
constituída uma admiração pela poesia, pela leitura e pela escrita desde a
infância de Moreira, por conta da figura materna e das relações familiares; viver
incluía ler e escrever, os livros tinham de ser parte da cesta básica, dizia sua
mãe, e esta influência marcou toda sua vida e obra.
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Aí com 20 anos de idade eu vim pra São Paulo... vim trabalhar aqui em subemprego
mesmo, mas sempre gastando boa parte do meu salário com livros (...)
Eu era solteiro, deixei uma namoradinha lá que acabou depois e trabalhei muito aqui,
fui morar em Diadema, muita saudade de Acopiara sempre, eu só voltei lá cinco anos
depois... aí é quando eu fui conhecer Fortaleza, fui conhecer o mar! (...)
A publicação do primeiro cordel foi muito marcante... foi a história de um padre lá da
região(...)
Primeira vez que eu enfrentei assim uma plateia foi numa escola! Me chamaram numa
escola lá em São Bernardo pra falar de cordel e recitar alguma coisa... e eu fui
bastante ainda acanhado porque a gente sem, sem, sem estrutura mesmo né...
iniciante, mas foi um ponta pé inicial que me valeu muito, gostei muito... eram
adolescentes, ensino médio, era uma sala de aula na verdade (...)
O primeiro cordel foi com 26 anos de idade... e eu não escrevia pra publicar, eu
escrevia porque gostava, inclusive tinha pessoas que diziam “escrever pra quê?
ninguém vai querer ler isso? ninguém vai querer te ouvir recitando” eu dizia eu escrevo
pra mim mesmo, não tem problema... to fazendo porque gosto, se ninguém quiser
ouvir eu recito pra mim mesmo, tá de muito bom tamanho... se eu publicar um cordel
ninguém quiser comprar e ler, não tem problema, eu leio... tá bom, eu dou, distribuo
(...)
Depois quando eu publiquei o primeiro livro, um amigo meu chamado Expedito Duarte
que é jornalista também perguntou “Por que só agora aos 32 anos é que você vem
publicar um livro?” Eu respondi o seguinte: “A minha preocupação maior nunca foi
publicar livro e sim fazer um bom trabalho, escrever bem... livro é só uma
consequência!(...)

Os conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória sobre a poesia em geral e
sobre o cordel em particular, permitem hoje que Moreira de Acopiara seja uma
aula viva, rimada e divertida sobre esse gênero literário, a poesia popular
brasileira. A denominação de cordel prevalece nas palavras de Moreira, na
entrevista e em suas apresentações artísticas, mas ele reconhece e reflete em
alguns momentos de sua obra sobre os problemas desta nomenclatura e, além
disso, se percebe hoje como um poeta mais amplo do que só cordelista e
afirma isso.

Seguinte: cordel é apenas um estilo, como soneto, soneto é uma modalidade que eu
acho linda, mas tem suas regras e elas devem ser seguidas, o cordel também, cordel
tem regras que não são muitas, mas que são rígidas e tem que ser seguidas mesmo
(...)
Essas regras foram criadas por volta de 1890 por Leandro Gomes de Barros e Silvino
Pirauá que são os precursores do cordel no Brasil, aliás o cordel como hoje é feito,
apesar de ter vindo de Portugal, a gente pode dizer que ele é brasileiro por causa
desses autores... e todos os temas que você possa imaginar já foram cantados no
cordel ou poderão ser cantados no cordel há poetas que fazem cordéis noticiosos,
outros que fazem sobre o sertão, sobre política, sobre religião, sobre pornografia, né...
aí é que entra a criatividade do poeta... os poetas bons claro que eles vão optar por
temas bons que, aliás, o mais difícil no cordel não é nem a métrica, nem a rima, é o
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conteúdo (que em cordel a gente chama de oração) aliás em qualquer texto né... você
precisa ter um tema bom pra desenvolver um bom texto (...)
Só que eu não me considero cordelista porque, a meu ver, cordelista é aquele que
sabe só rimar e metrificar e isso é muito pouco pra quem quer ser um bom poeta, pra
quem quer ser um poeta! Porque a poesia ela tem muitos estilos, muitas modalidades,
e o poeta tem que conhecer tudo isso, tem que passear por essas modalidades
todas... eu conheço muitos que só são versejadores, rimadores e poesia não é só isso
(...)
Eu considero minha poesia mais ampla... eu considero... o que eu menos faço hoje é
cordel... apesar de ser a minha maior paixão porque foi justamente lendo cordel que
eu fui alfabetizado que eu adquiri estrutura pra tocar minha vida como autor, como
poeta... mas o que eu mais escrevo são poemas mais elaborados, poemas em
oitavas, em décimas, com versos decassílabos ou endecassílabos que são os versos
de 11 sílabas, né?!... versos mais estruturados, com temas novos e tudo mais (...)
Com 26 anos de idade publiquei o primeiro cordel, com 32 publiquei o primeiro livrinho
e hoje tenho quase 200 cordéis publicados e agora em julho de 2013 sai o meu
vigésimo livro que é uma adaptação do livro “os sertões” que eu adaptei pro cordel...
vai sair por uma editora aqui de SP (...)
Tem poemas que não tem cara de cordel... são mais feitos para serem declamados
que são justamente esses poemas um pouco mais elaborados... então eu já tinha uma
quantidade boa desses poemas que também não eram tantos, mas aí eu resolvi juntar
todos em um livro... aí hoje eu publico os cordéis tradicionais, mas todo mês eu faço
um ou dois poemas que vão ali pra um arquivozinho e no tempo certo eles serão
publicados em formato de livro! (...)

A visão crítica de Moreira de Acopiara, em relação à qualidade de obras
poéticas publicadas em quantidade atualmente, toma por base regras rígidas
estabelecidas para o cordel, ao longo da história deste tipo de poesia no Brasil,
regras hoje instituídas e divulgadas pela ABLC, órgão já citado aqui, que
representa a maior instituição nacional de legitimação social do gênero.

Infelizmente a gente tem poetas aí que são, a meu ver, muito menores... e acabam
distorcendo a coisa, influenciando negativamente... uma professora que nunca teve
contato com cordel, o primeiro que pega é um cordel ruim, mal rimado, mal
metrificado, com um tema ruim, ela vai achar que cordel é só aquilo... e não é (...)
Lá no nordeste tem um grupo de poetas que dizem que fazem o “novo cordel”... eu
também acho que faço o “novo cordel” só que o que é novo hoje, amanhã será velho...
e o cordel é uma manifestação cultural que é tradicional, mas é atual... é moderno... é
moderno sem deixar de ser tradicional... as regras são as mesmas, não tem por onde
você correr... o que mudou, se é que mudou, foi a linguagem né... a temática, o modo
de escrever, os poetas de hoje... têm mais acesso à informação, a internet ajuda
muito, hoje você tem jornal em todo canto... tem biblioteca em todo canto, você pode
pesquisar (...)

Desde as antigas tradições dos menestréis e jograis os artistas populares de
rua foram aos poucos se constituindo, adquirindo e perdendo inúmeras
características de apresentação, de vestimenta, de uso de instrumentos e
vocabulário; no Brasil certos elementos foram também incorporados, outros
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deixados de lado, variando conforme a região, e as práticas vão se
metamorfoseando, mas persistem. Moreira é um artista popular, seu principal
instrumento nas apresentações públicas é a palavra falada, mas também faz
uso da palavra escrita em folhetos e livros que comercializa; ainda é nômade,
mas com a diferença que não viaja mais a pé ou a cavalo e sim de carro,
ônibus ou avião; divulga seu trabalho via rádio e em redes sociais da internet,
já teve poemas musicados, concede entrevistas para televisão. Transita pelo
país, atua local e nacionalmente, defende sua obra e contribui para a
divulgação deste gênero e reconhecimento desta poética popular.

Hoje eu tenho viajado bastante Brasil a fora... (...)
São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil! Na grande São Paulo circulam perto
de oito milhões de nordestinos, ou filhos ou netos de nordestinos... se for juntar tudo
beira os oito milhões... então eu não tenho dificuldade não de mostrar minha poesia
aqui, aqui em São Paulo... e lá no nordeste também... tem público pequeno tem, mas
qual é o outro segmento que tem um grande público? Quem gosta de ler romance
também não é um grande público... Quem lê soneto também não é um público tão
grande... tem relação com a origem nordestina, mas tem gente em Porto Alegre que
nasceu e se criou lá fazendo cordel muito bem! Estive agora lá no Mato Grosso e
encontrei dois poetas de lá, nascidos lá no Mato Grosso do Sul que fazem cordel
muito bem! Belo Horizonte também, Rio de Janeiro também... enfim, o cordel tá, tá no
Brasil todo e em todo canto tem seu público.(...)
Trabalho na cadeia de Diadema duas vezes por semana com... é uma oficina de
cordel junto aos presos, e em São Bernardo do Campo esse ano, mais uma vez, me
contrataram para várias apresentações nas escolas onde funciona a EJA que é a
educação de jovens e adultos... O que eles fazem? Eles reúnem duas ou três escolas
ali numa só, pra gerar um público maior e eu faço uma... um recital de uma hora e
meia, um pouco menos, um pouco mais, pra esses alunos da EJA e é um retorno
muito bom! o trabalho da cadeia também é onde me dá mais satisfação, né... porque
os presos são muito carentes e quando a gente faz uma afago eles ficam muito
satisfeitos... quinta-feira passada foi o encerramento de um ciclo... que é assim a
cadeia tem 14 raios e em quatro desses raios tem educação, cada raio tem até 120
presos então, paralelamente eles levam oficina de literatura, de dança, de história em
quadrinho, de desenho e pintura, teatro, e em 2010 no 2º semestre fizeram um teste
com o cordel e deu muito certo... aí eu fico seis semanas seis dias seis horas na
verdade né... que é uma hora por dia com um grupo de até 30 presos... eu falo, da
estrutura do cordel, como é que ele chegou ao Brasil, quem foram os precursores, os
principais nomes de ontem e de hoje, os principais temas, falo de métrica, rima e
oração, que é o conteúdo, a evolução gráfica, e a gente escolhe democraticamente um
tema e começa a produzir um texto ali... e no sexto encontro a gente já precisa tá com
o texto pronto e é muito gostoso! Quinta feira passada mesmo, deu o horário lá, era os
agentes penitenciários me botando pra correr e os presos me pedindo pra ficar mais
um pouco, diga mais um, declame mais um poema, peraí senhor (...)

A conquista de espaço e reconhecimento social na região sudeste, na
metrópole paulistana, vencendo as barreiras econômicas e sociais fez de
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Moreira um poeta „das brenha‟, como dizia Patativa do Assaré, que se
apresenta em universidades e livrarias de bairros elitizados de São Paulo, bem
como em presídios, feiras e centros de tradições nordestinas nas periferias da
mesma cidade; valorizando as marcas identitárias de seu lugar de origem, o
Sertão nordestino, Moreira consegue hoje viver de sua poesia, circula pelo país
em apresentações artísticas remuneradas, realiza oficinas, cursos, participa de
apresentações, vende seus livros e folhetos e se reconhece como alguém
realizado, apesar de ainda não se ver como uma pessoa famosa.

É a realização de um sonho... viver de poesia! Porque o que me dá sustentação não é
nem a venda dos meus livros, não é direitos autorais... o que me dá sustentação são
esses cachês, essas pagas que a gente recebe pra fazer essas oficinas, esses
recitais, né?! Aí é a satisfação de tá fazendo aquilo que a gente gosta e contribuindo
com a cultura popular brasileira (...)
Não! não me considero famoso não... acontecem alguns casos interessantes... dia
desses eu... fui tomar um cafezinho numa padaria lá em Santo André... aí eu falei
brincando com o atendente “Aí conterrâneo! me dê um cafezinho aí com pão de
queijo!”... Ele me disse “Aí você é cearense?” E eu disse “Sou! Sou da terra de
Patativa do Assaré e Geraldo Amâncio!” Aí o atendente disse “E Moreira de Acopiara,
que eu morro de vontade de conhecer, sei que ele mora aqui em São Paulo, mas eu
vou conhecer um dia...” Aí eu dei uma gelada né?! Tomei meu cafezinho e fui
embora... mas eu vou voltar lá (...)
Tem algumas pessoas que fizeram monografias em cima do meu trabalho... e tem sim
algumas entrevistas... em jornal tem muita coisa, na televisão apareceu alguma coisa
e escrita assim, entrevista escrita tem muitas... umas duas ou três que eu considero
boas... tem poemas musicados... o Jackson Antunes que é ator famoso ele já gravou
várias coisas minhas, vários repentistas também gravaram... eu escrevo e eles
cantam... e gosto muito de música caipira também, tenho algumas parcerias com o
Paraíso, da dupla Mococa e Paraíso, com Theo Azevedo, e gosto muito de escrever...
eles musicam, colocam a melodia, e já aconteceu várias vezes também de já escrever
com aquela, com uma certa melodia (...)

2.3 Diálogos, aproximações e distanciamentos

Tanto Ditão Virgílio, quanto Moreira de Acopiara tem em comum a
característica de representantes da chamada poesia popular, são poetas que
surgiram duma matriz oral, declamando com maestria em espaços públicos,
festas populares, saraus familiares e rodas de conversa em feiras, mercados,
praças públicas. Estabelecido seu reconhecimento social pela habilidade de
versificação oral e memorização extensa foram conquistando espaço e
ampliando seu campo de atuação do oral para o escrito, publicando folhetos de
cordel e, posteriormente, livros; hoje seus horizontes se ampliam ainda mais e
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já divulgam seu perfil, sua agenda de apresentação e trechos de sua obra em
redes sociais, já tem poemas musicados participando de festivais e gravados
em CDs, concedem entrevistas para canais televisivos locais e nacionais.
Paul Zumthor em seu artigo Permanência de la voz (1985) reafirma que houve
épocas de interesse quase que exclusivo de historiadores e pesquisadores
pela escrita; mas ele destaca a importância da voz na conservação das
sociedades humanas. Diz que as tradições orais, assim como o mundo da
escrita,

compõem

redes

de

intercâmbios

vocais

vinculados

aos

comportamentos regrados, com finalidade de manutenção de certa percepção
de vida.114
Apesar das modificações técnicas no formato de divulgação de sua poesia,
tanto Ditão Virgílio, quanto Moreira de Acopiara mantém certos valores típicos
da percepção de vida popular que transparece em sua poesia; apesar da
distância geográfica entre o Ceará, no Nordeste, e o Vale do Paraíba, no
Sudeste, há mais afinidades que superficialmente possa parecer no modus
vivendi do sertanejo nordestino e do caipira.
Zumthor analisa citando McLuhan os efeitos da introdução e difusão da escrita
na sociedade ocidental que correspondeu a uma mutação mental, econômica e
institucional;

oralidade

e

escrita

corresponderam

nesta

concepção

a

sociedades completamente diferentes:


Oralidade: homem vinculado com os ciclos da natureza, não conceitua a
experiência como história e sim como ciclo e eterno retorno, apresenta
comportamentos determinados pelas regras coletivas;



Escrita: separação entre pensamento e ação, abstração excessiva que
afeta a linguagem, visão linear do tempo, individualismo, racionalismo,
burocracia;115

Ditão Virgílio e Moreira de Acopiara são, entretanto, exemplos de poetas que
têm como raiz a oralidade, mas que também se constituem na escrita, e que
hoje ultrapassam esses limites assumindo-se como poetas multimídia de

114 ZUMTHOR, Paul. Permanencia de la voz. In.: Revista El correo: uma ventana abierta al
mundo. Agosto, Nº 8, año XXXVIII, ISSN 0304-310 X, UNESCO/PARIS: 1985, p.4)
115 ZUMTHOR, Paul. Idem, p.5.
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oralidade mediatizada. Zumthor salienta que a oposição entre oral e escrito
possui caráter categorial e não histórico, isto é, conviveram sempre nas
sociedades letradas de diversas épocas homens da voz e homens da escritura.
Ele esboça uma tipologia geral das situações de oralidade no mundo,
reduzindo a diversidade a quatro espécies:
1. Oralidade primária – existe sem nenhum contato com a escrita
(comunidades arcaicas, culturas „primitivas‟ em vias de desaparecer);
2. Oralidade mista – coexiste com a escrita num contexto social no qual a
influência da escrita é de carater parcial;
3. Oralidade secundária – existe nas realidades em que predomina a
escrita;
4. Oralidade mediatizada – existe através da rádio, do disco e de outros
meios de comunicação;
Em sociedades que coexistem língua nacional/escritura oficial X línguas
locais/dialetos surgem tensões entre a literatura nacional escrita e uma poesia
oral ligada a fala regional e regionalismos, gerando assim variedade literária.116
Há distanciamentos entre a obra de Ditão e Moreira para além da proveniência
diversa dos poetas, diversa principalmente geograficamente, mas também
diversa no seu fazer poético. Moreira de Acopiara, nordestino radicado no ABC
paulista há mais de trinta anos é, portanto, um cidadão metropolitano e disputa
por espaço no mercado editorial da capital, além de transitar por outros
Estados do país divulgando seu trabalho, conhecendo pessoas e instituições,
nesse trânsito constituiu a percepção de que sua poesia tem como base as
regras do cordel, a saber, a rima, a métrica e a oração, além de primar pela
gramática e ortografia estabelecidas pela norma culta. Já Ditão Virgílio, nativo
de São Luiz do Paraitinga é um caipira que constituiu sua poesia inspirado
pelas novelas de rádio, publica com recursos próprios e, mais atualmente, com
apoio de programas governamentais que o reconhecem por sua linguagem
matuta que desconsidera a norma culta e pode ser classificada como variação
linguística, regionalismo ou outros rótulos, pelo fato de usar termos típicos da
linguagem caipira e escrevê-los da forma como diz. Ditão hoje também transita

116 ZUMTHOR, Paul. Idem, p.6.
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pelo país divulgando seu trabalho, sua cultura e sua poética denominada por
alguns e por ele mesmo de cordel caipira.
Zumthor afirma que colocar por escrito poemas de tradição oral não coloca fim
a essa poesia oral, ao contrário, pode produzir-se um desdobramento; desde
sempre é porosa a fronteira entre oral e escrito de acordo com ele e os poetas
orais são influenciados por procedimentos estilísticos ou tendências temáticas
pertencentes a tradição escrita.
A escrita tem valores particulares e a voz também implanta e promove outros
valores que no momento da execução se integram ao sentido do texto
transmitido, enriquecendo e transformando esse sentido... A voz transborda a
palavra.117
As qualidades mensuráveis da voz como: tom, timbre, amplitude, registro são
acrescidas de valor simbólico variável de cultura para cultura. Os meios de
comunicação podem ser comparáveis à escritura porque:


Cancelam a presença do portador da voz;



Tornam a mensagem vocal indefinidamente repetível;



Suprimem

as

diferenças

espaciais

da

voz

viva

e

recompõe

artificialmente o meio no qual esta atua;

Abolem a corporeidade, o peso, o calor, o volume real do corpo que emite a
voz.Entretanto os meios de comunicação diferem da escritura porque a
mensagem que transmitem:


É percebida pelo ouvido e/ou visão do receptor;



Não exige leitura, isto é, decifração dos signos de um código de
linguagem;118

Entre oralidade e escrita se encontram hoje as obras tanto de Ditão quanto de
Moreira, são voz e corpo em performance quando de suas apresentações
presenciais, são únicos nestes momentos, mas podem ser reproduzidos
tecnologicamente quando divulgam sua obra em CD e DVD e, além disso,
117 ZUMTHOR, Paul. Idem, p.7.
118 ZUMTHOR, Paul. Idem, p.8.
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desdobram-se em texto escrito nos folhetos, nos livros e na divulgação pela
internet que exige do público a leitura, a decifração pela linguagem escrita que
difere do uso da pura audição para ouvir poemas declamados ou musicados ou
ainda da visão/audição para assistir vídeos de apresentações poéticas em
shows.

2.3.1 Poéticas em comparação, tradições teóricas em reflexão

Como Bourdieu afirma, o fazer do cientista social está exposto a veredictos
ambíguos e ambivalentes, não se constituindo como uma Teoria, mas sim
como uma tradição teórica; não há uma teoria unitária que dê conta do social
segundo o autor, ocorre a construção de um objeto, sua inserção numa
problemática que interroga sistematicamente aspectos da realidade, não
bastando múltiplos cruzamentos de critérios da experiência comum.119 Na
análise das poéticas produzidas pelos dois poetas populares em questão,
procuro ir além de cruzamentos comparativos reducionistas, levo em conta os
valores dos próprios sujeitos sobre suas condutas e práticas culturais,
considero as diversas culturas simultâneas e as relações entre elas em
sociedade.
As obras literárias são produtos da ação humana e podem ser conhecidas pela
ciência, conforme Bourdieu, a sociologia busca sistemas inteligíveis que
expliquem dados presentes nestas obras, analisando as condições sociais de
produção, reprodução e recepção da arte.120 Ele considera necessário
examinar como o projeto de um sujeito ou de um grupo produtor introduz no
campo disposições particulares que se deparam com condições possíveis do
campo121; eu considero importante compreender como a ação de Ditão Virgílio
e de Moreira de Acopiara introduzem alterações no âmbito da poesia popular.
Até aqui descrevi a trajetória social e a constituição dos sujeitos como poetas,
pela via das análises de dados recolhidos mediante entrevistas e observações;
tais análises apontam para elementos de criação e recriação, de produção e
119
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reprodução em suas obras que constituem pluriuniversos poéticos paralelos,
formalmente diferentes, mas não excludentes.
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PARTE II
Distinção
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Capítulo III
Legitimação e reconhecimento
“...os dominantes só aparecem como
distintos porque, tendo de alguma forma nascido
numa posição positivamente distinta, seu habitus,
natureza socialmente constituída, ajusta-se de
imediato às exigências imanentes do jogo [...] a
naturalidade que é a marca da chamada distinção
‘natural’: basta-lhes ser o que são para ser o que é
preciso ser, isto é, naturalmente distintos daqueles
que não podem fazer a economia da busca de
distinção. [...] a busca de distinção é a negação
dessa conduta: primeiro, porque ela encerra o
reconhecimento de uma falta e a confissão de
uma aspiração interessada [...] a consciência e a
reflexividade são ao mesmo tempo causa e
sintoma da falta de adaptação imediata à
situação que define o virtuose. O habitus mantém
com o mundo social que o produz uma autêntica
cumplicidade ontológica, origem de um
conhecimento sem consciência, de uma
intencionalidade sem intenção e de um domínio
prático das regularidades do mundo que permite
antecipar seu futuro, sem nem mesmo precisar
colocar a questão nesses termos.”
(Pierre Bourdieu. 2004)

Na segunda parte da Tese a reflexão prossegue esmiuçando as vias da
distinção da poesia popular na atualidade, com uma análise das políticas
públicas instituídas ao longo da história do Brasil referentes à cultura procuro
demonstrar processos de legitimação da poesia popular que atuam diretamente
na produção dos sujeitos desta pesquisa. Programas instituídos, órgãos
especializados e instâncias reguladoras das produções poéticas populares são
alguns dos elementos que revelam a constituição de um campo da poesia
popular, com disposições duráveis definidas e certa autonomia.

3. Políticas culturais no Brasil

Na história brasileira as leis e seus (d)efeitos foram se constituindo como a
história de um longo (des)caso com as políticas culturais desde o período
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colonial, no qual vigorou o menosprezo pelas culturas indígenas e africanas, a
proibição da instalação da imprensa, o controle da circulação de livros e a
inexistência de ensino superior e universidades; mesmo ocorrendo a
„Independência‟ do Brasil este panorama não se alterou, o Estado continuou
considerando a cultura como privilégio. A cultura oficial era importada da
Europa e sua relação com as demais produções culturais, marcada pela
desconsideração e o descaso, a Constituição de 1824 não se referia à questão
cultural e somente na Constituição de 1891 é que foi incluida como
competência do Congresso Nacional "animar, no país, o desenvolvimento das
letras, artes e ciências”.
No período da República manteve-se a tradição de ausência, com esporádicas
ações na área de patrimônio que não significaram mudanças no campo
cultural, somente com o governo Getúlio Vargas é que Gustavo Capanema
inaugurou mesmo uma atuação sistemática do Estado para a cultura e criou
legislações para o cinema, para a radiodifusão, as artes, as profissões culturais
e ainda constituiu inúmeros organismos culturais, apesar de conservador,
Capanema foi um Ministro da Educação e Saúde (1934-1945) que acolheu
muitos intelectuais e artistas progressistas em seu ministério, em plena
ditadura do Estado Novo. NaConstituição de 1934 o Brasil passa a assegurar a
afirmação dos direitos sociais do homem e, mais tarde, pela Lei nº 1.920, de 25
de julho de 1953, que propunha a Reforma Ministerial, desmembrava educação
e saúde, e tornava explícita suas finalidades no âmbito da cultura indicada
então no próprio nome: Ministério da Educação e Cultura (MEC).122
Após o golpe cívico-militar de 1964 a ditadura investiu forte e deliberadamente
no desenvolvimento da indústria cultural no país, conformando toda
infraestrutura

sócio-tecnológica

imprescindível

à

cultura

midiatizada;

pesquisadores afirmam que nestes períodos autoritários o Brasil conheceu
políticas culturais mais sistemáticas, nas quais o Estado assumiu um papel
ativo, por exemplo, nas Ditaduras do Estado Novo (1937-1945) e Militar (19641985) houve muita censura cultural e violência, mas também uma intervenção
potente no campo cultural.
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Somente com o Decreto nº 74 de 21 de novembro de 1966 é que se cria o
Conselho Federal de Cultura (CFC) que terá a função de elaborar uma Política
Nacional de Cultura, sendo que entre os anos 60 e 70 houve grande
intervenção do Estado no domínio cultural e intensa criação de órgãos, como a
Embrafilme – 1969, o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) – 1975,
a Funarte – 1975 e a Fundação Nacional Pró-Memória – 1979; neste mesmo
período o antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),
fundado em 1936 é renomeado como Instituto, o Iphan – 1970123; porém
diretrizes básicas para o setor foram contempladas somente com o Programa
de Ação Cultural (PAC) e a Política Nacional de Cultura (PNC) em 1973 e
1975, respectivamente. O primeiro Plano Nacional de Cultura foi formulado no
Brasil em 1975, em plena ditadura militar, de acordo com Sérgio Miceli
(1984)124.
No início do processo de redemocratização, no governo José Sarney, através
do Decreto Lei nº 2.273 de 15 de março de 1985 é criado o MinC/Ministério da
Cultura que foi antes o MEC/Ministério da Educação e Cultura, elevando a
secretaria de cultura à condição de ministério; mas a maior polêmica ficou por
conta da Lei 7.505 de 04 de junho de 1986, uma lei de incentivos fiscais a
serem aplicados em cultura, chamada de Lei Sarney, esta Lei previa recursos
para um Fundo de Promoção Cultural, a fim de que, em tese, o Estado
assistisse regiões ou setores sociais desprivilegiados, visando corrigir
desigualdades sociais e econômicas do país, através da correção de uma
política de aplicação de recursos no plano cultural.
Neste mesmo período foi criado também o Instituto de Promoção Cultural
(IPC), órgão encarregado de gerir o Fundo de Promoção Cultural (FPC), que
deveria aplicar tais recursos em projetos culturais do Norte-Nordeste visando
corrigir distorções; a Lei Sarney possibilitava a pessoas jurídicas a destinação
de até 5% do imposto devido para aplicação no FPC e o Decreto nº 95.756, de
26 de fevereiro de 1988, determinou que todos os investimentos de caráter
cultural ou artístico, efetuados com base na Lei Sarney, fossem feitos com a
123
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intervenção do IPC. Esta mesma Lei permitiu, observado o limite máximo de
10% da renda bruta, à pessoa física ou jurídica abater até 100% do valor da
doação, 80% do patrocínio e 50% do investimento na área da cultura.
Em 1987 com a Lei nº 7.624, de 5 de novembro, foram criadas ainda três
fundações, desmembradas respectivamente da Pró-Memória, da Funarte e da
Embrafilme, com menos atribuições burocráticas: a Pró-Leitura, a Fundação
Nacional de Artes Cênicas (Funacen) e a Fundação do Cinema Brasileiro
(FCB); nessa nova estrutura do MinC, a política cultural deveria contemplar a
ação conjugada do setor público e do setor privado, via incentivos fiscais,
porém elaborar leis para trazer para o setor cultural recursos que sempre foram
escassos, pareceu positivo, mas não revelou preocupação em compatibilizar
esses recursos com um "plano nacional de cultura" e sua relação com uma
"política nacional de cultura".
As culturas populares, indígena, afro-brasileira e mesmo midiática foram pouco
contempladas

pelas

políticas

culturais

nacionais,

eram

consideradas

manifestações não dignas de serem reconhecidas como cultura ou eram pura e
simplesmente reprimidas; a cultura afro-brasileira só começou a merecer algum
respeito do Estado nacional no período pós Ditadura Militar, com a criação da
Fundação Palmares em 1988.
O universo hoje atendido pela intervenção do MinC revela, segundo
pesquisadores, os contrastes das políticas culturais do Estado brasileiro,
denota elitismo e autoritarismo, opção por uma concepção restrita de cultura,
que engloba apenas as expressões reconhecidas pela elite, com fidelidade à
visão autoritária e excludente da intervenção do Estado nacional no campo
cultural.
Na atualidade, a aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda constitucional
número 48/2005 e subsequente elaboração do Plano Nacional de Cultura, bem
como sua aprovação pelo Congresso Nacional em 2010 surge como outro fator
favorável à superação da tradição de instabilidade e descontinuidade que tem
dilacerado a atuação estatal no campo da cultura.125
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A institucionalização do MinC vem se consolidando com sua atuação cada vez
mais nacional, com destaque para os „Pontos de Cultura‟, que já são muitos em
todo o país; além disso a expansão do IPHAN para a quase totalidade dos
estados brasileiros e a revitalização e ampliação das representações regionais
do Ministério. A questão da política de financiamento da cultura envolve tensão
e necessidade de uma inversão, leis de incentivo não são a modalidade
adequada para garantir as políticas de diversidade cultural e regional, o conflito
entre políticas implantadas e modos de financiamento é evidente.126
A cultura vista como “um bom negócio” se constituiu por um bom tempo na
história do Brasil pelas leis de incentivo, como a Rouanet e a do Audiovisual,
nas quais as empresas assumem o lugar das políticas estatais; neste caso a
cultura passa a ser vista como objeto de consumo, o Estado se exime de sua
responsabilidade e há incentivo à participação do setor privado.
Muitos sujeitos envolvidos com as práticas culturais propõem repensar a
cultura, não apenas como produto fabricado e consumido pelas classes
dominantes, não só como arte produzida pela elite, criticam a lei do mecenato
como sendo, na verdade, uma política empresarial para a cultura brasileira, que
pode ser considerada um avanço, mas que pode significar também a
setorização da produção cultural. A cultura, presa nesta modalidade de
investimento, tende a ficar cada vez mais profissionalizada, concentrada nas
mãos de uma elite de produtores especializados, eleita pelos empresários; esta
lei pode provocar reducionismos na produção cultural brasileira, pois
empresários não vão querer financiar artistas que não representem o seu modo
de pensar.

3.1 A criação do S/IPHAN

Grande figura da história brasileira, responsável por avanços na compreensão
sobre a cultura, Mário de Andrade, escritor e pesquisador que desde muito
126
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jovem dedicou-se a valorização da cultura; professor de música que era
desenvolveu sensibilidade aguçada para importância da valorização e
disseminação dos bens culturais e, de acordo com a introdução escrita por
Marta Rossetti Batista127 para a revista do IPHAN, os dez últimos anos da vida
de Mário estiveram entrelaçados à origem do IPHAN (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional) em 1936, como autor do anteprojeto e primeiro
assistente técnico da regional SP, e também acompanhando as primeiras
ações do Patrimônio.
Julio Roberto Katinsky salienta em seu texto “O mestre-aprendiz: Mário e as
artes plásticas” o fato de Mário ter incentivado enquanto esteve ligado ao
governo, a criação de Parques infantis populares, da Discoteca Municipal, do
Arquivo e da Revista Arquivo Municipal, sempre mantendo a preocupação por
sua obra estar comprometida com o aristocracismo e favores oficiais.128
Outra pesquisadora chamada Flávia Camargo Toni, em seu texto intitulado “Me
fiz brasileiro para o Brasil”, destaca a importância de Mário para a musicologia
brasileira; relata que após 1922 ele assume a cátedra de Estética e História da
Música no Conservatório Dramático e Musical de SP e participa dos festivais
da Semana de Arte Moderna. Para lidar com a música e a literatura ele estudou
psicologia, estética, filologia, línguas, filosofia, sociologia, etnografia, artes, etc.
Em 1924 Mário de Andrade viajou para Minas Gerais para um mergulho
cultural; em 1928 para o Nordeste e começou a produzir “Na pancada do
ganzá” e planejar a “Missão de Pesquisas Folclóricas” de 1938, idealizada por
ele na Discoteca Pública, na qual enviou quatro pesquisadores ao Norte e
Nordeste brasileiro equipados para registrar tudo que fosse possível; Estas
obras revelam a trajetória histórica do pesquisador, bem como sua constituição
ideológica e o desejo de criar um Centro de Documentação em SP; seu contato
com Dina Dreyfuss e Claude Lévi-Strauss enriqueceu e muito sua prática da
pesquisa de campo. Mário desenvolveu junto a essa equipe instrumentos para
a pesquisa de campo, após curso com Dina, e apoio com impressos
organizados por Oneyda; eram fichas de repertório, de campanha, de local e
cadernetas de campo. Cada material coletado recebia números, códigos, textos
127 BATISTA, Marta Rossetti. Introdução. In.:REVISTA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL. IPHAN/MINC, 2000, p. 6.
128 KATINSKY, Julio Roberto. O mestre-aprendiz Mário e as artes plásticas. In.:REVISTA DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. IPHAN/MINC, 2000, pp. 49-70.
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e tudo era registrado nas fichas que facilitariam futuros cruzamentos de dados;
Mário e sua equipe inauguraram uma nova forma de abordar o folclore, com
coletas sistemáticas.129
Elizabeth Travassos também salienta em artigo intitulado “Mário e o Folclore”, o
enfoque do folclore musical elaborado por Mário de Andrade como componente
de sua identidade profissional e reputação póstuma; a pesquisadora cita a
tensão entre as abordagens literárias e científicas do folclore. Lévy-Bruhl, Tylor
e Frazer são citados por Travassos como trio de referências antropológicas de
Mário, evolucionistas que consideravam a existência de grupos humanos
primitivos que estariam em estágios de desenvolvimento inferiores aos
europeus, visão etnocêntrica típica do período influenciado pelas ideias de
Darwin. Apesar de tais influências, Mário percebia que pesquisa folclórica
exigia penetrar em outros estados mentais e situava-se numa espécie de
encruzilhada entre coletas diretas na cultura popular e atividades de pesquisa e
análise.130
Entre 1936 e 1937 durante a gestão de Mário no Departamento de Cultura de
São Paulo, com o curso de folclore, a abertura da seção “Arquivo etnográfico”
na Revista do Arquivo Municipal e a criação da Sociedade de Etnografia e
Folclore houve a formação de um espaço institucionalizado de formação de
pesquisadores. Mário permanecia inquieto em relação à cultura popular, de
acordo com Travassos ele percebia o folclore como cultura dos estratos
inferiores da sociedade de classes brasileira e também percebia que a cultura
participava dos mecanismos de dominação; entretanto sempre questionava
sobre o risco de se cultivar o interesse pelo folclore como mera forma burguesa
de prazer e como forma de superiorização social das classes burguesas.
Influências evolucionistas nas ideias de Mário não o impediram de perceber
sutilezas e valorizar aspectos da cultura popular, sua visão era de sentido
complexo, conjugava antropologia e psicanálise; o que transparece em suas
análises da música e seus efeitos nos estados alterados de consciência. Mário
elaborou inclusive o conceito de paralogismo poético que seriam os

129 TONI, Flávia Camargo. Me fiz brasileiro para o Brasil. In.: REVISTA DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. IPHAN/MINC, 2000, pp. 73-89.
130 TRAVASSOS, Elizabeth. Mário e o folclore. In.:REVISTA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL. IPHAN/MINC, 2000, pp. 91-109.
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encadeamentos aparentemente ilógicos de versos populares que teriam na
verdade outra lógica, um raciocínio paralógico.
Guilherme Simões Gomes Jr aponta Mário de Andrade como personagem
essencial no Modernismo de 22, em seu texto “Mário outra vez entre os antigos
e os modernos”; conta que mesmo depois de deixar o departamento de Cultura
após o golpe do Estado Novo, Mário manteve o trabalho com obras que
mantinham o interesse na cultura nacional. Mário de Andrade efetivou a criação
e manutenção de instituições (SPHAN e DEPARTAMENTO DE CULTURA DE
SÃO PAULO), visando ampliar a ideia de cultura, para além de passatempo de
elites; ele tinha noção da rápida transformação da sociedade, de sua
transitoriedade pessoal e bem como de sua finitude, sabia que era urgente
demarcar seu posicionamento no momento.131
O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, é um órgão
federal vinculado ao Ministério da Cultura, responsável por preservar a
diversidade de contribuições dos diferentes elementos que compõem a
sociedade brasileira. De acordo com o sítio de divulgação da instituição é sua
responsabilidade preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros,
bem como assegurar a permanência e usufruto desses bens para a atual e as
futuras gerações.132
No surgimento do IPHAN, seu comando foi confiado a intelectuais e artistas
brasileiros ligados ao movimento modernista; eles representavam uma
concepção cultural que datava do século XVII e se incumbiram de identificar,
registrar e proteger monumentos históricos. O projeto da instituição foi iniciado
em 1936, quando o Ministro da Educação e Saúde era Gustavo Capanema,
que se preocupava com a preservação do patrimônio cultural brasileiro e
solicitou a Mário de Andrade a elaboração de um anteprojeto de Lei. Rodrigo
Melo Franco de Andrade assumiu a tarefa de implantar o Serviço do Patrimônio
que, posteriormente, em 30 de novembro de 1937, promulgado o Decreto-Lei
nº 25, ficou regulamentada a “proteção do patrimônio histórico e artístico

131 GOMES JR, Guilherme Simões Gomes. Mário outra vez entre os antigos e os modernos.
In.:REVISTA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. IPHAN/MINC, 2000,
pp. 211-228.
132http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10&sigla=Institucional&retorno=
paginaIphan Acesso em 08 de agosto de 2013.
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nacional”133. O presidente na época era Getúlio Vargas e o órgão foi composto
por intelectuais e artistas brasileiros, como Mário de Andrade, Manuel
Bandeira, Afonso Arinos, Lúcio Costa e Carlos Drummond de Andrade;
contando hoje com um regimento próprio e há mais de 60 anos registrando
elementos da chamada cultura nacional.
Sob a responsabilidade do IPHAN há hoje mais de 20 mil edifícios tombados,
83 centros e conjuntos urbanos reconhecidos, 12.517 sítios arqueológicos
cadastrados; e, além disso, mais de um milhão de objetos, incluindo acervo
museológico, cerca de 250 mil volumes bibliográficos, documentação
arquivística e registros fotográficos e cinematográficos. Técnicos foram
preparados e tombamentos, restaurações e revitalizações foram realizadas,
assegurando a permanência da maior parte do acervo arquitetônico e
urbanístico brasileiro, assim como do acervo documental e etnográfico, das
obras de arte integradas e dos bens móveis. O IPHAN assumiu também a
proteção de acidentes geográficos notáveis e paisagens agenciadas pelo
homem;

o

órgão

realiza

um

trabalho

permanente

de

identificação,

documentação, proteção e promoção do patrimônio cultural brasileiro.
A missão do IPHAN é:
“Promover e coordenar o processo de preservação do Patrimônio Cultural
Brasileiro para fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir
para o desenvolvimento socioeconômico do país.”
Sua visão o define como:
“Instituição coordenadora da Política e do Sistema Nacional do Patrimônio
Cultural, capaz de identificar, produzir e difundir referências para a preservação
do patrimônio cultural no plano nacional e internacional, dotada de carreira de
Estado, qualificação técnica e estrutura funcional para atender as demandas da
sociedade.”
As formas de atuação do IPHAN visando efetiva preservação do patrimônio
inclui planejar os tombamentos e regulamentar as áreas tombadas e seu
entorno em registros e inventários. Conforme o sítio do IPHAN, os planos,
registros e inventários são instrumentos de preservação do patrimônio cultural
e artístico brasileiro e tais ações são executadas a partir de um diagnóstico
133
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prévio de avaliação do patrimônio que considera os diversos aspectos a ele
relacionados, como classificação e valoração, constituindo formas de
conhecimento e pesquisa.
Tombamento é um ato administrativo realizado pelo Poder Público, que pode
ocorrer tanto no nível federal, quanto estadual ou municipal; os tombamentos
federais são realizados pelo IPHAN e se iniciam com o pedido de abertura do
processo por iniciativa de qualquer cidadão ou instituição pública, com o
objetivo de preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e
aqueles de valor afetivo para a população. Tombar visa impedir a destruição e
a descaracterização desses bens, e é um ato que pode ser aplicado para bens
móveis, imóveis, de interesse cultural ou ambiental que componham a memória
coletiva; como por exemplo: fotografias, livros, mobiliários, obras de arte,
utensílios, edifícios, ruas, praças, cidades, florestas, etc.
O processo de tombamento exige avaliação técnica preliminar e submissão à
deliberação de unidades técnicas responsáveis por essa ação de proteção dos
bens culturais brasileiros; sendo aprovado o processo é expedida uma
notificação ao proprietário do bem e isto já significa que este está sob proteção
legal a partir daquele momento. Os tramites legais envolvem aprovação do
tombamento pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, homologação
ministerial publicada no Diário Oficial e inscrição no Livro do Tombo, além de
comunicação formal aos proprietários.

3.1.2 Especificidades do patrimônio cultural

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, define patrimônio cultural
de modo amplo, incluindo formas de expressão, modos de criar, fazer e viver,
criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos,
edificações e espaços destinados às manifestações artístico-culturais, além de
conjuntos

urbanos,

sítios

históricos,

paisagísticos,

arqueológicos,

paleontológicos, ecológicos, etc. A CF/88 estabelece ainda que cabe ao poder
público proteger, preservar e gerir o patrimônio histórico e artístico do país,
com a participação popular. O trabalho do IPHAN, segundo seu sítio, visa
democratização, gestão compartilhada, fiscalização do cumprimento da
legislação nesses processos; além do desenvolvimento profissional e
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tecnológico de pessoal para atuar, principalmente, nas regiões historicamente
pouco atendidas. É sua função ainda ampliar o uso social dos bens culturais
preservados e o acesso aos benefícios gerados pela preservação destes;
identificar, proteger e reconhecer a diversidade cultural do país, promovendo
desenvolvimento social e econômico com respeito aos valores culturais e aos
recursos naturais. Articulando União, Estados, Municípios e Sociedade Civil o
IPHAN procura também apoiar ações de preservação realizadas pela
sociedade, defendendo direitos, promovendo o desenvolvimento de tecnologias
e de profissionais envolvidos.
Desenvolver ações educativas é uma das propostas do IPHAN, visando reunir
pessoas para construir novos conhecimentos, compartilhá-los e buscar
transformar a realidade, levando em conta tudo que tenha relação com o
patrimônio cultural.134 Todos os processos educativos que primem pela
construção coletiva do conhecimento, pela dialogicidade entre os agentes
sociais e pela participação efetiva das comunidades detentoras das referências
culturais onde convivem noções de patrimônio cultural diversas constituem a
educação patrimonial. O IPHAN propõe que seus órgãos espalhados pelo país
sejam centros de diálogo e construção conjunta com a sociedade de políticas
de identificação, reconhecimento, proteção e promoção do patrimônio
cultural.135 A Coordenação de Educação Patrimonial – Ceduc, sediada em
Brasília, centraliza, apoia e divulga as informações a respeito das ações
desenvolvidas em todo o país voltadas para a educação patrimonial e é
também responsável pelo apoio à rede de agentes educativos dedicados ao
patrimônio cultural, nas regionais do IPHAN e na articulação com setores da
sociedade civil, estados e municípios.136
O Ecoturismo ou o Turismo Cultural são segmentos apoiados e estimulados
pelo IPHAN, conforme a Lei n° 6.513/77, que incentiva a conservação e a
formação de uma cultura ambientalista, além do bem-estar das populações
envolvidas. Essa forma de turismo baseada na natureza que usufrui dos sítios
134GRUNBERG, Evelina. Manual de atividades práticas de educação patrimonial. Brasília, DF
: IPHAN, 2007.
135 ANEXO I – pdf “MESA REDONDA PATRIMÔNIO CULTURAL: DIÁLOGOS ENTRE A
ARTE E A EDUCAÇÃO”. Coordenadora Prof.Me. Adriana Russi; Docente UFF, doutoranda
UNIRIO; Participantes:Juliana Bezerra, IPHAN; Dra. Maria Vittoria de C. Pardal, Docente UFF;
Me. Valéria P. de Alencar, Museu da Cidade de SP, doutoranda UNESP.
136 BARRETO, Euder Arrais e outros (Orgs). Patrimônio Cultural e Educação: artigos e
resultados. Universidade Federal de Goiás: Goiânia, 2008/2010.
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de valor histórico, paisagístico e artístico, bens classificados como patrimônio
cultural, é apoiada pela legislação; identifica, protege, conserva, restaura,
renova, mantém e revitaliza um bem para sua defesa e salvaguarda,
objetivando o usufruto atual e para gerações futuras.

3.1.3 Bens culturais de natureza imaterial

No dia 4 de agosto do ano 2000, através do Decreto nº 3.551, o IPHAN instituiu
o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e definiu um programa para
tais bens; neste momento teve início o processo de reconhecimento de bens
culturais como patrimônio imaterial, instituiu-se o registro e o compromisso do
Estado de inventariar, documentar, produzir conhecimento e apoiar a dinâmica
dessas práticas socioculturais. A regulamentação legal favorece um processo
de conhecimento, comunicação e reivindicação dos grupos sociais, pois assim
se reconhece e valoriza tais bens; o sítio do IPHAN informa que desde então
registra saberes, celebrações, rituais e formas de expressão, além dos espaços
onde tais práticas se desenvolvem. Documentar o patrimônio imaterial no Brasil
envolveu criação de legislações e políticas, atentar para diversidade e garantir
acessibilidade do público, bem como a utilização de recursos das novas
tecnologias da informação.137
Pelo Decreto n° 3.551/2000 foram criados ainda os diferentes Livros de
Registro que definem distintos domínios na composição daquilo que é o
imaterial, surgindo assim categorias para esses livros:
a) Saberes – conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das
comunidades;
b) Formas de expressão – manifestações literárias, musicais, pláticas,
cênicas e lúdicas;
c) Celebrações – rituais e festas que marcam a vivência coletiva do
trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida
social;
d) Lugares – mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde
se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas
137
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Além desse diferentes livros, se instituíram regras para o envio de pedidos de
registro que devem ser seguidas, conforme os artigos 2 a 4 da Resolução
001/06:
Art. 2° - O requerimento para instauração do processo administrativo de
Registro poderá ser apresentado pelo Ministro de Estado da Cultura, pelas
instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, pelas Secretarias Estaduais,
Municipais e do Distrito Federal e por associações da sociedade civil.
Art. 3° - O requerimento para instauração do processo administrativo de
Registro será sempre dirigido ao Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional - IPHAN, podendo ser encaminhado diretamente a este ou
por intermédio das demais Unidades da instituição.
Art. 4º - O requerimento será apresentado em documento original, datado e
assinado, acompanhado das seguintes informações e documentos:
I. identificação do proponente (nome, endereço, telefone, e-mail etc.);
II. justificativa do pedido;
III. denominação e descrição sumária do bem proposto para Registro, com
indicação da participação e/ou atuação dos grupos sociais envolvidos, de onde
ocorre ou se situa, do período e da forma em que ocorre;
IV. informações históricas básicas sobre o bem;
V. documentação mínima disponível, adequada à natureza do bem, tais como
fotografias, desenhos, vídeos, gravações sonoras ou filmes;
VI. referências documentais e bibliográficas disponíveis;
VII. declaração formal de representante da comunidade produtora do bem ou
de seus membros, expressando o interesse e anuência com a instauração do
processo de Registro.138

3.1.4 IPHAN e cordel

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional promoveu em 2012, na
sede da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, uma reunião
técnica sobre a “Literatura de Cordel”, da qual participaram especialistas e
instituições ligadas ao assunto; tal reunião decorreu do pedido de Registro da
138 CASTRO, Maria Laura Viveiros de. Patrimônio imaterial no Brasil: Legislação e Políticas
Estaduais. Brasília: UNESCO, Educarte, 2008, p. 18
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Literatura de Cordel como patrimônio cultural de natureza imaterial em 2009,
apresentado pela a Academia Brasileira de Literatura de Cordel – ABLC.
O IPHAN julgou pertinente o pedido que passou pelo Departamento de
Patrimônio Imaterial e pela Câmara de Patrimônio Imaterial do Conselho
Consultivo do Patrimônio Cultural; e assim teve início o processo de Registro
que depois passou à fase de instrução técnica, sendo produzidas e
sistematizadas informações sobre o bem cultural, com vistas ao seu
reconhecimento e titulação como Patrimônio Cultural do Brasil. Nesta reunião
técnica discutiu-se e delimitou-se o objeto do Registro, seu território, os bens
culturais associados, entre outros aspectos significativos, assim como se
definiu o plano de trabalho que orientou pesquisas e demais atividades.
Algumas proposições práticas resultantes da reunião foram a realização de
mapeamento da documentação, instituições, especialistas, artistas e de
contatos sobre o tema; a criação de uma rede de instituições detentoras de
acervos; a consolidação de acervos e bibliografia temática; e o intercâmbio de
folhetos de cordel entre as mesmas. Sugeriu-se, ainda, o encaminhamento de
ações específicas com vistas ao tombamento dos acervos de folhetos no
Brasil.
Além destas iniciativas, para a instrução do processo de Registro da Literatura
de Cordel, deu-se início ao levantamento, pesquisa e documentação das
formas orais e escritas relacionadas à mesma, tomando-se como base
territorial cinco núcleos focais pré-definidos, abrangendo treze estados
brasileiros. Nestes polos seriam realizados encontros regionais ampliados
sobre o tema do cordel, com os objetivos de informar os praticantes dessa arte
e de seu universo associado sobre o processo de Registro em andamento,
envolvê-los nos procedimentos exigidos, esclarecer sobre as consequências
desse ato, além de articular parcerias, o primeiro encontro regional aconteceu
no mesmo ano de 2012, na cidade de Campina Grande, Paraíba.139
Conforme informações do sitio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional-IPHAN,ocorreu nos dias 3 e 4 de dezembro de 2015, o 3° Encontro
Regional de Mobilização para Registro do Cordel e do Repente no Crato-CE;
evento que reuniu grupos de repentistas e cordelistas para discutir os
139
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encaminhamentos e apresentar resultados preliminares da instrução técnica
dos processos para registro dessas expressões culturais. Dois outros
encontros já foram realizados, um em Brasília no mês de maio e outro no Rio
de Janeiro em outubro de 2015; cada estado participante da pesquisa sediou
também encontros locais e neste 3° encontro houve a integração do Cariri,
envolvendo a equipe de pesquisa coordenada pelo Centro Nacional de Folclore
e Cultura Popular-CNFCP, a Academia dos Cordelistas do Crato a
Universidade Regional do Cariri (URCA) e o SESC do Crato. Segundo o sitio
do IPHAN, o pedido de Registro do Cordel foi apresentado pela Academia
Brasileira de Literatura de Cordel em 2009 e apreciado pela Câmara Técnica
do Patrimônio Imaterial em 2010 e o Registro do Repente foi solicitado em
2012 pela ACRESPO-DF e apreciado pela CTPI em 2014.140
3.2 Paraalém da ‘festa de enganos’141
Este trecho elaborado a partir de reflexões da pesquisadora Jerusa Pires
Ferreira, em texto ainda inédito, a autora apresenta um trecho do „Estatuto da
Ordem dos Poetas da Literatura de Cordel‟, publicação de 1977(subsidiada
pela Fundação Casa de Ruy Barbosa), documento assinado pelos poetas
membros, que estabelece normas proibitivas, compromissos moralistas e
cívicos para com a sociedade e seus valores nacionais, publicado nos idos de
1977. Após o texto e as assinaturas, ainda salienta a subscrição do seguinte
lema „COM ORDEM PELA ”ORDEM” NÃO PODE EXISTIR DESORDEM.
UNIDOS VENCEREMOS‟ que reforça a visada positivista marcante. A
pesquisadora observa que anos antes, em um jornal chamado „O Trovador‟,
publicação do Órgão Cultural Trovadoresco dirigido pelo proprietário Rodolfo
Coelho Cavalcanti e publicado em maio de 1960, também encontrou um
esboço de um Programa Geral do 2º Congresso Nacional de Trovadores e
Violeiros que dispõe sobre diversos aspectos, como a repressão à poesia
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licenciosa, o respeito aos direitos autorais e o combate ao plágio, compromisso
com a divulgação da poesia popular e seu estudo, colaboração entre
autoridades e poetas na produção e veiculação de folhetos de caráter cívico,
educativo e patriótico, além disso o documento propõe amparo aos violeiros,
cantadores e incentivo à penetração destes em emissoras do país.
A reflexão de Jerusa, atenta ao contexto de 1960/1970, salienta que se os
estatutos e programas publicados por poetas populares incitassem posturas
anticívicas, críticas aos valores da sociedade na época, imorais ou amorais
sofreriam com toda certeza a ação da censura comum ao período. Os poetas
populares com posturas pessoais divergentes, mais dados a adesão ou a
contestação, todos partilhavam e partilham de grupos sociais populares
hierárquica e economicamente inferiores, sendo necessária uma relação
permanente com grupos dominantes; Jerusa reafirma que esses documentos
podem ser analisados como parte de um processo, ainda em curso, para que a
poesia popular conquiste lentamente oficialização e reconhecimento; processo
este complexo que exige reconhecer que os poetas populares têm como
condição o fato de pertencerem a grupos não privilegiados, considerados por
muito tempo como inferiores, em contato não simétrico com os outros.
A diversidade de posturas dos poetas diante da hierarquia social estabelecida é
citada pela pesquisadora que salienta vigência de procedimentos comuns,
sobretudo quando se trata de ganhar terreno para poder se exprimir; os poetas
populares na busca por lisonja, na procura da ordem oficial revelam anseios,
problemas, posturas e expectativas de seus grupos sociais, que não têm
estado oficialmente inscritos na História da Cultura Brasileira, a não ser como
folclore. Se aproximando dos padrões da cultura dominante a poesia popular
aproveita para instalar denúncias, nem sempre totalmente conscientes, via
vocabulário, inquietações, propostas e anseios, de acordo com Jerusa.
Seguindo a reflexão sobre associações de poetas, considera que são
instituições que garantem acesso à pretendida ordem social, que dão apoio
institucional, permitem reconhecimento e, em última instância, tranquilidade
aos poetas de não serem perseguidos. Historicamente a tentativa mais ousada
de reconhecimento foi a de Raimundo Santa Helena, em 1983, de acordo com
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Jerusa, quando este poeta popular tentou entrar na Academia Brasileira de
Letras, almejando “pôr os pés nos umbrais e derrubar os limites, ganhar ponto
para a causa do povo”. A pesquisadora considera que ganhar reconhecimento
e

estatuto

pode

representar espaço para

poder denunciar relações

equívocadas, com “intelectuais” e eruditos e até construir um possível convívio
e participação.
As práticas poéticas populares e suas aproximações dos padrões da cultura
dominante visam adquirir certo status e conquistar legitimidade para suas
produções, para seu vocabulário, suas temáticas e linguagem próprias,
conforme a autora; deste modo a proliferação e a diversidade de organizações
populares e de eventos e premiações criadas por estas instituições apontam
para certa luta por reconhecimento na ordem social.
A recorrência temática presente na Literatura de Cordel é analisada pela
pesquisadora como elemento revelador de um posicionamento próprio dos
poetas populares, o tema da JUSTIÇA SOCIAL que é frequente em inúmeros
folhetos, o tema do fascínio pela AUTORIDADE OFICIAL também é comentado
como recorrente nos folhetos populares, além destes o tema das RELAÇÕES
PATERNALISTAS também é abordado em folhetos e citado por Jerusa como
bastante frequente; enaltecimento de VIRTUDES, elogio ao TRABALHO, são
alguns dos elementos desta poética popular que revelam vitalidade e mostra a
força da transformação em sua diversidade e a força da tradição em sua
unidade.
A pesquisadora salienta a necessidade de estudar esta produção oral/impressa
da poesia popular, como manifestação cultural que compõe nossa cultura,
como um importante documento para a construção condizente de nossa
História Social; buscar mapear, recolher, registrar quem são os produtores
desta literatura em todo o país, desde a mais tradicional até as novidades, de
modo crítico e com o apoio de várias disciplinas, buscando convívio com o
tema, conhecimento da retórica e linguagem próprias, sem diagnósticos
apressados para evitar a tal „festa de enganos‟.
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Noutro texto inédito, a respeito de associações e divulgação da poesia popular,
Jerusa Pires Ferreira discute distinção142 e analisa certa tradição paralela da
poesia popular que não é de cordel, a presença de sonetos, trovas e outras
formas de versejar que, pelas relativas facilidades do folheto, e pelas
dificuldades de edição e publicação em livro, também permaneceram em
folhetos. Comenta que historicamente a poesia popular vinda de Portugal, no
século XV se fez na forma da redondilha, recolhida no Cancioneiro de Garcia
de Resende, que constituiu o verso de romanceiro, penetrou o século XVI
afora; no Renascimento a importação de novas formas de expressão gerou
convivência e disputa entre a postura conservadora da “medida velha” e a
modernizadora, italianizante, da “medida nova”.
Na poesia popular produzida no Nordeste do Brasil esses aspectos também
repercutiram, de acordo com ela, influenciando os dois tipos de produção mais
constantes da nossa literatura popular/oral em verso; no folheto o verso
setassílabo, a tradicional redondilha dos romanceiros ibéricos, forma tão fácil
de reter, a poesia em decassílabos em várias modalidades, como na cantoria,
por exemplo, correspondendo a todo um exercício de destreza. Havendo ainda
os sonetos, canções e outras composições de declamação episódica, mas
constante em bares e jornais populares, conforme a pesquisadora.
A respeito destes jornais cita a existência de um tipo muito especial de jornal
popular, ligado a Associações e Ordens, publicações que visavam transmissão
e divulgação da poesia popular; havendo aqueles que publicavam somente a
Trova, com um comparecimento de trovadores (terminologia que pode
significar o poeta popular) dos mais diversos pontos do Brasil e também outros
"jornais de letras" dos grupos populares, que demandam enorme esforço de
edição, distribuição, etc.
Jerusa enfatiza que os poetas populares, para além de escrever, publicar,
divulgar sua poesia, dada sua condição econômica, precisavam dar conta da
sobrevivência, do ganha pão do dia-a-dia; a produção de sonetos, odes,
canções ou trovas eram tentativas não rendosas, espécie de exercício
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deliberado de prazer que possibilita dignidade, aproxima de práticas de fruição
das classes sociais dominantes.
Nesta conjuntura Jerusa afirma que se constituíram ao menos dois tipos
básicos de produtores de folhetos, os que faziam todas as concessões
possíveis e os que se preservavam, não concedendo senão dentro de certos
limites, podendo até parar de produzir; cita o exemplo de Jota Barros que fez
concessões dentro de limites, poeta pernambucano, radicado em São Paulo,
excelente xilógrafo, que vive destas atividades e que, ao receber encomenda
de escrever folheto para a Secretaria de Cultura de São Paulo, aproveita e
escreve a História do Povo que cuida da Secretaria de Cultura, num folheto que
louva as pessoas que ali trabalham, desde o mais subalterno funcionário.
E num outro extremo a pesquisadora cita também Gonçalo Gonçalves Bezerra,
editor de uma revista chamada Brasil Cordel e presidente da FENACREPE,
espécie de associação de poetas fundada nos anos oitenta, Jerusa salienta
que a postura deste poeta é sempre elogiosa para autoridades patrocinadoras
de Congressos, Encontros e Festivais; ele é crente, espírita, autor de
pouquíssimos folhetos, mas dono de eloquente e inflamado discurso e se
declara orgulhoso de se sentir igual a presidentes, de poder dialogar frente a
frente com autoridades, postura que Jerusa considera vasto material para
estudo sociológico, não apenas pela cega adesão oportunista, apesar de
também o ser.
Na continuidade da reflexão a pesquisadora discute a situação da poesia
popular no momento atual, com o fenômeno das migrações nacionais, do
convívio com os mais industrializados centros urbanos, do contato permanente
da tradição com a cultura de massas, cujos elementos vão se somando; aponta
que com o fenômeno das migrações a poesia popular de folhetos passou a ser
também apreciada no Sul e se estabeleceu como forma de sobrevivência para
quem se deslocou em busca de uma vida melhor; e no ritmo mais acelerado da
cidade grande, as questões materiais imediatas, os custos de impressão, a
concorrência com editoras, as proibições de vendagem acabam forçando
poetas a ficarem confinados nos espaços da classe média e se tornarem
atrativo pra turistas.
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Nas contracapas de alguns folhetos aparecem anúncios, de acordo com
Jerusa, divulgando que os poetas aceitam convites para shows em escolas,
faculdades e casas de família, e, além disso, um novo tipo de mecenato se
estabelece na relação constante com o público universitário, com professores,
colecionadores, etc. A pesquisadora se questiona inclusive se a produção
popular não seria influenciada pela recepção e sucesso imposto pelas “modas”
da crítica universitária; não é possível nivelar a produção popular, como se ela
respondesse apenas a um único discurso das classes populares, apesar de
todo um lastro comum, em diferentes tempos e espaços - o território da poesia
popular, a transmissão da força de uma cultura popular nordestina; é
necessário ampliar a discussão, segundo a autora, e por isso propõe pensar
sobre alguns documentos, muito diversos e que representam diferentes formas
de convívio de diferentes poetas com os meios modernizadores, com os grupos
universitários, com o poder oficial, com a grande força da tradição oral.
A pesquisadora conheceu na Feira de São Cristóvão do Rio de Janeiro, o
poeta Raimundo Santa Helena, fundador e organizador da Cordel Brás e
recebeu dele uma coleção de folhetos, que para alguns de seus colegas são
uma forma de insânia, material que segundo ela representa importante
documento da vivência urbana do poeta, material que revela aproximação com
meios de comunicação, com o espaço acadêmico e com a cidade grande, em
seus descompassos. Textos como „A discussão de São Pedro com Nelson
Rodrigues‟, o „Monstro de Piratini‟, que conta a história do filho que mata a mãe
e lhe arranca o coração, conforme estereótipo do melodrama popular, „Deus
chorando‟ que é um documento histórico, denunciando 200 buracos negros da
sociedade, outro chamado „Filhinhos de Supermães‟, diversos textos que
demonstram participação simultânea, comunicação imediata, inclusive no ritmo
das telecomunicações.
A pesquisadora comenta que há títulos em inglês, capas curiosas como a do
folheto „Doenças Sexuais‟, e que o poeta apresenta critérios particulares que
não obedecem nem de longe à tradicional forma de metrificação da literatura
de cordel; os textos de Raimundo Santa Helena são de um poeta repórter,
misturam registros do passado e do presente, seus folhetos como „Morte da
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Menina de Campinas‟, misturam questões diversas, fazem crítica de temas
diversos e inclusive de reuniões de especialistas de Literatura de Cordel.

3.3 ABLC e outros associativismos, (des) regulação da poesia popular
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Uma das associações de poetas populares do cordel existente e atuante é a
ABLC, Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que foi fundada no dia 7 de
setembro de 1988 por três cordelistas, o presidente Gonçalo Ferreira da Silva,
o vice Apolônio Alves dos Santos e o diretor cultural Hélio Dutra; eles
realizaram suas primeiras reuniões na sala emprestada por um candidato
político, sendo uma instituição errante por certo período, conforme relatos do
sítio da própria ABLC.144
Antes de ter seu próprio espaço a ABLC realizava reuniões em bares e
restaurantes, porém, com apoio da Federação das Academias de Letras do
Brasil, começou a fazer as reuniões num espaço emprestado; um ano após sua
fundação foi elaborado um calendário acadêmico e criado um quadro de
beneméritos, além de iniciada uma rede de informações culturais, unindo a
ABLC aos principais centros de difusão da literatura de cordel no Brasil e no
mundo.
O apoio de um político para o espaço de funcionamento da ABLC revela
arranjos feitos por seus membros no campo para a manutenção de suas
práticas, busca por apoio institucional de membros do campo político visando
legitimação no campo artístico e cultural, estratégia de distinção social através
de uma academia com sede fixa.
Inicialmente a ABLC era vista pela comunidade acadêmica com desdém, de
acordo com informações divulgadas em seu próprio sítio; assim mesmo
consolidaram seu quadro acadêmico no ano de 1990. Hoje sua sede está
localizada na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, próximo do
143

Brasão da ABLC divulgado em sítio da instituição
144http://www.ablc.com.br/aablc.html acesso em 21 de agosto de 2013
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Largo do Guimarães; seu corpo acadêmico é composto de 40 cadeiras de
membros efetivos e 25% destas cadeiras podem ser ocupadas por membros
não radicados no Rio de Janeiro.
A designação do estado de origem, na lista que segue abaixo, não
necessariamente descreve o estado de atuação dos poetas, como no caso de
Moreira que é cearense, mas vive em São Paulo; assim o corpo acadêmico
traz em sua listagem poetas nordestinos de vários estados, mas que em alguns
casos atuam principalmente no Rio de Janeiro e também em São Paulo.
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(Gonçalo Ferreira da Silva, fundador ABLC)

Segundo o sítio da ABLC, a lista de poetas que ocupam suas cadeiras, bem
como as vagas existentes são as que seguem:
1 – Cadeira: Leandro Gomes de Barros
Ocupante: Gonçalo Ferreira da Silva - CE
2 – Cadeira: José Pedro de Barros
Ocupante: Gilmar Santana - SE
3 – Cadeira: Firmino Teixeira do Amaral
Ocupante: Fábio Sombra - RJ
4 – Cadeira: Apolônio Alves dos Santos
Ocupante: Moreira de Acopiara - CE
5 – Cadeira: José Camelo
Ocupante: João José dos Santos - (Mestre Azulão) - PB
6 – Cadeira: Francisco Guerra Vaz Curado
Ocupante: Sepalo Campelo - RN
7 – Cadeira: João Martins de Athayde
Ocupante: Marcus Lucenna - RN
8 – Cadeira: Sebastião Nunes Batista
Ocupante: Beto Brito - BA
9 – Cadeira: Luiz da Costa Pinheiro
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Foto do poeta fundador da ABLC divulgada em sítio da instituição.
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Ocupante: Olegário Algredo da Silva - (Mestre Gaio) - MG
10 – Cadeira: Catullo da Paixão Cearense
Ocupante: Chico Salles - PB
11 – Cadeira: José Pacheco da Rocha
Ocupante: Antônio Klévisson Viana Lima - CE
12 – Cadeira: Francisco das Chagas Batistas
Ocupante: Vaga
13 – Cadeira: Delarme Monteiro
Ocupante: Isael de Carvalho
14 – Cadeira: Pacífico Pacato Cordeiro Manso
Ocupante: William José Gomes Pinto - AL
15 – Cadeira: Antônio Gonçalves da Silva - (Patativa do Assaré)
Ocupante: Antônio Francisco Teixeira de Melo - RN
16 – Cadeira: Veríssimo de Melo
Ocupante: Adriana Cordeiro Azevedo - RJ
17 – Cadeira: Silvino Pirauá
Ocupante: Idemar Marinho
18 – Cadeira: José Bernardo da Silva
Ocupante: Maria Rosário Pinto - MA
19 – Cadeira: Leonardo Mota
Ocupante: Guaipuan Vieira - PI
20 – Cadeira: Manoel D'Almeida Filho
Ocupante: João Dantas
21 – Cadeira: Joaquim Batista de Sena
Ocupante: José Walter Pires
22 – Cadeira: Antônio Batista Guedes
Ocupante: Antônio Ribeiro da Conceição – (Bule Bule)
23 – Cadeira: Capistrano de Abreu
Ocupante: Vaga
24 – Cadeira: Francisco Sales Areda
Ocupante: José Maria do Nascimento - (José Maria de Fortaleza) - CE
25 – Cadeira: Juvenal Galeno
Ocupante: Maria de Lourdes Aragão - (Dalinha Catunda) - CE
26 – Cadeira: Luis da Câmara Cascudo
Ocupante: Crispiniano Neto
27 – Cadeira: Severino Milanês
Ocupante: Victor Alvim Garcia - (Lobisomem) - RJ
28 – Cadeira: Caetano Cosme da Silva
Ocupante: João Batista de Melo - SE
29 – Cadeira: Manoel Caboclo e Silva
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Ocupante: Maria Luiza Gomes - RJ
30 – Cadeira: José Galdino da Silva Duda
Ocupante: Cícero Pedro de Assis - PE
31 – Cadeira: Umberto Peregrino
Ocupante: Ivamberto Albuquerque Oliveira - PB
32 – Cadeira: José da Luz
Ocupante: Antônio de Araújo - (Campinense) - PB
33 – Cadeira: Rodolfo Coelho Cavalcante
Ocupante: Antonio Dideus Pereira Sales
34 – Cadeira: Manoel Camilo dos Santos
Ocupante: Luis Nunes Alves (Severino Sertanejo) - PB
35 – Cadeira: Expedito Sebastião da Silva
Ocupante: João Firmino Cabral
36 – Cadeira: Emanoel Pereira Sobrinho
Ocupante: Sávio Pinheiro
37 – Cadeira: José Soares
Ocupante: Josemir Lacerda
38 – Cadeira: Manoel Tomaz de Assis
Ocupante: Manoel Monteiro da Silva - PE
39 – Cadeira: Sebastião do Nascimento
Ocupante: Pedro Nonato Costa - PI
40 – Cadeira: João Melquíades Ferreirada Silva
Arievaldo Viana Lima - CE

Como se percebe pelo grifo (meu) um dos sujeitos desta pesquisa é
componente da quarta cadeira da ABLC e muito se orgulha disso, como afirma
em apresentações públicas e também reafirmou em entrevista específica
concedida para pesquisa. Consta no sítio da ABLC um detalhamento com foto
e pequeno texto específico sobre cada um de seus membros, segue o exemplo
referente ao poeta sujeito dessa pesquisa.
Moreira de Acopiara
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Alcunha do poeta de cordel Manoel Moreira
Júnior, natural de Acopiara, CE. Radicado em São
Paulo desde 1982, atualmente vive exclusivamente
de sua produção de cordéis. Possui vários títulos
premiados pelo MEC, para distribuição na rede de
ensino. Participa do grupo Caravana do Cordel, em
todo o estado de São Paulo. Membro da ABLC,
cadeira do poeta Apolônio Alves dos Santos.

No Estatuto da ABLC, em seu artigo 5º, fica estabelecida a forma como ocorre
a admissão de novos membros quando surge cadeira vaga, por falecimento de
um dos acadêmicos ou por outro motivo; de acordo com o sítio a admissão
ocorre através de votação em escrutínio secreto, com a maioria da diretoria em
exercício.146

3.4 Moreira na Academia, o habitus faz o poeta.

O poeta Moreira de Acopiara é membro oficial da ABLC, reconhece seu
estatuto e as normas da poética estabelecidas. Existe um dito popular que
afirma que „o hábito não faz o monge‟, referindo-se ao fato das características
internas de um verdadeiro monge serem muito mais importantes que seu traje,
o jogo de palavras deste subtítulo aqui propõe lidar com o conceito de habitus,
proposto por Bourdieu, e a constituição de sujeitos que se identificam e
cumprem papéis em sociedade, reproduzem ou não certas disposições sociais
duráveis.
A ABLC divulga e incentiva o compromisso com a métrica e a rima
padronizada, como exigências das formas escritas elaboradas ao longo da
história da poesia popular no Brasil, e perfazendo esse processo histórico o
sítio da instituição divulga algumas das diversas modalidades existentes:
a) Parcelas – eram estrofes compostas de versos curtos com apenas
quatro sílabas.

146http://www.ablc.com.br/aablc.html acesso em 21 de agosto de 2013
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b) Versos de cinco sílabas – também chamados de parcelas de cinco
sílabas é um modo cantado em ritmo acelerado exigindo rapidez de
raciocínio.
c) Estrofes de quatro versos de sete sílabas – a evolução desta
modalidade, acrescida de mais dois, formou a atual e definitiva sextilha.
d) Sextilhas – modalidade que passou a ser a mais indicada para longos
poemas romanceados, com o segundo, o quarto e o sexto versos
rimando entre si; segundo o sítio da ABLC é a modalidade obrigatória no
início de qualquer combate poético, em longas narrativas ou em folhetos
de época, em sátiras políticas e sociais. Pode variar de estilo sendo:
aberto, fechado, solto, corrido e desencontrado.
e) Setilhas – modalidade recente composta de estrofes de sete versos de
sete sílabas que uns dizem ter sido criada por José Galdino da Silva
DUDA, outros por José Pacheco da Rocha; é ainda hoje muito usada
pelos cordelistas e associada aos vários estilos de mourão, cantados em
seis, oito e dez versos de sete sílabas.
f) Oito pés de quadrão ou oitavas – são estrofes de oito versos de sete
sílabas, com a diferença de disposição das rimas. Nesta estrofe popular
aparecem os primeiros três versos rimados entre si; também o quinto, o
sexto e o sétimo, e finalmente o quarto com o último, não havendo,
portanto um único verso órfão.
g) Décimas – são dez versos de sete sílabas e desde sua criação são as
mais usadas pelos poetas de bancada e pelos repentistas para glosar
motes e especialmente escolhidas para narrativas de longo fôlego.
Foram escolhidas por Leandro Gomes de Barros para compor o longo
poema épico de cavalaria “A batalha de Oliveiros com Ferrabraz”,
baseado na obra do imperador francês Carlos Magno.
h) Martelo agalopado – é a estrofe de dez versos de dez sílabas, uma das
modalidades mais antigas, criada pelo professor Jaime Pedro Martelo,
de acordo com o sítio da ABLC, e depois readaptado por José Galdino
da Silva DUDA.
i) Galope à Beira mar – estrofe com versos de onze sílabas, mais longas
que o martelo agalopado.
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j) Meia quadra – versos de quinze sílabas, os quais não se sabe ao certo
porque convencionou chamar de meia quadra, apresenta rimas
emparelhadas
O chamado cordel que compreendo como poesia popular, tem sido objeto de
pesquisas, análises e classificações diversas; de acordo com as informações
divulgadas no próprio sítio da ABLC as classificações mais conhecidas são as
elaboradas por Robert Mandrou (França), Julio Caro Baroja (Espanha), Ariano
Suassuna, Cavalcanti Proença, Orígenes Lessa, Roberto Câmara Benjamin,
Carlos Alberto Azevedo (Brasil).
Alguns pesquisadores defendem a originalidade desta literatura brasileira sob
diferentes nomes „cordel‟, „folhetos‟ e com recortes regionais como insígnias de
identidade/originalidade/essencialidade,

como

no

caso

da

tipificação

„nordestina‟. A Academia Brasileira de Literatura de Cordel representa uma das
esferas de enunciação reconhecida pelos próprios poetas populares e procura
enfatizar este papel com publicações de dicionários e obras diversas 147;
inclusive numa destas obras sendo o poeta Moreira de Acopiara responsável
pela preparação dos originais, segundo a ficha técnica da obra, além disso há
diversos trechos de obras suas transcritas como exemplos de tipologias,
vertentes e da evolução do cordel.
Desde Leandro Gomes de Barros, Silvino Pirauá e José Galdino da Silva
DUDA, foi se moldando e estabelecendo uma literatura, uma poesia; a princípio
marcadamente nordestina por conta de diversos elementos históricos,
geográficos, sociais, mas que hoje se difunde Brasil a fora, farta de
originalidade e com vestígios de heranças, afro, indígena e peninsular.
Apesar de parecer uma instituição deslocada de sua finalidade no momento
atual, a ABLC tem reconhecida sua importância entre os poetas populares de
cordel, tanto nordestinos, como cariocas e outros de todo Brasil, como reafirma
a trajetória de um dos sujeitos desta pesquisa (Moreira de Acopiara) que
sempre enfatiza muito orgulhoso em suas apresentações o fato de compor uma
das cadeiras da instituição. Durante a pesquisa de campo entrevistei outro
147
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DICIONÁRIO BRASILEIRO DE LITERATURA DE CORDEL. Academia Brasileira de Literatura
de Cordel. 1ª edição. Rio de Janeiro: Rovelle, 2013.
SILVA, Gonçalo Ferreira da.Vertentes e evolução da Literatura de Cordel. 2ª edição.
Ilustrações de Valdério Costa. Brasília: Ensinamento Editora, 2012.
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acadêmico da ABLC (Arievaldo Viana) coletando informações a respeito da
instituição e de sua atuação junto aos poetas e suas produções; o entrevistado
contribuiu para ampliação da compreensão do papel que a ABLC possui, por
exemplo, como marco definitivo no status destes poetas junto aos colegas e à
sociedade, sendo importantíssimo para muitos deles compor o quadro de
membros da academia, como disse o poeta:

(...) Através do Gonçalo tomei conhecimento do trabalho da ABLC, cuja sede fica no
bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro. O prédio foi uma doação do General
Umberto Peregrino, um apaixonado por cordel, que criou naquele espaço a Casa de
São Saruê, em homenagem ao poeta Manoel Camilo dos Santos. Achei curioso uma
Academia de Cordelistas nos moldes da Academia de Letras, mas não candidatei-me
a nenhuma cadeira.(...)
(...) na verdade recebi um convite do presidente Gonçalo Ferreira da Silva para fazer
parte da mesma e me senti muito honrado.(...)
(...) Então, como sempre gostei do Romance do Zé Garcia, disse ao Gonçalo que
gostaria de ocupar a cadeira de João Melchíades. Meu nome foi apresentado ao
colegiado e depois de uma votação, fui eleito por unanimidade para aquela cadeira.(...)
(...) Fui eleito em 2000 para a cadeira de número 40 da Academia Brasileira de
Literatura de Cordel, cujo patrono é o poeta João Melchíades Ferreira (1869 – 1933),
um dos pioneiros desse gênero. (...)
(...) Não creio que pertencer a uma entidade do porte da ABLC mude alguma coisa
com relação a qualidade da obra do poeta, mas de certa forma dá um respaldo nos
meios culturais e na imprensa e incentiva o autor a buscar o aprimoramento no que
faz. (...)

O entrevistado também contribuiu com esclarecimentos a respeito da atuação
da ABLC junto aos poetas e eventos de divulgação da poesia popular em
cordel, relatando como a instituição procede para publicações, para o
crescimento de público e a expansão da poesia popular pelo Brasil.
Em conversas informais durante a pesquisa, Moreira de Acopiara também
afirma que a ABLC existe desde 1989 e que ele é membro desde 2005;
considera que participar da Academia é importante, pois divulga o cordel como
poesia, bem como sua própria figura, pois sempre é indicado pela ABLC para
entrevistas, esclarecimentos e eventos para pesquisadores e interessados da
região de São Paulo.
Arievaldo Viana contribuiu respondendo entrevista via email e revelou maiores
detalhes sobre os modos de atuação da ABLC, como segue:

(...) Pelo que sei, a ABLC não recebe nenhum tipo de apoio oficial do poder público,
apenas contribuições esparsas dos próprios membros. No caso da sede... foi uma
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doação do General Umberto Peregrino. Às vezes a entidade concorre a editais e já
chegou a ser contempladas em alguns do MINC, Petrobrás, etc.(...)
(...) Há um calendário de eventos elaborado e desenvolvido anualmente.(...)
(...) A ABLC tem os seus méritos e até o ex-presidente Lula já participou de eventos
promovidos pela entidade. Empresas como a Petrobras, universidades de todo o país
e outras agremiações culturais reconhecem a sua importância, não apenas no Brasil,
mas também no exterior.(...)
(...) Temos uma antologia anual, muito interessante, que vai sair pela 25ª vez este ano
(2013) e a capa é uma homenagem aos 90 anos do pavão misterioso, que desenhei
especialmente para esta edição. Sempre que a Academia recebe convites para
palestras e apresentações aqui no Nordeste ou mesmo em outras regiões do país dou
um jeito de comparecer, representando a entidade. Alguns poetas fazem duras críticas
à Academia, dizendo que algumas pessoas a utilizam para auto-promoção, mas eu
evito esse tipo de comentário maldoso, porque sei das dificuldades que o Gonçalo e
demais membros do colegiado passam para mantê-la de pé.(...)
(...) novos membros só são admitidos depois de uma consulta ao colegiado. O que
prevalece (ou pelo menos deveria prevalecer) é a qualidade da obra do autor em
questão. Algumas pessoas de reconhecido mérito como cordelistas não fazem parte
da entidade, porque certamente não demonstraram interesse em participar (...)
(...)Temos representantes da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Sergipe, Ceará e Piauí. Como a sede está encravada no Rio de Janeiro, alguns
cariocas que possuem ligação com a pesquisa do Cordel ou mesmo com a xilogravura
fazem parte do quadro de acadêmicos.(...)
(...) A ABLC fez o resgate de dezenas de clássicos da Literatura de Cordel. Isso já é
um mérito. Saiu também uma antologia reunindo os Cem maiores cordéis de todos os
tempos, segundo a ABLC. Eu, particularmente, não gostei dessa publicação porque só
contemplou autores nascidos entre 1865 e 1930. Ou seja, só representa a velha
guarda, os pioneiros do Cordel. Toda a geração de 1940 para cá, formada por grandes
poetas, não foi contemplada.(...)

A partir do relato do próprio Moreira de Acopiara, das informações contidas no
sítio da instituição e do relato do poeta Arievaldo Viana sobre a ABLC, foi
possível compreender a relevância de uma Academia, nos moldes das
Academias de Letras, para que os próprios poetas populares percebessem
suas práticas como legítimas e a Academia como um espécie de
reconhecimento de sua importância na sociedade.
Segundo Loïc Wacquant148, Pierre Bourdieu elaborou uma teoria disposicional
da ação humana que recoloca a capacidade inventiva dos agentes, dessa
forma foi construindo uma economia das práticas, uma teoria econômica, que
historiciza categorias como interesse, capital, mercado e racionalidade.
O conceito de habitus usado anteriormente por Durkheim, Mauss, Weber, que
ressurgiu na fenomenologia com Hurssel como “conduto mental entre
experiências passadas e ações futuras”, que apareceu também em Schutz,
148
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Merleau-Ponty e Norbert Elias, é renovado por Bourdieu, sociologicamente, na
busca de transcender a oposição entre subjetivismo e objetivismo.149 Ele
explicitou e negou a dualidade entre individual e social, enfatizando a maneira
pela qual a sociedade é depositada nas pessoas sob a forma de disposições
duráveis, propensões estruturadas de pensar, sentir e agir de um determinado
modo. Em relação a formas artísticas e literárias reconhecidas existe um
habitus estabelecido, maneiras de pensar, reconhecer e agir sobre objetos
artísticos; e é este habitus que se manifesta a respeito também da poesia
popular, que justifica a reprodução de instituições como Academias de Letras
pelos próprios poetas visando reconhecimento e legitimidade social.
Bourdieu afirma que toda prática é produto de uma relação dialética entre a
situação e o habitus (sistema de disposições duráveis que serve de matriz para
percepções, avaliações e ações), e, portanto, a prática produz esquemas que
são reaplicados em outras situações dadas, por transferência analógica.150
Bourdieu reconhece que os agentes fazem individualmente o mundo social,
empenham instrumentos corporificados de construção cognitiva, mas esses
instrumentos foram e são produto do mundo social.
Criar Academias de Literatura de Cordel revela a contradição vivida por parte
dos poetas populares neste processo, com a reaplicação de esquemas
socialmente aprendidos com a classe dominante para legitimação de suas
produções criativas. Na minha interpretação da concepção de Bourdieu,
podemos pensar a poesia popular como um universo que constituiu seu próprio
habitus, derivado de seu ambiente social de reprodução de práticas orais e
letradas do cordel; composto inicialmente de gente relativamente pobre, com
formação escolar tardia, que começou sua trajetória no “sertão”, nas feiras e
nas formas de sociabilidade típicas desses grupos rurais e/ou suburbanos
(família, vizinhança, compadrio). Nestes grupos, os poetas se destacam,
conforme os critérios desse próprio universo, no qual a poesia oral é vista como
um „dom‟, mas a contradição se explicita quando esse universo se expande e
contacta a cultura letrada, autointitulada como legítima; quando membros da
cultura letrada tomam para si a tarefa de instituir, no plano nacional, qual seria
a autêntica cultura nacional, pois, neste momento manifestações populares,
149
150
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como a poesia popular passam a ser considerados como elemento de alto
valor simbólico. O poeta então se percebe entre um duplo vínculo, aquele que
o liga à tradição e aquele que o atrai para operações ambiciosas no ambiente
das letras em escala nacional, percebe sua importância não apenas “no
sertão”, mas também na nação letrada. As Academias de letras nasceram no
século XVII com o objetivo de “policiar” as letras, tiveram como propósito inicial
produzir dicionários, gramáticas e estabelecer padrões literários, instituindo um
cânone; forjando o que Bourdieu chama de habitus que seriam as tais
disposições duráveis, matrizes de percepções, avaliações e ações. Mas as
iniciais Academias sucumbiram no fim do século XIX, quando sua autoridade
de ajuizar e normatizar as práticas letradas foi fortemente questionada, quando
o campo estabeleceu que a regra da arte é não ter regra ou como diz o
Bourdieu, a anomia é a regra da arte.151 Este dilema é vivido hoje pelos poetas
populares, pois vistos de fora de seu próprio campo, eles expressam a
liberdade do povo contra as imposições da cultura letrada “policiada”, no
entanto, para preservar o seu carisma dentro de seu próprio campo,
reconhecido pela cultura legítima, alguns deles ainda se vêem na obrigação de
“policiar” a sua arte, via instituições como a ABLC.
O habitus fornece princípios, categorias de juízo e ação, que advém da
sociedade e são partilhadas por todos que se sujeitam às mesmas condições;
mas cada pessoa, com sua localização e trajetória única no mundo, internaliza
uma combinação inigualável de esquemas.152 Portanto, a originalidade e
criatividade dos poetas populares ocorre dentro de categorias de juízo e ação
sociais, partilhadas e constituídas conforme as condições dadas pela
sociedade. Esse habitus é estruturado e estruturante, os indivíduos são,
portanto, seres carnais, habitados pela necessidade histórica, que se
relacionam com o mundo por cumplicidade ontológica e conluio implícito,
fomentados por categorias comuns de percepção e apreciação; trata-se de um
conjunto estratificado e dinâmico de disposições que registram, armazenam e
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prolongam a influência de ambientes diversos encontrados sucessivamente na
vida dos atores.153
Sendo membros da sociedade brasileira, falantes da língua nacional, formados
nessa cultura nacional e constituídos pelos valores sedimentados aqui, os
poetas populares podem ser pensados como seres em conflito, pois seu
habitus original foi constituído dentro de um dos grupos que compõe a Nação,
uma das faixas culturais como diz Alfredo Bosi, com costumes e valores
específicos. Esta formação coloca os poetas numa situação de conflito entre o
habitus de seu universo particular e o habitus do infinito ao seu redor, que seria
o do campo instituído com o desmoronamento das academias; na situação
anterior eles eram produtores da heterodoxia e ficavam acanhados diante da
cultura letrada ortodoxa, porém, sendo membros da cultura e da sociedade
nacional eles reconhecem a cultura letrada e, dada a sua condição subalterna,
eles a legitimam, na nova situação, acabando alguns por acreditar que a
condição para a sua legitimação seria aderir à ortodoxia.
O discurso atual de patrimonialização necessita de critérios para saber quem
merece o selo (e a verba) de manifestação autêntica e estabelecer normas
rígidas em defesa da poesia popular, seguindo padrões estabelecidos por
instituições como ABLC, acaba por ser a atitude da maioria dos poetas
populares, visando estabelecer-se como patrimônio cultural legítimo, deixando
de compor a heterodoxia e passando a ortodoxia; não significando isso,
entretanto, que todos os poetas populares sigam esse modelo e o defendam.
Uma boa compreensão da gênese social, conforme Bourdieu envolve
compreender o habitus, o campo no qual este se desenvolve e ainda realizar o
confronto dialético; sendo que a existência de „falhas‟ e momentos críticos no
habitus é o que possibilita inovação social e mudança.154 O campo da poesia
popular ainda é pouco analisado e mal compreendido sociologicamente,
compreender esses pluriuniversos requer enfrentar tais propostas e ainda o
confronto dialético, ciente do habitus como processo estruturado/estruturante
que permite inovações.
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Idem, p.15.
Idem, p.16.
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3.5 Reconfigurando habitus, novas formas de distinção
Moreira de Acopiara em conversas durante a pesquisa cita agrupamentos de
poetas existentes em São Paulo e em outras regiões do país, comenta a
chamada CARAVANA DO CORDEL que começou a partir de reuniões mensais
entre poetas populares radicados em São Paulo, principalmente migrantes
nordestinos, liderados por João Gomes de Sá e Varneci, do Instituto Leandro
Gomes de Barros; o próprio Moreira participou de algumas destas reuniões,
porém acabou se afastando por divergências e disputas que se tornaram
recorrentes neste grupo, segundo seu relato; pois o interesse da mídia, bem
como de universidades pela poesia popular em alguns eventos, entrevistas
para TV Antena Paulista, SPTV e apresentações na Faculdade AnhembiMorumbi com poetas da CARAVANA DO CORDEL e de Moreira de Acopiara
causaram reações enciumadas que finalizaram com seu afastamento das
atividades conjuntas com este grupo, por vontade própria segundo ele.
Além deste grupo, Moreira também cita a UCRAN, antes reconhecida como
União dos Cantadores Repentistas e Apologistas do Nordeste, fundada em
maio de 1988 por Sebastião Marinho e que realiza o Festival de Repentistas de
Campo Limpo, associação da qual ele participa desde 1988 e que é presidente
desde 2012, quando houve uma modificação no significado da sigla UCRAN,
que passou a significar UNIÃO DOS CORDELISTAS, REPENTISTAS E
APOLOGISTAS DO NORDESTE. Tive acesso a uma cópia do estatuto social
da UCRAN, bem como a cópia da ata da assembleia geral da UCRAN
realizada em janeiro de 2010, documentos que estabelecem normas e
detalham formas de atuação dos membros participantes, bem como
responsabilidades da instituição. Moreira de Acopiara é atualmente presidente
da UCRAN e compõe a Diretoria da instituição de 2010 até o momento pelo
que consta, juntamente com mais seis pessoas, entre repentistas, cordelistas e
apologistas; o estatuto da UCRAN prevê assistência aos associados, estudos,
promoção de cursos, oficinas e outras atividades visando “melhor formação
moral, artística e intelectual” dos associados; além disso, a promoção e
disseminação do cordel, da cantoria, do improviso, da embolada, etc, a
possibilidade de organização de congressos, conferências, seminários,
simpósios, etc. Na UCRAN são três as formas de ser associado: associado
fundador, associado efetivo e associado benemérito, sendo admitidos
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associados maiores de idade ou menores autorizados pelos pais, que
assumam concordância com o estatuto e contem com “idoneidade moral e
reputação ilibada”, podendo ser excluídos aqueles que violem o estatuto, entre
outras coisas, mantendo “conduta duvidosa”, “atos ilícitos ou imorais” ou
“desvio dos bons costumes”, além da falta consecutiva de três pagamentos das
parcelas de contribuição associativa.
Além destas associações às quais Moreira participa ou já participou, cita ainda
a ACADEMIA DE CORDELISTAS DO CRATO que fica no Cariri, AESTROFE,
liderada por Klévisson Viana, e a ACADEMIA CEARENSE DE CORDEL que
ficam em Fortaleza. O poeta Arievaldo Viana, que também contribui nesta
pesquisa, cita ainda a CASA DO CANTADOR DO CEARÁ liderada por Zé
Maria Repentista.
Numa pesquisa publicada como tese em 2005, Vilma Mota Quintela estuda o
cordel como um gênero e um sistema cultural, um sistema literário em trânsito,
conforme palavras da autora, e a instituição de um sistema editorial próprio ao
longo do século XX; além disso, aponta para o novo panorama do cordel no
século XXI. Depois de esmiuçada análise de grandes nomes da poesia
popular, de cordel, das condições de produção, institucionalização, reprodução
e reconhecimento social desses sujeitos a autora finaliza a tese comentando
reações que se configuram nos anos 80 com o surgimento de academias como
ABC, Academia Brasileira de Cordel surgida no início da década em Fortaleza,
e a já citada ABLC, bem como o CECORDEL fundado também em Fortaleza
no final dos anos 1980. A pesquisadora afirma que o Centro Cultural dos
Cordelistas do Estado apontava para uma promissora tendência nesse campo
de produção, que seria a empresa associativa, visando superar as dificuldades
da produção autônoma. No final dos anos 1990 surge a Editora Tupynanquim
de Klévisson Viana, irmão do aqui entrevistado Arievaldo Viana, que é citada
pela pesquisadora nesta tese como mais uma das iniciativas de produção,
reprodução e reconhecimento da poesia popular no meio editorial no fim do
século XX.155
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QUINTELA, Vilma Mota. O Cordel no fogo cruzado da cultura. Tese de doutorado
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras e Liguística do Instituto de Letras da
UFBA, sob orientação da profª Drª Doralice Xavier Alcoforado, 2005, p.147.
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Citada por Moreira de Acopiara durante a pesquisa aparece nesta tese também
a ACC, Academia de Cordelistas do Crato, cooperativa de poetas e poetisas da
cidade, fundada em 1986 e que se dedica a produzir os cordéis dos associados
sem fins lucrativos; Vilma Mota Quintela cita ainda em sua tese o grupo iniciado
em

Juazeiro

do

Norte

autodenominado

SOCIEDADE

DOS

POETAS

MAUDITOS, liderados por Fanka Santos e Salete Maria compõem o
movimento intitulado „cordel novo‟ que atualiza a tradição inovando nas
linguagens,

segundo

citação

de

Gilmar

de

Carvalho

transcrita

pela

pesquisadora.156 Segundo Quintela, o grupo dos MAUDITOS realizou eventos
e publicou em 2003 uma coletânea sem fins lucrativos pelo projeto SesCordel
(Sesc de Juazeiro do Norte)157; a autora enfatiza que o apoio de diversas
universidades nacionais e internacionais, bem como de órgãos públicos e de
iniciativas privadas tem sido responsáveis pela produção, reprodução,
divulgação e reconhecimento da poesia popular em espaços cada vez mais
amplos.
Ainda sobre a SOCIEDADE DOS POETAS MAUDITOS encontrei dois artigos,
sendo o primeiro deles publicado em 2003 num evento da área de
comunicação, escrito por Maria José Oliveira e que aborda a poesia popular
como elemento da folkcomunicação, visão da poesia popular com a qual tenho
discordâncias, entretanto a autora apresenta a associação em questão.
Segundo este artigo os MAUDITOS surgem com poetas universitários que
pretendem inovar a tradição158, estes poetas assim se denominam em
oposição aos tradicionalistas, exatamente por seus versos não seguirem o
cânone imposto; suas discussões foram publicadas num jornal através de uma
carta endereçada ao poeta Abraão Batista e intitulada “tradição e modernidade
uma discussão necessária”, publicada no Jornal do Cariri, em 2001, e citada no
artigo em questão.159 Romper com preconceitos, questionar ideologias
dominantes que oprimem e submetem são alguns dos interesses dos
MAUDITOS; fazendo referência a um texto de concepção da associação dos
156

Idem, p.148.
Idem, p.149.
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OLIVEIRA, Maria José. Benditos sejam: uma nova maneira de perceber a literatura de
cordel. Trabalho apresentado no Núcleo de Folkcomunicação, XXVI Congresso Anual em
Ciência da Comunicação,
Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro. INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação, (pp.1-17), 2003, p.8.
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Idem, p.9.
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MAUDITOS datado de primeiro de abril de 2000, data definida não
fortuitamente, o artigo aponta a intenção antropofágica explícita desse grupo de
poetas do Juazeiro do Norte.160
A SOCIEDADE DOS CORDELISTAS MAUDITOS propõe, conforme este
artigo, diversificar os códigos estéticos da poesia popular de cordel, trabalhar a
intertextualidade, criar novas formas visuais para a poesia popular, denunciar
discursos preconceituosos, incentivar a leitura de poesia, divulgar a poesia
popular, literatura de cordel, e a própria associação dos MAUDITOS.161 O
manifesto dos MAUDITOS, publicado no jornal O POVO de Fortaleza, em 1 de
abril de 2000, conforme trecho citado, afirma que a poesia MAUDITA é um
protesto consciente, de um grupo que propõe repensar a si e suas práticas,
dizendo “...Não somos nem erudito nem popular: somos linguagens”.162
A diversidade de associações de poetas, desde ABLC, ABC, MAUDITOS e
outras aponta para o fato de que o campo da poesia popular é dinâmico e sua
constituição histórica no Brasil revela posicionamentos divergentes entre
grupos, pluriuniversos heterodoxos e ortodoxos, paralelos e, por vezes,
contraditórios.

3.6 Novos habitus, versos de pé quebrado e estórias de Ditão

O poeta e contador de causo Ditão Virgílio começou a ampliar seu espaço de
atuação para além dos limites do Vale do Paraíba paulista há algumas
décadas, mas após o ano de 2010 com a publicação de seu primeiro livro
Estórias de uma perna só, projeto apoiado pelo PROAC – Programa de Ação
Cultural do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado da Cultura, isto se
deu de forma mais acentuada; esta primeira publicação em livro contou com a
seleção de vinte poemas, antes já publicados em folhetos de cordel, com
ilustrações bastante originais, baseadas em fotos de cabaças pintadas com
motivos folclóricos e mitológicos típicos da cultura caipira, feitas por outro
luizense, chamado Geraldo Tartaruga. O livro conta ainda com um glossário
próprio que esclarece certos termos de uso do caipira, com mais de sessenta
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Idem, p.10.
Idem, pp.11-12.
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palavras com grafia bem peculiar e de uso pouco comum em regiões não
caipiras; e na segunda folha da publicação há uma foto do autor com uma
epígrafe advertência “Não falo errado, apenas diferente!!!” que resume tudo
mais que possamos discutir sobre variação linguística.
O cordel caipira, assim intitulado pelo próprio Ditão desde os folhetos, não
segue os moldes estabelecidos pela ABLC, os padrões de métrica, rima e
oração definidores de „bons‟ poetas de cordel, nem sabe da existência desta
instituição e a própria Academia desconhece por completo o cordel caipira de
Ditão Virgílio. Ele escreve da forma que fala, pois esse é um valor que autoriza
a poesia popular. Num processo semelhante ao que ocorreu em outros
períodos, épocas e lugares, a cultura oficial e seus órgãos legitimadores têm
atualmente
considerados

valorizado
talvez

características

etnicamente

culturais

„puros‟,

de

grupos

representantes

da

isolados,
„essência

nacional/local‟, e, por conta disso, ser caipira pode ter se tornado uma marca
identitária de reconhecimento social.163 O interesse curioso, bem como o
reconhecimento da obra, tanto de Moreira de Acopiara, como de Ditão Virgílio
neste estudo, passa pela reflexão sobre as relações entre o social e o
individual, sobre os processos de constituição de uma poética popular, com
base num habitus, mas que considere circunstâncias variáveis e a criatividade
singular de cada um dos sujeitos.
Habitus, como já foi dito, é uma noção que já havia sido usada por diversos
autores e que Pierre Bourdieu retoma, visando reintroduzir disposições
permanentes constitutivas da moral realizada, sair da filosofia da consciência e
explicar o funcionamento do corpo socializado; Bourdieu usa habitus querendo
reagir à forma mecanicista de linguistas e do estruturalismo, que concebe a
prática como simples execução, investe a prática de intenção ativa, inventiva,
de capacidades geradoras de disposições que são adquiridas e socialmente
constituídas. Ele reafirma que a capacidade criadora, inventiva, não é a de um
sujeito transcendental, como se pensava na tradição idealista, mas a de um
agente ativo; o habitus então é sistema de esquemas adquiridos que funciona
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Certa vez numa palestra ouvi de um pesquisador que avaliadores do PROAC solicitaram ao
poeta Ditão Virgílio que não revisasse seu livro para publicação, que mantivesse a forma oral
caipira na grafia; como forma de garantir que seria contemplado pelo programa.
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no nível prático, gerando categorias de percepção e apreciação, como
princípios de classificação e organizadores da ação.164
Na poesia popular existem categorias de percepção e apreciação que geraram
princípios visando organizar e classificar obras poéticas, condutas esperadas
para poetas populares, um esquema constituído e estabelecido que hoje pode
se considerar esteja corporificado em instituições como ABLC; entretanto como
o próprio Bourdieu afirma, a prática humana é marcada por intenção ativa e
inventiva, há disposições socialmente construídas e duráveis, mas que também
se modificam ao longo do tempo.
O mesmo Bourdieu contribui para pensarmos a constituição da poesia popular
como um campo, derivado do campo de práticas letradas nas quais a poesia
configura-se como um segmento, em sua Teoria dos campos afirma a
existência da pluralidade de mundos, pluralidade de lógicas de diferentes
„mundos‟, lugares onde se constroem sensos comuns, lugares-comuns,
sistemas não redutíveis uns aos outros; para cada campo constituído
socialmente honra é reputação, é prestígio, envolve lutas por reconhecimento
que são fundamentais na vida social, nessas lutas se constitui o que o autor
chama de capital simbólico, fundado em conhecimento e reconhecimento. Para
Bourdieu, a estratégia é a orientação prática, não calculada, nem consciente ou
mecanicamente determinada, mas fruto do senso de honra, essa lógica da
prática165 e, no caso da poesia popular, penso que se constituíram estratégias
diversas pelo Brasil, conforme as conjunturas regionais, locais, foram se
construindo; e por conta disso considero a possibilidade de pluri-uni-versos,
diversos, plurais, mas ao mesmo tempo reconhecíveis como partes desta
poética popular, marcadamente de raízes orais e performáticas. Neste
segmento de campo Moreira e Ditão representam a contraditoriedade do real, a
fissura que permite „mudanças de habitus‟.
Ditão Virgílio atua numa região que não possui tradição em agrupamentos de
poetas populares, menos ainda de cordelistas, mas já foi convidado
informalmente a participar da CARAVANA DO CORDEL, bem como indicado à
Academia de Letras do Paraná, mas não manteve contato com nenhuma
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BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas. (Trad.: Cássia R. da Silveira e Denise Moreno Pegorim;
Rev.: Paula Montero) São Paulo: Editora Brasiliense, 2004, pp. 24-26.
165
Idem, pp.34-36
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destas associações; a única instituição da qual Ditão participou mais
ativamente como membro não é uma associação de poetas e sim uma
associação de defensores da cultura popular brasileira chamada SOSACI,
SOCIEDADE DOS OBSERVADORES DE SACI, que se define como uma ONC
organização não capitalista, da qual Ditão faz parte desde 2003 e que trouxe
para o poeta o contato com intelectuais da região do Vale do Paraíba e
também de São Paulo capital, influenciou seu envolvimento em eventos no
Parque da Água Branca. Na SOSACI ele é o representante do caipira, da
linguagem caipira, do cordel caipira.
Ditão é procurado por colégios da capital paulista, como Escola Viva, Santa
Cruz e outros para apresentações, tanto em São Paulo, como em São Luiz do
Paraitinga, já realizou trabalhos na favela Monte Azul e atualmente está
participando da elaboração de um projeto com a FEHIDRO uma organização
governamental que segundo ele vai abordar as questões da água e ele
participará. O poeta sempre participa do Revelando São Paulo, evento
realizado na capital, mas se ressente de que todas essas atividades não
atinjam como o almejado a população infantil luizense e da região por falta de
investimentos

das

autoridades

locais;

Ditão

afirma

que

atua

independentemente e gosta que seja assim, apesar de também gostar bastante
da parceria com a SOSACI, que realiza a Festa do Saci em São Luiz do
Paraitinga há onze anos, na qual Ditão por sete anos participa com contações
e outras atividades.
O poeta ressalta ainda que em escolas o fato de sua poesia ser escrita na
forma como o caipira fala já foi objeto de discriminação e dificuldades de
inserção, a variação linguística é interpretada como desvio da norma culta por
alguns, mas também é vista positivamente por outros; recebi de Ditão Virgílio
um exemplar de um áudiolivro chamado ESTÓRIAS DE UMA PERNA SÓ E
OUTROS

CONTOS

DE

SACI

feito

por

uma

instituição

chamada

UNIVERSIDADE FALADA - EDITORA ALYÁ, focada em portadores de
deficiência visual que disponibiliza os áudiolivros para download, o material
com a obra de Ditão traz ele mesmo contando seus causos, declamando seus
versos e também em entrevistas nas quais fala sobre sua origem, relação com
a poesia e com a cidade, outras atividades como compositor, líder de bloco
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carnavalesco, participação na SOSACI, temas contemporâneos e o cordel
caipira.

3.6.1 Poesia popular: subversão de códigos, nomos e alodoxia

Muitos pesquisadores hoje se interrogam a respeito do estabelecimento de
cânones formais rígidos para a poesia popular, eu me pergunto o quanto tais
práticas representariam alodoxia166 da parte dos próprios sujeitos ou ainda de
equívocos analíticos de intelectuais. Maria Alice Amorim167 em catálogo
publicado após o Prêmio Mais Cultura de Literatura de Cordel – 2010,
concedido pelo MinC, comenta que compreender a produção poética popular é
um desafio em contínuo processo, pois envolve hoje subversão de códigos
(Sociedade dos Cordelistas Mauditos [sic], por exemplo), estratégias de
adaptação,

condição

social

dos

poetas,

formato

dos

textos,

métrica/rima/oração; a pesquisadora salienta que as produções poéticas
populares brasileiras estão espalhadas pelo país, protagonizadas não só por
nordestinos e descendentes, atingindo diversificados públicos e meios de
difusão. Amorim enfatiza a importância de instituições como a ABLC, no Rio de
Janeiro, e em São Paulo a UCRAN (União de Cordelistas, Repentistas e
Apologistas do Nordeste), bem como da Editora Luzeiro, da gráfica Cordelar,
da Editora Nova Alexandria que viabilizou o projeto Clássicos em cordel,
coordenado pelo poeta e pesquisador Marco Haurélio, da Hedra Editora da
coleção Bilbioteca de Cordel, da Editora e Livraria Cortez que realiza
periodicamente o projeto CORDEL DA CORTEZ, coordenado por Moreira de
Acopiara.
No Ceará, Amorim ressalta a existência do Centro cultural dos cordelistas
cearenses, da Academia dos Cordelistas do Crato, da Sociedade dos
Cordelistas Mauditos e da Editora Tupynanquim do cordelista Klévisson Viana;
no Rio Grande do Norte a autora cita a Casa do cordel, a União de Cordelistas
166

Conforme BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário.
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uma coisa por outra.”
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do Rio Grande do Norte e na cidade de Mossoró a Editora Queima-bucha de
Arievaldo Viana e muitas outras instituições, agrupamentos de poetas e
editoras de poesia popular de diversos estados brasileiros.
O reconhecimento da poesia popular pela sociedade brasileira envolve
relações no campo do poder, no campo da cultura e no campo da arte, passa
pela ação de estudiosos, escritores, que ao longo de sua vida e obra
reconheceram, pesquisaram e divulgaram a cultura popular e suas práticas,
como Mário de Andrade, João Guimarães Rosa, Ariano Suassuna 168 e muitos
outros autores que se apropriaram de textos de folhetos, de contos e causos da
tradição popular.
Cada um dos sujeitos da pesquisa é regido por um habitus, conforme o
universo cultural no qual sua poética se desenvolveu, mas não estão isolados e
sim em constante relação com o infinito ao redor que compõe os já citados
diversos campos em que ocorre o jogo de forças; o habitus fornece princípios e
categorias de juízo e de ação que advém da sociedade e que são partilhadas
por um grupo, no caso de Moreira essas disposições vem sendo dadas por
instituições como a ABLC, em relação com IPHAN e outras.
Porém, inovações sociais surgem das falhas, das possíveis fissuras no habitus,
as Academias de letras são órgãos da cultura oficial que surgiram no século
XVII e sucumbiram no século XIX, pois sua autoridade para ajuizar sobre a
„boa‟ obra foi questionada, recriá-las e mantê-las na atualidade para legitimar a
poesia popular revela contraditoriedade; além disso, novas condições do
campo como programas governamentais de investimento em produções
culturais diversas, o surgimento de instituições que contestam a norma e
propõe inovações, permitem que poetas como Ditão e Moreira produzam com
base em estruturas existentes, mas também se façam estruturantes de novas
possibilidades.
Os meios de comunicação mais acessíveis, o uso da internet e das redes
sociais são componentes importantes nestes processos de mudança, além é
claro da criatividade dos poetas que recombinam habitus estruturados em
esquemas reestruturantes.
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Na obra citada abaixo o escritor falecido Ariano Suassuna foi homenageado:
NEJAR, Carlos. Ariano Suassuna, o poeta visionário e mágico do povo. Rio de Janeiro:
Edições Consultor: SESC, 2012.
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Num artigo que relaciona poesia popular, mercado editorial e campo literário
brasileiro, Bruna Paiva de Lucena discute a marginalização do cordel, pela
classificação como literatura popular, questiona se a crescente publicação
deste gênero em livro, bem como a entrada de intelectuais na sua produção
pode representar mudança do campo literário brasileiro em relação ao
cordel.169 A autora reconhece como estratégica a publicação de cordéis na
forma de livros, pois permite inserção deste no mercado editorial brasileiro e
ampliação de seu público leitor, como exemplos analisa a „Coleção Biblioteca
de Cordel‟ da Editora HEDRA, cita ainda a obra de Patativa do Assaré; bem
como a presença de intelectuais na produção do cordel em associações como
a „Sociedade dos Cordelistas Mauditos‟ de Juazeiro do Norte.
Lucena analisa a configuração do cordel, considera que a estratégia da
publicação em livros busca legitimidade para o gênero contando com
introduções e prefácios de pesquisadores representantes do campo literário
acadêmico estabelecido, mas também ressalta que as publicações em folhetos
pelas pequenas e grandes tipografias continuam com viva produção. A autora
resume arbitrariedades historicamente estabelecidas em relação ao cordel,
considerado inicialmente como folclore, obra sem autor, e posteriormente como
popular, não escolarizado, sem individualidade, produção espontânea que
representa o senso comum; e ainda salienta que ser chamado de popular,
produto do povo, é um dado extraliterário que se refere à origem dos poetas e,
por conta disso, não deveria ser argumento de classificação no sentido de
desqualificação.
Toda literatura é expressão de uma dada realidade social cultural e histórica,
porém as noções que os críticos usam para definir a si e seus adversários
acabam tornando-se armas, conforme a teoria de Bourdieu via interpretação de
Lucena; as categorias arbitrariamente criadas por alguns grupos, com o uso
passam a ser consideradas verdades absolutas e escondem critérios históricos
de diferenciação, tornando-se discriminatórios. A autora analisa poemas de
Patativa do Assaré que colocaram em questão esse jogo de legitimidade e
autoridade em meados do século XX. Se o campo, para Bourdieu, é uma rede
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de relações entre posições que são definidas na existência por determinações
que se impõem aos ocupantes conforme sua situação na estrutura de poder e
é isso que determina o acesso aos bens em jogo, não se pode esquecer que,
como o próprio Bourdieu afirma, as determinações variam conforme a situação
do contexto e dos agentes, alterando a distribuição do poder e o acesso aos
benefícios em jogo.
A constituição do campo literário envolve capital simbólico e mercantil, sendo
que a acumulação e a fruição estética compõem o capital simbólico, e a difusão
e o sucesso compõe o capital mercantil, de acordo com Lucena, nessa visão o
cordel é pensado como um gênero fronteiriço que possibilita deleite, prazer e
fruição para os envolvidos, bem como o sustento econômico dos produtores. O
trânsito da forma do cordel de folheto para livro é sintoma, segundo a autora,
de tentativa de inserção no mercado e no campo literário, tentativa de
consagração desta literatura, como Literatura sem adjetivos.
O grupo dos Cordelistas Mauditos é analisado como exemplo por Lucena, por
ser um grupo de intelectuais, professores universitários, que se posicionam de
maneira crítica e produzem cordel na forma do
posicionamento

ideológico,

que

publicizaram

isso

folheto como um
em

um

manifesto,

considerando as possibilidades de intertextualidade e hibridismo entre popular
e erudito; e propõem desconstruir visões discriminatórias sobre diversos temas
como gênero e preconceito.
O fato de grandes editoras como a HEDRA e a Vozes reeditarem poetas
populares como Patativa e lançarem coleções de cordel em meados do ano
2000, pode ser um sinal de renovação do campo poético, pode representar
certo habitus cultivado que caminha para o estabelecimento do cordel como
Literatura. A editora Vozes, uma das cinco maiores do Brasil na época da
pesquisa de Lucena, reeditou a obra „Cante lá, que eu canto cá‟ de Patativa, e
publicou cordel desde 1999, e a editora HEDRA reeditou outros livros de
Patativa e de outros poetas populares e lançou a „Coleção Biblioteca de
Cordel‟. Editoras de cordel continuam seu trabalho lançando folhetos; insistem
neste formato, mas não deixam de publicar livros, sendo as mais conhecidas a
„Luzeiro‟ de São Paulo, com mais de 50 anos; a „Coqueiro‟ do Recife, com mais
de 20 anos; a Tupynanquim de Fortaleza com cerca de 15 anos e a editora da
ABLC que fica no Rio de Janeiro há mais de 25 anos.
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Se a posição como literatura popular pode ter marginalizado o cordel por muito
tempo talvez já não seja a principal questão, a variedade de formas pelas quais
o cordel vem sendo produzido, reproduzido, debatido e divulgado pode ser
pensada como importante para sua nova condição; se a obra de arte só existe
quando é conhecida e reconhecida, socialmente instituída por expectadores
dotados de disposição e competência estética para fazer esse reconhecimento,
como diz o Bourdieu170, talvez as tais disposições duráveis do habitus estejam
se movendo para novas formas de distinção que incluem o cordel como
Literatura, sem adjetivos.
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Capítulo IV
Poesia nordestina e poesia caipira
“nas formas poéticas transmitidas pela voz
(...) a autonomia relativa do texto, em relação à
obra, diminui muito (...) obra se investiria dos
elementos performanciais, não textuais, como a
pessoa e o jogo do intérprete, o auditório, as
circunstâncias, o ambiente cultural e, em
profundidade, as relações intersubjetivas, as
relações entre a representação e o vivido.”
( Paul Zumthor, 2000)

Neste capítulo, complementando a reflexão a respeito da distinção na poesia
popular, a que me proponho na segunda parte da tese, apresento os
pluriuniversos poéticos em questão, como um modo de pensar a constituição
de variantes da poesia popular na atualidade. Comparo o universo migrante do
poeta nordestino e o universo rural do poeta caipira, considerando que ambos
se constituíram como espaços de produção, reprodução e significação.
Bourdieu considera „universo‟ como um espaço sujeito a leis de ação e
reação171 e considero que no campo da poesia popular existem pluriuniversos
regionais com habitus específicos, universos paralelos com leis próprias de
ação e reação, que se correlacionam em lutas internas e externas.
4.1 Poéticas da voz e seus pluriuniversos
Outros pesquisadores já se referiram às poéticas da voz172, analisando suas
características, enfatizando a importância do corpo performático dos poetas em
suas apresentações públicas, dos usos da voz como instrumento pleno de
realização destas poéticas, historicamente marcadas por se reproduzirem na
cultura popular; desde antes e também na Idade Média e no Renascimento há
registros de obras verbais, apresentações teatrais, repletas de lirismo da
alternância, da renovação e das críticas do mundo ao revés, conforme os
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estudos de Bakhtin.173 Em tais estudos revelou que as práticas do
contracânone cultural, do „desajuste‟ diante de regras literárias e estéticas,
componentes da cultura popular, historicamente tornaram-se mesmo uma
concepção estética, por ele chamada de realismo grotesco; nesta concepção
estética a base é a matéria e o corpo, Bakhtin afirma que tal concepção é
ambivalente e contraditória para o ponto de vista da estética clássica. 174 Com o
Romantismo alemão esse grotesco ressurge dotado de um novo sentido na
percepção de Bakhtin, como visão de mundo subjetiva mais distante da visão
popular, mas ainda como reação contra os cânones clássicos.175
Nesta análise da estética filosófica sobre o popular, chamado por ele de
grotesco, Bakhtin afirma que tal estética foi mal compreendida, na verdade não
foi apreciada, permanecendo sem lugar no sistema estético europeu 176; e
transpondo a análise para o território latino americano é possível perceber
inicialmente na história este mesmo processo de invisibilização das produções
artísticas e literárias populares, processo analisado na Argentina por Adolfo
Prieto177, bem como no caso brasileiro, perceptível esta desconsideração pelas
formas artísticas e literárias populares, por parte do cânone, principalmente nas
publicações de compêndios de História da Literatura e outras obras fontes de
reconhecimento social que simplesmente não reconhecem a literatura de
cordel e/ou de folhetos, popular, como parte importante da literatura no Brasil.
Claro que há hoje muitos estudos sobre o cordel e outras manifestações
artísticas e literárias populares, estudos de brasileiros, latinoamericanos,
russos e outros pesquisadores, como Paul Zumthor, mas que ainda há muito
por fazer para garantir a descrição e compreensão destes universos paralelos,
destas produções simultâneas, complementares e interrelacionadas à chamada
cultura oficial.
As poéticas populares são consideradas poéticas da voz, por conta de sua
base oral, vocal, mas que hoje encontram-se difusamente perpassadas
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também pelas marcas da escrita; são poéticas que se constituíram num mundo
com linguagens diferentes convivendo em simultaneidade, no qual a voz e o
corpo são bases performáticas arquetípicas da matriz oral brasileira ( pajés e
xamãs indígenas, griôts e akpalôs africanos) e textos impressos em folhetos,
com papel de baixo custo e qualidade, contando com ilustrações simples são
bases também fundantes da matriz escrita brasileira (jesuítas, colonizadores
europeus). De modo heteróclito tais matrizes foram bricoladas em território
brasileiro, surgindo daí infindas possibilidades materializadas em mitos, lendas,
cantigas, devoções, festas e poéticas, nas quais é bastante difícil identificar
quais as origens unívocas de práticas existentes na atualidade; a poesia
popular, chamada literatura de cordel pode ser pensada deste modo como
composto, como elaboração original a partir destas matrizes, entretanto, a
partir da criatividade e da conjuntura local surgem composições também
diversas, criativas e originais, da junção destas matrizes orais e escritas.
Para pensar a performance poética é preciso atentar para relações específicas
e Paul Zumthor propõe, em suas análises, partir da percepção sensorial do
literário por seres humanos reais: ouvintes, espectadores ou até leitores, para
depois produzir alguma proposição sobre a natureza do poético. Segundo ele
existe um papel do corpo na leitura e na percepção de uma obra literária; um
corpo que reage ao contato saboroso dos textos, corpo que vibra, que
determina uma relação com o mundo; conjunto de tecidos e órgãos, suporte de
vida psíquica, efeito de pressões sociais, institucionais, jurídicas. A contração e
descontração de músculos, tensões e relaxamentos durante o ato de ler

178

,

que se constitui historicamente, conforme condições conjunturais que envolvem
aspectos, econômicos, sociais e culturais.
No caso desta pesquisa, os livros e folhetos escritos de Ditão Virgílio e de
Moreira de Acopiara representam essa faceta textual concreta que age sobre
públicos diversos, cada vez mais amplos, que fogem e extrapolam o contato
presencial com os poetas; entretanto a performance presencial é o ponto
culminante da obra destes poetas, conforme seus próprios relatos é desta
prática que vivem, tiram sustento e sentido para suas vidas de poetas
178 ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. Trads. Jerusa Pires Ferreira, Suely
Fenerich. São Paulo: EDUC, 2000, p.28.
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populares, é com os pagamentos por tais apresentações que sustentam sua
vida financeiramente e, mais ainda, emocionalmente. A satisfação de se
apresentar diante de públicos diversos, divulgando e declamando trabalhos
poéticos autorais, relatando em prosa as características identitárias e os fatos
cotidianos de suas culturas regionais ao contarem seus causos, é uma
atividade prazerosa e extremamente gratificante, segundo os próprios poetas.
A raiz da poética dos dois é a oralidade, é a voz, é a fala, é a performance, no
entanto, hoje suas obras se constituem também na e pela escrita, contribuem
para formação de leitores e conjugam com o ideário escolar da formação de
sujeitos alfabetizados. Em território brasileiro é ainda claudicante um projeto de
formação de leitores, bem como de ampliação do acesso à cultura letrada e
seus usos pelas massas marginalizadas; a poesia popular e seus autores,
atores, tem representado bem parte desse papel de incentivadora do prazer
pela leitura, pela declamação poética, pela participação em atividades leitoras,
em situações performáticas, teatrais, de partilha de poesias, textos, causos.
Desde Leandro Gomes de Barros, Silvino Pirauá e outros, até Patativa do
Assaré, se constitui no Brasil uma poesia popular bastante rica e que sofreu
polêmicas e divergentes análises, sob óticas essencialistas românticas como
aquelas que buscavam emblemas de uma sagração armorial 179 e outras que
propunham rompimento com raízes portuguesas e originalidade criativa 180 só
para citar algumas. Mediante e apesar dessas inúmeras tipificações, rótulos e
categorizações acadêmicas ou de massa essa poesia sobrevive e continua se
autodenominando cordel, apesar de significativas mutações; trata-se de uma
literatura dinâmica e flexível, que atinge os mais diversos temas, com objetivos
múltiplos e vasta divulgação e aceitação social, tanto em meios populares,
como nas elites acadêmicas. O folheto é um dos veículos populares que
permite ao povo debater a realidade, expressar suas necessidades e
aspirações; mas não mais o único, há publicações em livros, sites e ainda
outros formatos nos quais essa poesia perdura e persiste.

179 MORAES, Maria Theresa Didier de. Emblemas da sagração armorial: Ariano Suassuna e o
Movimento Armorial (1970-76). Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2000.
180 ABREU, Márcia de. Histórias de cordéis e folhetos. Campinas: Mercado das
Letras/Associação de Leitura do Brasil, 1999.
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Nos discursos autobiográficos dos poetas e na constituição de sua formação
profissional transparece certa valorização da cultura letrada erudita, da
escolarização, e ao mesmo tempo a valorização das práticas populares orais
de declamar versos memorizados como palhaço de Folia de Reis, ouvir rádio e
presenciar performances de repentistas e cantadores.
A vida escolar conturbada, marcada por dificuldades, longas distâncias e uma
vida de trabalho que se iniciava muito cedo é comum tanto no sertão
nordestino, quanto no mundo rural do Vale do Paraíba paulista; transparece no
relato autobiográfico dos dois poetas essa relação contraditória de valorização
do ambiente escolar, em termos como „orgulho‟ e das ideologias da
modernização em termos como „serventia‟ e „sacrifício‟. O estigma do
semialfabetizado ou analfabeto, repetido por diversos poetas como Patativa do
Assaré em suas biografias, pode ser lido inversamente como selo de
autenticidade poética romântica essencialista, mas no caso desses poetas urge
interpretação diferenciada dada a frequência escolar, vivida mesmo com
dificuldades, e sua atuação hoje constante em ambientes escolares como
disseminadores de hábitos de leitura.
Nascidos entre 1950 e 1961 os dois poetas relatam muitas dificuldades para
conseguir a instrução básica inicial, em regiões geográficas muito diversas e
distantes do país, tal fato por si revela o quanto os projetos de instrução
pública, brasileiro e argentino, se aproximam; na Argentina houve limitações
para esse projeto educativo de parcos recursos, como aponta Adolfo Prieto, no
Brasil ele „acontece aos trancos‟ e não consegue „transpor os barrancos‟ da
redução do analfabetismo funcional mesmo no século XXI. Antes do início do
século XX a crítica Argentina já percebia que saber ler era um valor, as
campanhas de alfabetização haviam alcançado o efeito de colocar a
escolarização como um rito de iniciação importante e o crescimento do hábito
de consumo e leitura de novelas e folhetos revelou a capacidade de leitura
criada pela escola pública argentina; aqui no Brasil, entretanto, ainda urge
analisar com maior detalhe esse público leitor da literatura popular e de bordas,
como investiga Jerusa Pires Ferreira (2010), seus hábitos e a relação disso
com as estatísticas sobre leitura, interpretação e analfabetismo funcional.
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A formação dos poetas revela elementos típicos da cultura popular, do
processo híbrido de criação cultural chamado por alguns de bricolage, que
pode ser pensado como fruto da situação típica da América Latina como
„mosaico de nacionalidades‟; mais até que a diversidade de nacionalidades é
notória a diversidade de grupos, de classes sociais, de etnias, que constituem a
cultura popular híbrida latinoamericana, argentina e brasileira. Jerusa Pires
Ferreira (2010) já afirmava possibilidades inúmeras, tratar o popular do ponto
de vista sociológico e perceber gradações em camadas sociais na formação de
seus compostos, e/ou acompanhar a criação na cultura popular, atentar para
procedimentos, ações, revelar autores/criadores, suas atitudes e acompanhálos em suas paisagens de bordas.
A poesia popular, diante da cultura de massas, das novas tecnologias, da
lógica de mercado e de outros desafios da dinâmica social da cultura brasileira
tem se metamorfoseado e hoje aparece em pelejas virtuais 181, saraus em
periferias de grandes centros urbanos, bem como em teatros e universidades
de renome, publicações em livros com aspecto gráfico elitizado de alta
qualidade e produzido por editoras reconhecidas e também por folhetos de
cordel caipira, ilustrados com imagens de cabaças pintadas a mão com
temática bastante peculiar, assim como publicações de livros custeadas por
programas governamentais.
Desde a década de 80, pesquisadores como Houaiss182 afirmavam que as
literaturas orais eram vistas pela historiografia sob a ótica de preconceitos
dominantes, suas análises revelavam e escondiam lutas culturais e a literatura
de folhetos revelava-se como obra escrita em injunções oral/escrito. Houaiss
afirmou com suas pesquisas que no Nordeste houve sistemática tentativa de
impedimento da imprensa e do livro por parte da colonização e isso contribuiu
para manutenção de elementos da oralidade na tradição impressa posterior.

181 AMORIM, Maria Alice. No visgo do improviso ou a peleja virtual entre cibercultura e
tradição: comunicação e mídia digital nas poéticas da oralidade. São Paulo: EDUC, 2008.
182 HOUAISS, Antonio. Prefácio. In.: LONDRES, Maria José Fialho. Cordel: do encantamento
às histórias de luta. São Paulo: Duas Cidades, 1983.
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Amorim183 realizou pesquisa que reafirma a percepção de que a oralidade,
mesmo atingida e „domesticada‟ por procedimentos desde o Estado Novo,
continua passando para novos códigos narrativos, aproveitando tecnologias
disponíveis em pelejas virtuais; o corpo em performance midiatizada, a voz em
letra, sobrevivem e retornam com as versificações da poética oral.
O cancioneiro e o romanceiro português sofreram transformações no Brasil, por
conta das vozes africanas escravizadas dos engenhos presentes no Nordeste
na interpretação de Antonacci184; a autora considera a figura dos akpalôs e
griôts africanos como fundamentais nessa constituição híbrida de negras
velhas, amas de leite, contadoras de histórias. É também plausível a hipótese
de que as formas indígenas da oralidade em prosa componham essa trama
que a literatura de folhetos brasileira constituiu, numa junção de tradições
africanas e indígenas emaranhadas em oralidades portuguesas, corpos negros
e índios que alimentaram corpos brancos e mestiços com seu leite e seu
imaginário, suas histórias com bichos que se relacionavam com pessoas,
falavam, comiam e se casavam, junto com imaginário português de madrastas,
príncipes, castelos, princesas, mouras tortas encantadas.
Antonacci afirma que hoje, sujeitos negros, mestiços e pobres, ainda sujeitados
estão produzindo transgressões irreverentes, rebeladas poéticas da oralidade,
em saraus comunitários nas periferias, novos espaços de crítica poética unindo
RAP, repente, cordel, hip hop, grafite.
Para Paul Zumthor, o mundo descentralizado deveria fazer-se por meio do
acordo

das

diferenças,

porém

os

grupos

humanos

reagem

mal

à

diversidade.185 No Ocidente o medo do desconhecido gerou destruição desse
desconhecido, das formas de vida, das espécies animais, das paisagens e das
culturas, as línguas do mundo desapareceram sufocadas mediante a
ocidentalização por serem virgens de escrita e tornarem-se memórias sem

183 AMORIM, Maria Alice. Pelejas em rede. Vamos ver quem pode mais. Tese de doutorado
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2013.
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defesa. A Literatura acabou se instituindo por meio da recusa da voz, desde a
origem, e se fortaleceu dessa recusa.
Propostas de compreensão da poesia popular precisam, segundo Zumthor,
afastar falsos universalismos que privilegiem um padrão, a escrita por exemplo,
para elaborar uma análise desta produção que supere ideias de reconstituição
patrimonial.186 O autor defende ser necessário ultrapassar o etnocentrismo e as
concepções caducas de evolução, abrir-se ao outro, ao diverso, à diferença, à
impossibilidade de permanecer “in- diferentes”.
4.2 Práticas diversas
Paul Zumthor (1993) afirma na conclusão de uma de suas obras que a
literatura se constitui em fato histórico complexo e transitório sob a perspectiva
das longas durações, tendo o termo um tom usual pejorativo inicialmente,
desde gregos e latinos durante a patrística; somente com seu empréstimo
pelas línguas vulgares das nações ocidentais começou a ocorrer alteração
semântica e a palavra literatura adquiriu status de formação de um cânone na
cultura de um grupo social que impregna o discurso poético de necessidade de
regulação, tornou-se instituição, para ZUMTHOR (1993) usar literatura para
pensar as poéticas da voz é correr o risco de um reducionismo elitizante,
etnocêntrico, sendo mais justa a visada de inspiração antropológica que
perceba tais poéticas como práticas.187
Nesta pesquisa, a etnografia revela um pouco da complexidade das práticas
poéticas de Ditão Virgílio e de Moreira de Acopiara, pela via dos registros
fotográficos, em vídeo e das anotações escritas durante a pesquisa de campo
foi possível compreender o processo de constituição destas poéticas, bem
como os contextos nos quais elas se desenvolvem.
Atentar para aspectos linguísticos permite perceber detalhes importantes da
poética popular e de seu processo produtivo/reprodutivo na liminaridade
escrita/oralidade, para tanto tomei por base o já citado Alfredo Bosi e suas
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considerações sobre a poesia e também o estudo de Negreiros188 que em sua
análise considera oralidade e escrita como formas discursivas, práticas sociais
interativas com fins comunicativos, superando a percepção preconceituosa de
que a oralidade estaria próxima do erro, enquanto a escrita e a norma culta
representariam a correção, Marcuschi supera a ideia etnocêntrica de que a
escrita seria resultado do avanço cognitivo de alguns grupos em seus
processos noéticos e Negreiros resume sua visão sobre as perspectivas
linguísticas encerrando com a perspectiva sociointeracionista que considera
fala e escrita como partes de um continuum tipológico, em relação dialógica
que envolve negociações, situacionalidade, coerência e dinamicidade.189
Considerando a perspectiva sociointeracionista, mas avaliando seu baixo
potencial explicativo, Negreiros propõe combiná-la com outras teorias visando
ampliar seu potencial analítico na compreensão da poesia; propõe uma
perspectiva de relação entre fala e escrita, entre práticas sociais de oralidade e
de letramento, não de modo linear, mas sim dinâmico. Tal perspectiva
considera a existência de textos que podem ser pensados como “mistos”,
produzidos em condições espontâneas em diversos domínios discursivos que
envolvem as duas modalidades (fala/escrita, oralidade/letramento); textos que
se entrecruzam e constituem tipos que mesclam gêneros da fala (GF) e
gêneros da escrita (GF), modalidades da oralidade com modalidades do
letramento, em práticas e contextos socioculturais diversos.190
Para minha pesquisa e intenção de análise da poesia popular, esta visada
analítica inspirada em Marcuschi, proposta por Negreiros, tem muito a
contribuir; o autor considera e conceitua as relações entre língua literária e
língua oral, afirmando que a Literatura envolve produções artísticas literárias,
independente de gênero literário ou forma do texto e que a oralidade envolve o
uso linguístico diário, em situações pragmáticas dos falantes. Negreiros realiza
uma discussão rápida de autores, encontrando em todos convergências a
respeito da consideração sobre a linguagem ordinária e a linguagem poética,
apontando o caráter equivocado da oposição entre oral e escrito e a ênfase no
188
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fato de que a literatura não passa necessariamente pelo código gráfico.
Negreiros salienta que enunciados literários são condicionados pelas
instituições que os regem e isto muda historicamente, sendo reconhecidos hoje
usos literários diversos; é inegável a vigência de códigos estéticos, mas os
estudiosos reconhecem hoje o uso de variantes linguísticas na literatura como
uma possibilidade, pois sendo uma recriação da realidade a obra literária pode
apresentar qualquer modalidade linguística; assim pensada, a literatura não
impede usos linguísticos e influências de variedades orais e regionais.191

4.2.1 O universo migrante do poeta nordestino
Como já citado, a primeira vez que presenciei uma apresentação de Moreira de
Acopiara foi durante uma aula da pós-graduação na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, ele foi convidado para apresentar o Cordel aos alunos
do mestrado e do doutorado do PEPG em Ciências da Religião, para comentar
a estrutura dessa poética popular e declamar poemas autorais e de famosos
cordelistas brasileiros, desde então nossos encontros têm se constituído como
parte de minha pesquisa. Nas primeiras performances do poeta que assisti
ainda me faltava aporte teórico, entretanto percebia a força da sua poética; ao
longo do tempo, dos estudos e leituras ampliei condições de registro e análise
deste universo poético.
“Em julho de 2011 num Sarau realizado no „Galpão: Botequim & Arte‟, em Taubaté, o
poeta convidado Moreira de Acopiara declamou poesias e deu seu depoimento sobre
seu grande ídolo Patativa do Assaré... encantou o público presente com sua
performance e deixou calados com sua poesia por algum tempo os boêmios ali
presentes, mais acostumados à música alta e ao teor etílico das conversas...”192

Outro momento importante das observações de campo, acompanhando
Moreira de Acopiara, foi sua apresentação junto com Glauco Matoso no
anfiteatro do TUCA para um evento intitulado “Hábil/Cantábil parte do Projeto
Poesia em presença” organizado por Jerusa Pires Ferreira e Lúcio Agra do
Centor de Estudos da Oralidade/PUC-SP. Tal evento reuniu professores e
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pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, além de
outros interessados em poesia e convidados dos dois poetas, ocorreu numa
noite, durante

a semana, envolvendo

alunos da pós-graduação em

Comunicação e Semiótica e outros.
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“Em 2012, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para uma apresentação
artística aberta ao público, numa das salas do TUCA reencontro o poeta Moreira de
Acopiara no evento „Poesia em Presença‟ – III Encontro do projeto informal do
Programa de Estudos Pós Graduados em Semiótica, organizado pela professora Dra.
Jerusa Pires Ferreira... O título desta noite é „Poesia: Hábil e Cantábil‟ e prevê a
apresentação da peleja entre o cordelista e o famoso autor de sonetos Glauco
Matoso... Neste evento Glauco representa a forma fixa que vira forma móvel, segundo
comentários da professora Jerusa, por conta de seus mais de cinco mil sonetos... E
Moreira representa o cordel, a poesia popular, o Ceará em São Paulo, com qualidade
e alto nível, também segundo a professora... O professor Dr. Lúcio Agra também
comenta que a proveniência diversa dos poetas e as aproximações extraordinárias
são marcas do paradoxo, revelam invenção em formas fixas (cordel e soneto), como
combinações originais e contribuem para romper com a ideia de oposições entre
primitivo/desenvolvido, popular/erudito, rústico/sofisticado, regional/metropolitano,
local/universal (...) Os poetas foram apresentados por Maria Alice Amorim e houve a
proposta de uma peleja virtual que depois deu origem a um folheto... Glauco adotou os
sonetos após ficar cego, usando recursos mnemônicos e de forma fixa visando
contracultura no modelo clássico... Numa peleja tradicional sempre um tenta parecer
melhor que o outro, mas Glauco ao ficar cego assumiu o „masoquista‟ e usa este
recurso também nesta peleja...Tanto Glauco Matoso quanto Moreira de Acopiara
comentam as marcas da cantabilidade, da oralidade, que permitem subverter o ritmo
ao declamar vocalmente a poesia e encaixar as palavras, forçando a tônica... Para os
poetas a introdução de temas inovadores, tanto no Cordel quanto no Soneto (formas
fixas) revelam a criatividade no tradicional e até mesmo uma contracultura (...)”
193
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O evento descrito possibilitou presenciar a performance de Moreira no meio
acadêmico paulistano, ao qual já se encontra de certa forma habituado, porém
com um público mais amplo, conhecedor de poesia e de crítica literária,
supostamente mais refinado e num evento dialogado, com espaços para
comentários; o cordelista apresentou-se muito bem vestido, usando paletó
sobre a camisa sem gravata, a calça e o sapato pretos, com sua postura de
sempre ereta, sua voz bastante bem colocada, alternando momentos sentado e
em pé, ao lado de Glauco. Os comentários dos professores organizadores
enalteceram as formas fixas poéticas, garantiram ao cordel o devido
reconhecimento como poética original, com características tradicionais, mas
que quando de qualidade, bem elaborada como a de Moreira, também é
inventiva, criativa e original em suas temáticas e linguagem.
“Em setembro de 2013, novamente na PUC/SP Moreira de Acopiara volta a se
apresentar aos mestrandos e doutorandos do PEPG em Ciências da Religião, a
convite de um professor... Iniciou pelo nome próprio e a alcunha, resumiu sua biografia
e, como sempre, enalteceu a figura da mãe e a Literatura de Cordel... Seguindo certo
padrão didático de suas apresentações, detalhou as características do cordel,
ressaltando diferenças entre este e o repente, bem como as peculiaridades da
oralidade e da escrita... Afirmou que cordel não é só folheto, desde que exista palavra
a poesia está presente! (...) Citou Leandro Gomes de Barros e Silvino Pirauá como
origens do cordel, comentou o formato: 8 páginas, 32 estrofes em sextilhas ou
septilhas e também lembrou que o cordel assumiu função jornalística por certo tempo,
além de descrever o cotidiano, já que no sertão era o cordel que levava as notícias
ouvidas no rádio (...) Moreira cita nesta apresentação e recorrentemente sua mãe e
Patativa do Assaré como influências importantes de seu interesse pela poesia; com 20
anos o poeta perdeu o pai e conflitos familiares o levaram a vir pra São Paulo ganhar a
vida em subemprego, mas a poesia também veio na bagagem...”

Nesta apresentação, Moreira de Acopiara se mostra bastante feliz, apesar de
adoecido e com voz rouca, após este resumo biográfico ele declama poemas
selecionados que representam muito de sua obra e que, portanto, decidi tomar
como objeto de análise textual e temática. O primeiro poema declamado nesta
apresentação foi feito como resposta a uma jovem que não compreendia como
ele sobrevivia sem o uso das tecnologias; Moreira utiliza correio eletrônico e
possui um perfil nas redes sociais, no qual divulga suas apresentações
exporadicamente e mantem contatos pessoais com familiares e amigos, porém
não faz uso profissional mais incisivo das redes sociais. O poema começa
descrevendo a infância e suas práticas no ambiente sertanejo, ironicamente o
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poeta salienta o quanto se divertia, sem tecnologias, construindo seus próprios
brinquedos, lidando com a natureza e seus desafios; somente na quarta estrofe
ele cita o telefone celular e depois da décima comenta o fato de não ter tido TV
de plasma, Playstation, Net, enaltece sua experiência, o rigor da educação de
seu tempo e, por conta disso, o título do poema.
ANOS DOURADOS
Eu não posso acreditar
Que no passado fiz isso!
Olhando pra traz não creio
Que fiz tanto rebuliço
E estou aqui inteirinho,
Após trilhar um caminho
Com tão pouco compromisso.
Eu não andava de carro
Com cinto de segurança,
Muito menos com airbag
E ainda tinha confiança
Pra viajar de carona
E até na mais feia zona
Provar minha liderança.
Andei descalço na lama,
Bebi água de torneira
E brinquei na terra quente,
Exposto à chuva e poeira.
E em carro de rolimã
Eu parecia uma rã
Num tronco de bananeira.
Saía de casa cedo,
Sem ter hora pra voltar...
Minha mãe sofria sem
Poder me localizar
E, aflita, passava o dia.
Até porque não havia
Telefone celular
Não sei como não morri
Nem como venci meus medos;
Andava de bicicleta
Entre pedras e arvoredos,
Decorava tabuada
E era uma luta danada
Pra construir meus brinquedos.
No São João soltava bombas,
E achava isso um colosso;
Brincava de cabra-cega,
Cospe-fogo e Cai no Poço,
Pulava muro de escola,
E escutando radiola
Fazia grande alvoroço.
Dormi em cama patente,
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Estudei caligrafia,
Usei Kichute, usei Conga
E fiz datilografia;
Lia a revista O Cruzeiro
E escutava no terreiro
Papai dizendo poesia.
Fui um menino danado,
De atitudes deprimentes;
Levei topadas e quedas,
Quebrei ossos, quebrei dentes,
Mas nunca busquei culpados.
Esses tristes resultados
Eram somente incidentes.
Tive brigas e esmurrei
Meninos da minha idade.
Fui esmurrado também,
E na mesma intensidade.
Ainda assim não morri!
Pelo contrário, aprendi
A dar valor à amizade.
Eu subia em pé de coco
Com objetos cortantes,
Me empanturrava de doces,
Bebia refrigerantes,
Tomava banho de açude
E zombava da saúde
Convivendo com fumantes.
Apanhei frutas no pé,
Comi e não passei mal;
Nunca senti sequer uma
Contaminação fatal...
Fui teimoso, fui omisso,
Não morri por causa disso
Nem sei se isso era normal.
Comia queijo de coalho
Com goiabada cascão,
Não me prendia à Internet
Nem à globalização,
Conversava com os vizinhos,
Escutava os passarinhos,
Namorava no portão.
Não tinha TV de plasma
Com um sem número de canais;
Playstations, Net, Nintendo,
Efeitos especiais...
Vivi exposto a perigos,
Porém conquistei amigos
Até hoje essenciais.
Fui deixado de escanteio
Em várias ocasiões,
Mas aprendi a lidar
Com as minhas frustrações.
Meu pai foi homem notável
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E me tornou responsável
Por essas e outras ações.
Andava horas debaixo
De sol forte e céu azul;
Não havia McDonald‟s,
Shopping Center, Red Bull,
Tênis de marca, importado,
Estresse, chopp, enlatado,
Habib‟s nem Zona Sul.
Quase não passei de ano
Por causa de matemática.
Não havia provas extras,
Jeitinho nem qualquer tática.
Só passava quem sabia!
No meu tempo não havia
Aprovação automática.
E era preciso aceitar
Achando bom ou ruim;
Desrespeitar uma lei
Naquele tempo era o fim.
Às vezes não compreendia
Por que meu pai protegia
Mais as leis do que a mim.
Eu sou de uma geração
De livres e de infratores,
De enfrentadores de riscos,
Astutos, negociadores,
Humanos e criativos,
Achadores de motivos
Para serem vencedores.
Tive algumas privações,
Porém muita liberdade,
E não me perdi no meio
De tanta modernidade
Nem de tanto compromisso.
E só to dizendo isso
194
Pra não morrer de saudade.

Na perspectiva analítica de Negreiros, supracitada em item anterior, as marcas
de oralidade na poesia são identificadas inicialmente no léxico, depois na
sintaxe e no discurso195; nesta pesquisa observa-se no poema de Moreira de
Acopiara o uso de vocábulo coloquial em termos e expressões, além de
repetições próprias da oralidade, que podem revelar certo prestígio da
coloquialiade na contemporaneidade, mas, para além disso, é possível
194
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perceber certa ironia para com os cuidados excessivos de segurança e higiene
na infância, bem como certa crítica à valorização exacerbada da tecnologia e
do lazer ligado ao consumo. O poema provoca reflexão a respeito da
dificuldade pós-moderna na transmissão de regras e limites necessários à
socialização da criança; o uso de palavras e expressões coloquiais no poema
revela aproximação com a realidade oral, marcas de oralidade, termos comuns
na modalidade falada; o emprego de diminutivo, com função de designar
proximidade, além do uso de expressões que são como transcrições
memorizadas da tradição popular.
Outro poema declamado por Moreira durante esta performance foi feito após
uma conversa com dois irmãos advogados durante uma viagem de Brasília pra
São Paulo, os irmão denominaram Moreira de „poeta popular‟ e por conta disso
ele fez uns versos. Neste poema ele descreve e define sua identidade e de
tantos outros poetas populares, procura apontar para a construção de uma
trajetória envolvendo trabalho, dedicação e sensibilidade; cita referências
poéticas, como Inácio da Catingueira, e nordestinas, como Lampião,
encerrando com o contraponto aos poetas eruditos, enfatizando que o universal
pode revelar-se no local.
SER POETA POPULAR
Ser poeta popular
É percorrer longa estrada.
É fazer do tempo escada,
E dela não se esquivar.
É conseguir melhorar
A vida de um companheiro,
É construir um roteiro
Sem prejudicar ninguém,
É ver a face do bom
Na solidão de um terreiro.
É viajar todo dia
Nas asas da liberdade,
É ter criatividade
Para falar de alegria.
É buscar sabedoria,
É defender os direitos,
É ver como são perfeitos
Os muitos grãos de uma espiga,
É ter sempre mão amiga,
Sem enaltecer seus feitos.
É trabalhar na memória
Real e imaginário,
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É ser sempre um voluntário
Na construção de uma história.
É correr atrás de glória
Sem esquecer as paixões;
É botar nos corações
Uns sentimentos risonhos,
É viver plantando sonhos
Para colher emoções.
É ver na sua carreira
Um jeito bom de servir,
É conseguir divertir
A família brasileira.
É lutar a vida inteira
Sem reclamar do destino.
É ser como um tangerino
Defendendo um evangelho,
É conseguir ficar velho
Com coração de menino.
Ser poeta popular
É não ter muito requinte,
É emocionar o ouvinte
Na hora de se expressar.
É ter cautela e amar
Como pouca gente amou,
Pisar por onde pisou
Inácio da Catingueira,
É colher flor na roseira
Que a mão do tempo plantou.
É botar os pés no chão,
Mesmo com pedras e espinhos,
Depois trilhar os caminhos
Por onde andou Lampião.
É ter na palma da mão
Os raios da lua cheia,
Fazer castelos de areia
Como sendo coisa séria,
Ter um verso em cada artéria
E um poema em cada veia.
Não é querer ser herói,
Mas fazer tudo o que agrada,
Depois valorizar cada
Atitude que constrói.
É saber onde é que dói,
E amenizar a ferida,
Ter a melhor acolhida,
Saber que orgulho não presta,
Fazer da luta uma festa
Para amenizar a vida.
Ser poeta popular
É ser bem mais que erudito;
É tentar fazer bonito,
Mas não se precipitar.
É deixar rolar, cantar
Do modo mais natural
O sertão, o litoral
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E o rio que serpenteia.
É falar de sua aldeia
196
Para ser universal.

O poema acima se encerra com um velho lugar comum da crítica modernista e
teve sua última estrofe citada como uma das epígrafes do primeiro capítulo
deste trabalho exatamente para salientar elementos diversos da poesia
popular, como emprego de lugares-comuns, frases feitas em diversas
situações, e também de expressões concretas no sentido de ações abstratas
que são em geral apreendidas no cotidiano das práticas culturais; estes e
outros fatos linguísticos são frequentes no vocabulário popular, oral, como
expressões idomáticas e gírias.
Moreira é um tradicional poeta popular que segue a norma (métrica, rima e
oração) e retoma temas recorrentes como valores morais da família brasileira,
a natureza e os poetas populares reconhecidos como fonte de inspiração.
Diversos poemas dele são reedições de temáticas tradicionais atualizadas,
traduzem valores e experiências do povo, sedimentadas num habitus peculiar,
numa sabedoria constituída do vivido e seus fragmentos; outro poema
apresentado e que está sempre presente em outras performances de Moreira
de Acopiara descreve questões sociais e analisa tais problemas numa visada
popular, traz uma reflexão sobre a vida baseada na experiência vivida;
apresenta questões profundas, descritas de modo simples, com base no senso
comum popular.

OS ÓCULOS DE DEUS
Esta aqui é uma história
De uma pobre criatura
Que teve uma trajetória
Complicada e obscura.
Viveu enganando o povo,
Porém morreu muito novo,
Talvez por faltar juízo.
E sem obedecer normas
Quis ver de todas as formas
Os jardins do paraíso.
Enquanto viveu no mundo
196
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Só praticou deliquência,
Por isso tinha um profundo
Peso em sua consciência.
Vivendo disso e daquilo
Não caminhava tranquilo
Como um cidadão correto,
Buliu em coisas alheias,
Conheceu muitas cadeias
Num desmantelo completo.
Procurava se lembrar
De algum feito positivo,
Mas não conseguiu plantar
Nada bom enquanto vivo.
Só pensava na matéria,
Deixou gente na miséria
E acabou-se arrependido
Igualmente a Madalena.
Deixou a vida terrena,
Quis ser por Deus recebido.
Quis ver o Pai na nação
No paraíso celeste
E, alegre, viu que lá não
Havia fila nem teste.
Lá chegou no mesmo dia,
Quando tudo acontecia
Depressa e naturalmente.
Grande surpresa sentiu
Quando espiou e não viu
Nenhum soldado presente.
Bateu palmas e chamou,
Mas ninguém lhe respondeu.
“Ô de casa!”. E adentrou,
Mas nada lhe aconteceu.
Viu alguns portões abertos,
Deu alguns passos incertos,
Lembrou-se dos não ateus,
Adquiriu mais firmeza,
Entrou e viu numa mesa
Só os óculos de Deus.
Perante aquilo ficou
De olhos arregalados
E, depressa, se lembrou
Dos muitos erros passados.
Foi enorme a tentação
Com os óculos na mão
E mais ninguém do seu lado.
Quis dar uma olhadela
Na Terra, pra ver se nela
Algo já tinha mudado.
No momento em que ele olhou
Através daquelas lentes
Mais abismado ficou
Vendo as coisas diferentes.
Radiante de alegria
Ele achava que podia
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Ver o dono da verdade,
E ali a se deleitar
Pensou: Eu quero ficar
Aqui toda eternidade.
Já de óculos no rosto
E o mundo na sua frente
Olhou tudo com mais gosto
E com um olhar consciente.
Enxergou o bem, o mal...
E a ignorância brutal
Entre os mortais pecadores.
Viu as paixões, as razões
E as reais intenções
Dos administradores.
Enxergou as multidões
Nas mais terríveis pelejas,
Viu as muitas tentações
De quem dirige as igrejas.
Viu dragões destruidores
E enganadores pastores
Mergulhados na cobiça.
Quanto mais coisa enxergava
Mais era que lhe aumentava
O desejo de justiça.
Lembrando-se dos humanos
E se sentindo um frangalho
Enxergou os coreanos
Mergulhados no trabalho.
Viu a determinação
Dos homens lá do Japão,
Numa luta sem igual
E em tudo sendo os primeiros,
E os pobres dos brasileiros
No mais louco carnaval.
Viu a classe estudantil
Sendo mal orientada;
Metralhadora, fuzil,
Opressão exagerada;
Viu tevês alienantes,
Os crimes dos dominantes,
O massacre da cultura...
Viu divisões sociais,
Arrochos salariais
E a morte pela tortura.
Viu policiais ingratos
Sem temor à bandeira,
Junto a grileiros Pilatos
Matando por brincadeira.
E viu cruéis justiceiros,
Corruptos e trapaceiros
Envergonhando a nação,
Crianças subnutridas
E jovens prostituídas
Por força da precisão.
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Viu homens inteligentes
Sendo marginalizados
Por imbecis prepotentes,
Malvados e alienados,
Mergulhados no cinismo.
E viu o Brasil no abismo,
Sem previsão de mudança.
Só depois de muitos sustos
Viu a dor de homens justos
Na construção da esperança.
Viu homens ricos chorando,
Viu homens pobres sorrindo,
A natureza criando
E uns filhos seus destruindo.
Viu as armas nucleares,
A poluição dos mares...
Em seguida viu o drama
E o fim de alguns animais,
E bestas perdendo a paz
Por mulher, dinheiro e fama.
E viu, por fim, a tristeza
De pobres trabalhadores
Penando por safadeza
De patrões usurpadores.
Viu famílias faveladas,
Viu mendigos nas calçadas
Num sofrimento crescente.
E, nos tresvarios seus,
Gritou: Quero vê-Lo, ó Deus,
197
E pedir por essa gente!

Numa de suas apresentações na PUC-sp, Moreira de Acopiara, por estar
adoentado, selecionou previamente alguns poemas seus para serem
declamados por um amigo, fez uma introdução com breves comentários
apresentou Anízio e solicitou que declamasse, entre eles o poema abaixo.
MEU BRASIL MISCIGENADO
O País onde vivemos
É bonito e tem história;
Em muitos livros bons lemos
Sua longa trajetória.
E eu às vezes me comovo
Pensando no nosso povo
Forte, desembaraçado,
Trabalhador e capaz.
É esse povo que faz
O Brasil miscigenado.
Nós temos rica cultura,
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Aplaudida pelas massas,
Porque somos a mistura
De três importantes raças.
Primeiro o índio nativo;
E o negro, que foi cativo,
Mas que já se libertou.
Além do branco europeu,
Que aqui se estabeleceu,
Cresceu e multiplicou.
Houve então o cruzamento,
Ou a miscigenação,
Que gerou um incremento
Na nossa população.
Branco e preto deu mulato!
Conforme li num relato
Negro e índio deu cafuzo.
Caboclo é índio com branco!
Quanto a mim, sou muito franco,
Tenho sangue negro e luso.
Meu velho pai foi mulato,
E a minha mãe branquicela;
Não nasci com nariz chato,
Mas o meu porte revela
Que sou bem miscigenado.
E lá onde eu fui criado
Era do jeito daqui:
Meus amigos eram tantos!...
Seus fascínios, seus encantos,
Eu nunca mais esqueci.
Mamelucos e mulatos
Eram irmãos dos cafuzos.
No jantar serviam pratos
Que em sabor eram uns abusos.
Dos negros, a feijoada;
Dos brancos, bacalhoada;
Dos índios, a tapioca.
Tinha ainda vatapá,
Acarajé, aluá,
Angu, farinha e pipoca.
De noite a animação:
Era um velho berimbau,
Uma flauta e um violão
Que davam belo sarau.
E os tambores africanos
Com violas e pianos
Puderam se misturar,
E dessas grandes misturas
Surgiram nossas culturas
Erudita e popular.
A língua pronunciada
No Brasil atualmente
É também miscigenada,
Por isso tão atraente.
O tupi, o português...
O idioma francês

155

Foi aqui incorporado,
Juntou-se ao italiano,
Mais aos do povo africano,
E veja o bom resultado.
As danças, as tradições,
A fé, o artesanato,
As muitas religiões...
Essas coisas são, de fato,
Resultados de misturas,
Ou resquícios de culturas
Que o Brasil incorporou.
E eu por aí tenho dito
Que o nosso povo é bonito
Porque se miscigenou.
Sou brasileiro e não nego
Que defendo a minha raça;
No meu coração carrego
A ginga, a força e a graça
Do matuto que me inspira,
Do professor, do caipira,
Do índio depreciado
E de quem já foi cativo.
Eu sou feliz porque vivo
198
Num Brasil miscigenado.

O poema propõe refletir sobre a história do Brasil e o conceito de
miscigenação, porém apresenta-o como fato, reforça o mito corrente das três
raças, cita os termos usados por autores eugenistas para referir-se aos
cruzamentos no início da colonização (cafuzo, caboclo, mulato, mameluco,
etc); enaltece a diversidade em seus versos pela via culinária, artística,
religiosa e linguística, citando ainda as contribuições de imigrantes chegados
posteriormente ao país e encerra festivo reproduzindo o discurso da
miscigenação pacífica.
Na continuidade de sua performance, Moreira comenta a existência de
preconceitos na sociedade brasileira, principalmente ainda na cidade de São
Paulo, preconceitos com os migrantes nordestinos; e diante desta realidade ele
conta que fez também um poema e já segue declamando.
AOS QUE VIERAM DO NORDESTE
Sempre tive um respeito muito grande
Por quem veio de longe, como eu vim
Do Nordeste de secas prolongadas
Procurando algum meio pra dar fim
À sequência de lutas e fracassos,
Pois lutar sem vitórias é ruim.
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Sempre tive um respeito muito grande
Pelos que, pela falta de opção,
Algum dia deixaram sua terra,
E, olhos tristes, doído o coração,
Espantados chegaram na metrópole
Perseguindo um trabalho, um ganha-pão.
No sertão nordestino quando há secas
Veem-se trapos humanos de dar dó.
As estradas desertas, o sol quente,
Pés cansados pisando o fino pó,
E o caboclo sem terra e sem futuro
Padecendo e sonhando muito só.
Eu confesso que sinto muita pena
Dos roceiros exaustos de lutar;
Corpos magros, pés grossos, mãos calosas
Já cansadas de tanto trabalhar,
E o retorno que vem é muito pouco
Para quem não deseja fracassar.
No sertão nordestino o povo reza
Confiante no Deus-pai criador,
Suplicando que a seca não retorne
Nem castigue o matuto sofredor,
Desejando a atenção dos poderosos...
Sertanejo é bastante sonhador.
E você, se não veio do sertão,
Como eu vim quando tinha pouca idade,
Se você teve vida confortável,
Se não sabe o que é necessidade,
Não calcula o que sofre um sertanejo
Quando chega sem rumo na cidade.
Sempre tive um respeito muito grande
Por quem veio e aqui fincou morada,
Trabalhou de porteiro, de frentista,
Cortou cana, carpiu e fez estrada,
Foi padeiro, artesão, cavou Metrô
E ergueu prédios, com força ilimitada.
Sempre tive um respeito muito grande
Por quem é de batalha, como eu sou.
Do sertão de onde eu vim outros vieram,
Muita gente venceu e aqui ficou,
Outros hão de vencer, estão lutando;
E houve quem quis voltar, mas não voltou.
Do lugar de onde eu vim muitos vieram
Com esperanças, com sonhos e alma aflita,
Revivendo incertezas, tristes por
Deixar muitos e muitos na desdita,
Batalharam, venceram os obstáculos
E hoje contam a história mais bonita.
Mas também é preciso que agradeça
Ao lugar que algum dia me acolheu,
Abriu portas, proporcoinou trabalho...
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Tudo que eu precisava ele me deu.
Acho até que deu muito para um simples
199
Nordestino e matuto como eu.

Citando a seca e a migração interna como fato histórico nacional, Moreira
começa o poema elogiando sujeitos que, como ele, migraram para sobreviver
na metrópole ou em outras cidades ao sul do país; seus versos seguem
lembrando a religiosidade popular como fonte de esperança e sentido para
aqueles que já não podem esperar quase nada da realidade e com ela lutam
por vida melhor, alerta aos que desconhecem tal realidade sobre seu
desconhecimento e a importância de sempre relembrar este período da história
do país. Na grafia de alguns vocábulos o poeta faz uso de alterações em
regras ortográficas, para melhor se aproximar da pronúncia popular, há ainda
adaptações fonéticas no léxico coloquial, com claro intuito de criar imagens da
variação da pronúncia das palavras, além da supressão de fonemas não
pronunciados na variante falada.
Outro poema recorrente de Moreira de Acopiara, apresentado em suas
performances aborda a questão do preconceito com nordestinos em São Paulo
em contraponto com a elaboração de uma identidade regional fortalecida pela
trajetória migrante de muitos conterrâneos seus, artistas, pessoas de prestígio,
além dos trabalhadores simples e bem sucedidos que migraram e hoje
constituem grupos culturais facilmente identificáveis no sudeste.
EU ME ORGULHO DE SER UM NORDESTINO
Pelo rei do baião Luiz Gonzaga,
Pelo líder Antônio Conselheiro,
Por Antônio Silvino e sua saga,
Pela muita coragem do vaqueiro;
Pela graça dos jovens sonhadores,
Pelos versos dos nossos cantadores,
Pelo rei do cangaço, Virgulino,
Pelo negro Zumbi, forte guerreiro,
Padre Cícero Romão de Juazeiro,
Eu me orgulho de ser um nordestino.
Pela feira que tem Caruaru,
Pela sempre bonita Borborema,
Pelo frevo, forró, maracatu,
Pela linda, imortal Índia Iracema,
Pelo coco de roda, o carnaval,
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Pelas praias do nosso litoral,
Pelo mar sempre verde e cristalino,
Pelas festas de Reis, literatura,
Mamulengo, cordel, xilogravura,
Eu me orgulho de ser um nordestino.
Por Sergipe e seus grandes laranjais,
Ceará com seus bilros, suas rendas,
Pernambuco com seus canaviais,
Maranhão com seus Bois e suas lendas,
Pela imensa Bahia das carrancas,
Alagoas com suas dunas brancas,
Paraíba e seu longo mês junino;
Rio Grande do Norte não é fraco,
Piauí com carinho aqui destaco,
Pois me orgulho de ser um nordestino.
Pelos rios: Piranha, Pajeú,
São Francisco, Salgado, Jaguaribe,
Beberibe, Trussu, Banabuiú,
Potengi, Quincoê, Capibaribe...
Pelo Cego Aderaldo da rabeca,
Frei Damião, Alencar e Frei Caneca,
Lins do Rego, Dom Hélder, Marcolino,
Casa Grande e Senzala, Candomblé,
Vidas Secas, Canudos, Canindé,
Eu me orgulho de ser um nordestino.
Pelo arroz, o cacau, o babaçu,
Pela cana de açúcar, pelo sal,
Pela manga, algodão, coco, caju,
Macaxeira, ananás, melão, sisal,
Aguardente de cana, vatapá,
Carne seca, paçoca, mungunzá,
Culinária geral, pelo menino
Que cresceu entre a casa e o engenho;
Pelo pai, pela mãe, por tudo, tenho
Muito orgulho de ser um nordestino.
Pela cosca que o vento faz na mata,
Pelas festas dos peixes nos riachos,
Pela lua de brilho cor de prata,
Pelo solo da harmônica de oito baixos,
Pela voz do saudoso sabiá,
Pela fé que jamais se acabará,
Pelo barro do mestre Vitalino
Pelo Deus que ao me dar aquele chão
Me fez forte e me deu disposição,
Eu me orgulho de ser um nordestino.
Pela luta da gente sertaneja,
Pelos pobres, porém trabalhadores,
Pelo sol caprichoso que despeja
Sobre nós os seus raios multicores;
Por Caetano, Bethânia, Gil e Gal,
Patativa, Capiba, Dorival,
Chico, Zé, Pedro, Antônio, Severino,
Ariano Suassuna, Jorge Amado
E outros tantos, Brasil, muito obrigado!
Eu me orgulho de ser um nordestino.
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Pela mente fecunda de Cascudo,
Que em questões de folclore foi primeiro,
E com poucas palavras disse tudo:
“O melhor do Brasil é o brasileiro”.
Pela mente tacanha de alguns críticos
Que só veem defeitos nos políticos,
E assim fazem porque têm pouco tino
E não sabem mirar um céu azul...
Por quem ama o Brasil de Norte a Sul,
200
Eu me orgulho de ser um nordestino.

Citando nordestinos importantes para cultura e história nacional, Moreira
defende o orgulho de sua região, pelas belezas naturais de rios, paisagens,
espécies animais e frutíferas, bem como pela diversidade de produção
intelectual, cultural, culinária, artística e social; algumas palavras e expressões
usadas no cotidiano, com pouca precisão de significado, são como o termo
„cosca‟ usado por Moreira de Acopiara, de sentido um tanto impreciso;
pronúncia popular comum na oralidade brasileira de algumas regiões, para a
palavra cócegas.

Finalizando uma de suas performances Moreira declama ainda um poema bem
humorado e aberto, referindo-se à faixa etária, ironizando com as mudanças
físicas vividas por todos que chegam à terceira idade.
TERCEIRA IDADE
Na terceira idade a gente
Não pode mais ser herói,
Esmorece e, de repente,
Dói tudo. E o que não dói,
Pouco ou nada funciona.
O desânimo vem à tona,
Você quer se exercitar,
Planeja tudo, põe fé,
Mas fica deitado até
Ver a vontade passar.
Na terceira idade o ato
De trabalhar meio dia
Nos lembra um bicho do mato
Que tem pouca serventia
E cujo nome é Preguiça.
É quando a mulher lhe atiça
E você diz: “Vida dura!”
E percebe, impaciente,
Que ficou mais saliente
Na região da cintura.
200
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Por esse tempo você
Ainda sente vontade,
Porém não sabe de que,
E um grande tédio lhe invade.
O médico diz: “Exercícios
São bons, faça sacrifícios
Que as recompensas são certas!”
A gente até vai atrás,
Peleja muito e não faz
Importantes descobertas.
Jantares a luz de velas
Deixam de ter romantismo.
Sob a claridade delas
É como estar num abismo.
Não dá pra ler as letrinhas
Embaraçadas, miudinhas,
Do cardápio que lhe dão.
Na hora da sobremesa
Você olha com tristeza,
Pois não tem disposição.
Na terceira idade a gente
Apaga a luz pra fazer
Economia somente,
Não pra demonstrar poder,
Muito menos criar clima.
Essa idade é quando a rima
Que a gente quer nunca vem.
Quer poupar, encontra taxa;
Procura amigo, não acha;
201
Deseja forças, não tem.

Cerca de dez alunos do PEPG em Ciências da Religião da PUC/SP
permaneceram atentos diante da performance do poeta Moreira, visivelmente
emocionados durante a apresentação; puderam ainda conhecer detalhes da
estrutura do cordel, Moreira enfatizou que além da técnica de rimar e metrificar
é preciso estar atento aos conteúdos, às metáforas para se produzir bons
poemas.
Ele afirmou que até hoje no Nordeste os Saraus são comuns e as pessoas,
mesmo analfabetas, declamam poemas decorados e apresentou a sextilha ou
redondilha maior e sua estrutura métrica. No decorrer de sua apresentação o
poeta comentou ainda que seu último livro lançado em 2013, o vigésimo
primeiro da carreira, “Canudos e a saga de Antonio Conselheiro”, com 274
septilhas foi resultado de um trabalho muito difícil, envolvendo tornar uma obra
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em prosa já famosa, também de qualidade em versos. O poeta finaliza citando
versos satíricos sobre a cultura de massas atual (Kelly Key). 202
Durante os anos da pesquisa, diversos foram os momentos importantes
vividos, inclusive parte da intimidade do poeta, de suas comemorações entre
amigos e familiares na região do ABC paulista, bem como em sua casa para
um café com tapioca. Algumas dessas situações escaparam ao registro
fotográfico, mas permanecem na memória e em registros rascunhados,
principalmente por conta da preservação da privacidade e descontração do
poeta; outros foram registrados e permitiram ampliar o escopo da pesquisa. O
aniversário de 50 anos do poeta foi organizado como um evento num salão em
São Bernardo, contando com a presença de amigos, parentes, convidados que
se deliciaram com petiscos e bebidas típicas da cultura nordestina, além de
assistir repentistas, poetas e acompanhar o lançamento de um livro do próprio
Moreira de Acopiara. O ambiente foi decorado com grandes painéis pintados à
mão com reproduções de xilogravuras e decoraram o bolo com um mini-varal
de folhetos e fotos do poeta.
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Versos de Moreira de Acopiara “Eu não gostei do CD/dessa cantora goiaba/ o CD dela
começa/do mesmo jeito que acaba/quando vai é baba Baby/e quando vem é Baby baba”
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203

203

Foto tirada pela pesquisadora do convite de aniversário de 50 anos do poeta
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204

205

204

Fotos tiradas pela pesquisadora durante o aniversário de 50 anos do poeta.
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206

205

Foto tirada pela pesquisadora do recorte do jornal ABCD Maior de julho de 2011, no qual
consta nota/convite para o aniversário do poeta Moreira.
206
Foto tirada pela pesquisadora de recortes do jornal ABCD Maior de julho de 2011 constando
texto a respeito da comemoração de 50 anos de Moreira e lançamento de seu livro “O sertão é
meu lugar”.
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4.2.2 O universo rural do poeta caipira
A cidade de São Luiz do Paraitinga207 está situada bem no meio do caminho
entre Taubaté e Ubatuba, às margens da Rodovia SP 125, conhecida como
Oswaldo Cruz, seu centro histórico foi considerado patrimônio histórico e
tombado pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico e Turístico do Estado) em 1977, por conta do conjunto
arquitetônico de casarões e casas térreas de taipa ou pau-a-pique, com
sacadas, janelas tipo guilhotina e portas com bandeiras de ferro trabalhado
representativos do século XVIII e XIX, dos tempos áureos do café208; em 2010
com a enchente vários casarões, prédios públicos e as principais igrejas
ruíram, atualmente estando alguns ainda em processo de restauro.
No século XVIII o povoado foi iniciado como entreposto de tropeiros, com
atividade econômica baseada na agricultura de subsistência e, mais tarde, com
gado leiteiro e produção cafeeira; ainda no Império teve uma fiação em seu
território e depois desenvolveu agroindústrias de farinha, aguardente e
rapadura que alimentavam o comércio regional.209 Prédios como o da Igreja
Matriz de São Luiz de Tolosa, construída em taipa no século XIX na praça
central da cidade, com vários altares em mármore carrara210; a Capela das
Mercês, construída no século XVIII, em taipa-de-pilão, ladeada por um chafariz
e uma ladeira composta de pedras retiradas do rio Paraitinga pelos escravos 211
e o Mercado Municipal em forma de quadrilátero com arcadas, com a parte
central descoberta, contornada por um corredor, tem na parte externa ao fundo
um espaço aberto semelhante a uma arena212 todos estes prédios foram
tombados213 e também sofreram o impacto da enchente de 2010 e constituem
o patrimônio da cidade, além da casa onde nasceu Oswaldo Cruz, construída
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AGUIAR, Mário. São Luiz do Paraitinga. 2ª edição. São José dos Campos/SP: JC, 2011.
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p.13.
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Idem, p.45.
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em 1834 em taipa-de-pilão com paredes internas de pau-a-pique214 e da Igreja
do Rosário, construída em taipa sobre alicerce de pedras no século XIX em
estilo gótico decadente, cercada por um muro de pedras construído por
escravos, também com praça e chafariz com monumento em homenagem ao
teatro215, por conta da localização não foi atingida pela enchente.
Como cidade turística, São Luiz do Paraitinga desenvolve intenso calendário
festivo ao longo do ano, contando com Encontro de Folias de Reis, Festival de
marchinhas carnavalescas, Carnaval, Semana Santa, Festa do Divino Espírito
Santo, Festival de músicas juninas, Arraiá do Chipulpul, Festival Gastronômico,
Festa de São Luiz de Tolosa, Festa do Saci e Festa de Santa Cecília; além do
Reveillon que também costuma atrair turistas interessados em festividades
menos tumultuadas, ao som de marchinhas e com direito a pequena queima de
fogos.
Como já citado anteriormente, meu contato com Ditão Virgílio é mais frequente,
pela proximidade geográfica e cultural; muito antes da pesquisa definida, vários
de meus momentos de lazer ocorriam em São Luiz do Paraitinga e isto me
aproximou do poeta, contador de causos. Sempre indaguei a habilidade que o
poeta possui de chamar a atenção do público para si e, mais ainda, de prender
por longos períodos a atenção de pessoas inebriadas com sua performance;
crianças, adultos e idosos que se deleitam com seus versos, se divertem com
seus causos e se emocionam com sua poética.
Depois de definida a pesquisa, com o olhar mais atento e buscando
instrumentos para coleta de dados, dediquei-me ao campo numa abordagem
etnográfica experimental, mas cuidadosa.
“Entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 no Mercado Municipal de São Luiz do
Paraitinga, mais precisamente no dia 31 observo um grupo de senhores jogando
palito, a feira está em andamento, barracas com cebola e alho em réstia, verduras,
frutas e legumes... um senhor fuma seu cigarrinho de palha sentado sossegadamente,
senhoras conversam e caminham com as crianças, os cães também passeiam pela
feira e descansam sob o sol... Uns proseam, outros observam, uns andam de bicicleta,
outros comercializam... um menino toca insistentemente seu pandeirinho e faz pose
pra minha filmagem, enquanto aguardo o entrevistado (...) Ditão Virgílio compareceu
trajando camisa xadrez, calça jeans, botina e seu tradicional chapéu... tomou água
durante a entrevista, algumas poucas vezes, e ao final tomou uma cervejinha...
214
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conversamos por quase uma hora, seguindo o roteiro de perguntas e Ditão, muito
paciente e tranquilo respondeu e declamou alguns versos, enquanto a feira seguia...”

A observação e descrição mais atenta do entorno, do contexto no qual os
poetas costumam divulgar sua poesia permite ampliar a percepção de
influências em suas performances, bem como em sua poética; para Ditão
Virgílio o Mercado Municipal de sua cidade é um espaço cotidiano,
assiduamente frequentado há décadas para os afazeres comuns de moradores
de pequenas cidades do interior como ele, porém também se constituiu ao
longo da história da cidade como espaço artístico de manifestação e
apresentação tanto de artistas locais com seus grupos musicais, teatrais,
congadas, moçambiques e outros; quanto de cantores, bandas e artistas
famosos regional e nacionalmente em shows para grandes eventos realizados
na cidade.216 No cotidiano o local escolhido para gravar esta entrevista
(Mercado Municipal) é tranquilo e revela detalhes sobre o cotidiano da vida no
interior paulista, vida „quase‟ rural de pessoas como Ditão Virgílio, com jogos
de palito, moda de viola, prosa tranquila e a simplicidade que também
transparece em sua poética.
O poeta Ditão lançou seu primeiro livro no ano de 2010, antes seus versos
eram publicados em folhetos intitulados ‘Estórias de uma perna só’, sob
moldes inspirados da Literatura de Cordel segundo o próprio Ditão, com capa
ilustrada com reproduções coloridas computadorizadas ou fotos de cabaças
pintadas por seu conterrâneo luizense senhor Geraldo Tartaruga; este primeiro
livro de Ditão Virgílio foi produzido com apoio do governo do Estado de São
Paulo, através do PROAC, programa de ação cultural da Secretaria de Estado
da Cultura, foi uma coletânea destes versos publicados anteriormente em
folhetos.
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Exemplos de grandes eventos: Carnaval, Festival de marchinhas, Semana da Canção,
Festa do Divino, Arraiá do Chipulpull, Festa do Saci, etc.
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O prefácio do livro foi escrito por Jô Amado e o primeiro poema já revela muito
sobre o conteúdo de sua poética e de sua identidade caipira219, é um dos
poemas mais declamados por Ditão em suas performances, como demarcação
identitária de suas origens e raízes, realçadas pela linguagem caipira
intencionalmente utilizada, além do vocabulário peculiar.
O SACI E O CAIPIRA
O caipira acordo di noite
C‟os cachorro latino
Um sobio ardido
Ele tava ovino
O tropé dum cavalo
O saci tava vino
Pegá fumo no fogão
Aonde ele fica bulino
O toicinho do fumero
No mormaço do fogão
Na casa di pau-a-pique
Lá no fundo do grotão
A parede isfumaçada
Picumã tem de montão
Aonda o saci mistura
217

Foto tirada pela pesquisadora da capa do primeiro livro publicado pelo poeta em 2010.
Foto tirada pela pesquisadora da primeira página deste primeiro livro.
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Antônio. Os parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Duas Cidades, 1971. Que considera o caipira
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O arroiz cum fejão
Na mandioca frita
Ele faiz a confusão
Põe o melado di cana
Despois espreme o limão
O caipira num é bobo
Faiz a sua armação
Preparô a arapuca
O saci nu gostô, não
Pegô um pedaço di fumo
I armô a ratoera
O saci entrô pulano
Do arto da cumunhera
Pur onde passô apertado
Pelo esteio de canelera
I na taipa do fogão
Ele sentô bem na bera
Despois d‟uma risada
Parecia que criô asa
Queimô o dedo n‟água quente
Numa chalera que vaza
Ponhô fumo no cachimbo
I cendeu c‟uma brasa
A fumaçada que deu
Quase ponhô fogo na casa
Ia caí na armadia
O caipira se aproximô
“Quero sê seu amigo”
Foi assim que falô
O saci quis i imbora
Que inté isperniô
Pegô o pedaço de fumo
I a ratoera desarmo
Ficô preso pelo dedo
Num conseguiu iscapá
O caipira disse assim:
“Só eu posso lie sortá
Num fique di azá cumigo
Pois tentei lie avisá
Aqui no fogão di lenha
Pare de vim bagunçá”
Num teno ôtra saída
O Saci decidiu falá:
“Podemo sê amigo
Di bagunça eu vô Pará
Aqui eu venho sempre
Gosto muito do lugá
Pois no canto do fogão
Acho fumo prá pitá”
Sortano da ratoera
Que aperto seu dedo
O saci fico contente
I foi perdeno o medo
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“Vô deixa ocê im paiz
Sei que levanta bem cedo
Mais fique sabeno, caipira,
D‟ocê fizero enredo
Tão dizeno pur aí
Que ocê num trabaia
Passa o tempo inrolano
Seu cigarro de paia
I quase que num usa
Sua inxada-navaia
Sei que isso é mentira
A sua raça num faia
O caipira respondeu:
“Eu num ligo pra boato
Trabaio o dia inteirinho
Sô um matuto nato
Lá na cidade grande
Sei que tem bastante rato
Pur isso fico contenti
Di vivê aqui no mato
Pranto roça di mio
I coió com muita fé
Fejão aqui dá bastante
Um bão punhado por pé
Carne de porco na lata
Cana doce iguar mé
Garapa que sai do ingenho
Cum ela faço o café
Galinhada no terrero
É mistura pro armoço
Di veiz em quano um pexe
Que vô pescá lá no poço
Horta cheia de verdura
Tempero tem um colosso
Que faiz ficá recendeno
Inté a carne cum osso
Cozinho no fogão di lenha
De ferro é a panela
Tomo água da cumbuca
A bacia é uma gamela
A caneca é di cuia
A lamparina feito vela
A porta num tem chave
É só passá a tramela
No munjolo a socá
Do mio faço farinha
No moinho di pedra
Faço fubá e canjiquinha
Fubá pra fazê broa i bolo
Assá no forno da cozinha
A quirera bem lavada
Cozinho cum costelinha
Cum esterco do currar
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As pranta é cuidada
Num uso adubo químico
Que é uma praga danada
A água pura é da mina
Di gostinho adocicada
No sertão o pôco é tudo
Na cidade o tudo é nada
Aqui só ando descarço
Amarro a carça cum imbira
Meu virado di fejão
Eu como cum cambuquira
Tiro proveito da terra
Me orguio di sê caipira
Só carço minha butina
Quano vô dançá catira
Quero convidá essa gente
Que mora aí na cidade
Vim passeá no sertão
Conhecê a felicidade
Se lembrá da infância
E matá sua saudade
Mostrá pr‟as criança
Que aqui num tem mardade
Agora, saci, me conte
Pur que ocê é assim
Dessas suas traquinagem
Quero sabê tudo, enfim
Cumo ocê foi criado
Pode confiá ni mim
Cabá cum esse mistério
Nas dúvida pô um fim”
“Vô contá meu segredo
Cumo é que eu nasci
Purque tem muita gente
Que num credita ni mim
Se tenho uma perna só
É purque tem que sê assim
Pur parecê passu encantado
Me chamaro di saci
A natureza tão bela
Quano foi pra me criá
Num sei o que conteceu
Cumo ela foi faia
Me farto uma perna
Num há como consertá
O saci nasce assim
Num dianta inventá
Também sô criticado
Dize que sô do mar
Pessoas despreparada
Isso é coisa normar
Dize que num existo
Etcétera e tar
Mai quano eu pareço
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Sente um medo mortar
Gosto di fazê farra
I bagunço pra valê
No meio do rodamoinho
Pocos que podem vê
Tem que tá preparado
Cum inteligência e podê
Os que duvida di mim
Boto memo pra corrê
Sempre faço trança
Na crina do cavalo
Prá busca fumo nas casa
Antes do cantá do galo
Munto nos potro xucro
Pulano cerca i valo
Quanto mai corre e pula
Mai eu gosto do imbalo
O morcego num faiz trança
Cumo ôvi arguem falá
Ele faiz um emaranhado
Quano o sangue vai chupá
Eu tranço bem diferente
É difíci di desatá
Se eles nunca me viro
Cumo é que podem prová?
Otra coisa que eu quero
Que preste muita atenção
Pra num dizê que é mentira
I nem fazê confusão
Do furinho do taquaruçu
O gomo é minha proteção
Eu saio pequenininho
Pois ninguém nasce grandão
Saio fumano no pito
Que o saci pai acendeu
Um cachimbo de taquara
Que de presente me deu
Diz que emprestô da vovó
Na noite escura que nem breu
Vovó diz que é mentira
Num sei o que aconteceu
Cum a penera di cruzeta
Muitos me quer caçá
Pra prendê na garrafa
I tê o que desejá
Mais tome muito cuidado
Pois se um dia eu iscapá
Vô dá um grande castigo
Vai sê sete ano de azá
Me dano um pôco de fumo
Ocê vai sê meu amigo
Pois terá muita sorte
Aquele que é bão cumigo
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Quemduvidá di mim
Presto as conta e castigo
Eu detesto quem é farso
Purque oferece perigo
Quano tá na luiz do dia
Tem gente que faiz gozação
Dizeno que num existo
Que é mentira ou invenção
Mai no escuro i sozinho,
Quano faço aparição,
Grita pur tudo os santo
Chora e pede perdão
Gosto muito di brincá
C‟as criança da iscola
Brinco di pegada
I tamém di chuta bola
Iscondo lápis i caneta
Faço suvertê da sacola
Danço i viro piruleta
Faço o que dé na cachola
Dizê que fui iscravo
Mai isso é uma mentira
Que minha mãe veio da África
I mestiço c‟o Curupira
Morano aqui no mato
Muita gente me admira
Defendeno o sertão
220
O saci tamém é caipira”

Nas publicações dos poemas de Ditão Virgílio, como de todos os poetas
populares, ocorre que a oralidade é a base, alguns poemas, folhetos e livros,
trazem na sua versão escrita uma transcrição da forma falada, em outros
momentos, porém, também é possível perceber uma preocupação com a
norma culta. Durante a pesquisa em observações e durante as filmagens de
performances de Ditão, bem como em entrevistas, transparece sua habilidade
discursiva, tanto em prosa como em poesia; o poeta domina a fala e é partir
dela que sua poética flui, com tranquilidade.
Jô Amado é jornalista radicado em São Luiz do Paraitinga há alguns anos,
sóciofundador da SOSACI (Sociedadade dos Observadores de Saci) instituição
que realiza há treze anos a Festa do Saci, uma iniciativa de valorização da
cultura brasileira, especialmente a cultura local caipira, dos mitos e lendas
brasileiros, atua no Observatório da Imprensa e no Le Monde Diplomatique
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Poema encontrado no livro de VIRGÍLIO, Ditão. Estórias de uma perna só. São Luiz do
Paraitinga: Edição do autor, Re9 Artes gráficas, projeto apoiado pelo programa de ação cultural
do Estado, PROAC/SP, 2010, pp. 7-13.
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Brasil e é autor de vários livros e textos, admirador do poeta Ditão, de seus
causos, folhetos e de sua prática performática sempre presente em Sâo Luiz
do Paraitinga durante festas, eventos, festivais.
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Algumas publicações dos poemas de Ditão Virgílio apresentam texto que
transcreve a fala caipira, vocábulos próprios à variante linguística desenvolvida
no interior da região do Vale do Paraíba, principalmente ainda usuais nas áreas
rurais de São Luiz do Paraitinga. As marcas orais constitutivas da poética de
Ditão transparecem no léxico, tanto em termos quanto em expressões
utilizadas correntemente; a poesia é impregnada da linguagem chamada
matuta, desde muito tempo, sem preocupar-se com a gramática e a norma
culta, inclusive provavelmente intencionalmente desconsiderando-a foi que o
poeta conseguiu apoio financeiro para suas publicações em livro.
O poeta inclusive comenta em um de seus poemas as origens linguísticas da
variante caipira no interior das regiões sudeste e centro oeste, num de seus
folhetos Ditão elabora uma narração a respeito do „nhengatu‟, idioma ou língua
geral criada pelos jesuítas para facilitar a comunicação com os diversos grupos
indígenas durante o processo de colonização e evangelização nas missões
jesuíticas.
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Foto tirada pela pesquisadora das páginas do prefácio do livro “Estórias de uma perna só”
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NHEENGATU: DIALETO CAIPIRA
Ditão Virgílio – 10/07/2010
Eu vou falar do caipira
Que vive a carpir o mato
É o primeiro brasileiro
É mesmo um matuto nato
Surgiu na colonização
Foi assim que se deu o
fato
Foi em mil e quinhentos
Que os portugueses
chegaram
E para entrar nos sertões
Com as índias se
casaram
Nasceram os caboclinhos
Que sempre no mato
moraram
No projeto português
Só vinham homens pra cá
E aqui arrumavam índias
Para se entrelaçar
Traziam a fé, a lei e o rei
Para o povo dominar
Os Tupi vinham da
Amazônia
Pelo litoral caminhando
As terras da beira-mar
Eles foram ocupando
Desde o norte até o sul
Muito tempo dominando
Só na região de Campos
Não conseguiram entrar
Pois viviam os ferozes
Aimorés e Goitacás
Povo da nação Jê
Que não se deixou
dominar
Os Tupi só não tomaram
Esse pedaço do litoral
O resto da etnia
Falava a língua geral
Das muitas faladas na
costa
Essa era a principal
O padre Manoel da
Nóbrega
Também veio pra cá
Trouxe a ordem jesuíta
Pra poder catequizar
Era o projeto da coroa
Pela língua dominar

Pouco tempo depois
Quatro anos pra frente
Desembarcou na Bahia
E se fixou em São Vicente
O padre José de Anchieta
Que notou a fala diferente

O caipira desenvolve
Certa particularidade
Definida por Anchieta
Que pra ter facilidade
Percebeu que os índios
Tinham uma dificuldade

Vendo que os indígenas
Falavam a língua geral
Aprendeu e estruturou
Forma latina gramatical
Misturando o português
Com espanhol pouco
formal

Quando falava do sagrado
Para os índios catequizar
Anchieta percebeu
Que eles gostavam de
dançar
Tratou logo de
aprenderem
As danças pra dominar

Deu o nome de
nheengatu
Que vem do Tupi Guarani
Língua fácil, língua boa,
O nhem-nhem-nhem vem
daí
Essa é a língua brasílica
Por muito tempo falada
aqui
Usada pelos bandeirantes
Que desbravaram o
sertão
No contato com os índios
Pra fazer a comunicação
Orientados por rios e
matas
Não perdiam a direção
O caipira bandeirante
Pelas matas se
aprofundou
Descobriu Minas Gerais
Muito ouro lá achou
Quando veio o declínio
Pelo sertão se embrenhou
Começaram a plantar
E gado também criar
Chegaram até Goiás
Mato Grosso e Cuiabá
Descendo um pouco pro
sul
Pro norte do Paraná
Começando por São
Paulo
Indo por estes confins
Conhecido por Paulistânia
Deram um nome assim
Eixo da cultura caipira
Vai até o Tocantins
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Falando o nheengatu
Trecho litúrgico inseriu
O processo de catequese
Dessa forma atingiu
Através de cantos e
danças
Foi assim que conseguiu
Essas danças até hoje
Estão no universo caipira
São as danças de roda
Que para os lados gira
Cururu, cateretê
E o conhecido catira
A linguagem caipira
Expressa religiosidade
Marcada pelo catolicismo
Mostra a realidade
Com a indígena e africana
Em forma de
espiritualidade
A dança de São Gonçalo
E os três santos juninos
A congada e o
moçambique
E a festa do Divino
Comida, reza, canto e
dança
São do caipira genuíno
Passando um certo tempo
Um cronista veio pra cá
E percebeu que os índios
Não conseguiam
pronunciar
Nem f, nem l, nem r
E mandou uma carta pra
lá

Sr. Rei vai ser difícil
Este povo conquistar
Não falam f, l nem r
Como vamos dominar
Sem fé, sem lei e sem rei
O projeto não vai andar

A porta virou porrrta
O r ficou arrastado
A mulher virou muié
O f ficou assoprado
Foi um Deus nos acuda
Por isso diz “fala errado”

Lá ele troca alimento
Colhe a roça em mutirão
Nas festas religiosas
Se reúne pra oração
Fala o idioma da vida
A natureza é sua relação

O rei então respondeu
Mandando uma carta pra
cá
Invente qualquer coisa
Faça eles acreditar
Então a língua caipira
Começou a dominar
O nheengatu foi falado
Por dois séculos no Brasil
Mas o rei de Portugal
Um dia pra cá fugiu
E não entendendo nada
A nossa língua proibiu

O caipira com receio
De ser preso de repente
Não ia mais na cidade
Daquele dia pra frente
Observava primeiro
Pra depois falar com a
gente

O domínio político
E os intelectuais falantes
Criaram rejeição e
desprezo
Com sua língua
dominante
Mas o caipira resiste
A toda hora e todo
instante

Se não falasse o
português
Era chibatada e prisão
A língua era sabida
Mas falada, não era não
Com a fonética Tupi
Começaram a usar então

Até hoje é assim
Primeiro ele espreita
Se não tá bom, vai
embora
E em outro canto se ajeita
Mas se vê que é amigo
A boa prosa tá feita
Pouco sabe escrever
Sua história é oral
Não foi privilegiado
Desde o tempo colonial
Resiste à língua
portuguesa
Vivendo na zona rural

Por dois séculos e meio
Essa língua foi falada
É apenas diferente
Bem longe de ser errada
Resistência cultural
Foi de pai pra filho
passada
Mesmo com a imposição
O caipira sempre resistiu
Deselegante, inadequado
É o que sempre se ouviu
Mas ele continua falando
A primeira língua do Brasil

Este é um poema didático de Ditão, sobre o nheengatu, escrito em português
simples e que aponta para aquilo que os teóricos hoje denominam e
reconhecem como variante linguística caipira; parte de fatos históricos
reinterpretados e ressignificados num poema que enaltece os elementos do
universo caipira, pela via dos detalhes dos termos próprios da linguagem local
e das práticas desenvolvidas neste contexto.
Nas entrevistas e em conversas informais realizadas durante a pesquisa, o
poeta comenta o fato de escolas, por vezes, resistirem ao trabalho com suas
poesias usando o argumento da importância da norma culta e o fato de seus
folhetos e livros nem sempre se constituírem dentro deste modelo; claro que o
poeta se preocupa com a inserção de sua obra e, sendo assim, busca apoio de
revisores que leiam e contribuam para a „correção‟ de seus versos. A produção
poética de Ditão, portanto, apresenta poemas mais ou menos adequados à
norma, conforme o contexto de sua publicação, com menos „correções‟
inicialmente, com o uso intencional da linguagem escrita como o caipira fala
quando tal prática passou a ser entendida como valor por instituições que
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custeavam as publicações, e ainda com apoio de amigos leitores e revisores,
visando ampliar o público leitor.
Outro aspecto diferencial da obra de Ditão são as ilustrações de algumas de
suas produções, tanto em folhetos quanto nos livros, tomam por base pinturas
realizadas em cabaças feitas pelo senhor Geraldo Tartaruga, que são
fotografadas; as capas de folhetos de Ditão fogem ao padrão das xilogravuras
e procuram valorizar elementos locais da tracidional cultura caipira, já utilizouse de desenhos computadorizados coloridos, montagens a partir de fotos de
paisagens e fatos, bem como de bonecões típicos dos festejos luizenses; mas
que ultimamente tem usado a cabaça cortada ao meio e decorada com arte em
argila ou a cabaça inteira pintada por fora com cores fortes.
Como descreve a transcrição abaixo, no lançamento do segundo livro de Ditão
houve uma festa com apresentações artísticas típicas, degustação de queijos,
cachaças, biscoitos e autógrafos; esta obra publicada também com recursos do
PROAC tem capa ilustrada com foto de pintura em cabaça e também traz
algumas ilustrações internas no mesmo perfil.
“Fins do mês de julho de 2013 ocorreu o lançamento do segundo livro do poeta
Ditão Virgílio „Estórias de uma perna só 2‟... por volta das 20h cheguei ao
Centro Cultural de São Luiz do Paraitinga, antigo prédio da Telefônica, que
sediou o lançamento... a festa estava no auge, com música animada,
degustação de queijos, cachaça, café e biscoitos... o autor autografava seus
livros e posava para fotografias bastante satisfeito... havia muita gente da
cidade presente e também de Taubaté e região, além de membros da
SOSACI222, grupo que conta com a participação de jornalistas, intelectuais e
ativistas culturais de São Paulo (...) No momento que cheguei o evento contava
com cerca de cem pessoas, observei alguns que estavam se retirando e outros
que chegavam... Entre as autoridades estavam dois vereadores, um deles filho
do Ditão, e também o prefeito da cidade e o secretário de cultura... O poeta
estava cercado de admiradores, amigos e até dançou com sua namorada,
entre um autógrafo e outro (...) O espaço estava decorado com simplicidade
usando a tradicional toalha de chita sobre as mesas, com cadeiras plásticas
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SOSACI – Sociedade dos observadores de saci (ONC – Organização não capitalista)
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enfileiradas no salão em frente ao mini palco onde os músicos se
apresentavam e animavam o público... num outro salão o autor dava
autógrafos, pessoas conversavam e se deliciavam com o queijo, a cachaça e o
café... Mais ao final da noite ainda chegaram pessoas para prestigiar o autor...
até de São José dos Campos... Depois de encerrado o evento, ainda pude
encontrar o poeta num restaurante local, num momento mais íntimo com a
namorada e uns amigos, relaxando, bebendo e comendo.”

As capas e ilustrações de folhetos e livros de Ditão podem ser compreendidas
como elemento criativo em sua prática, pelas escolhas que partem de seu
universo cultural, buscando valorizar elementos caraterísticos deste contexto,
da arte popular local e de suas formas de representação do cotidiano, como se
pode observar abaixo.

As temáticas dos folhetos de Ditão Virgílio também expressam sua ênfase
temática peculiar ligada às questões do universo cultural caipira, não só pelo
personagem recorrente, Saci, ser mitológico híbrido que aparece em causos
em diversas regiões do Brasil, mas que entre os caipiras se faz bastante
presente no imaginário; fatos socialmente marcantes, eventos nacionais,
mundiais, festividades locais, bem como catástrofes naturais são também
temas presentes nos folhetos e livros, além de descrições e exaltações do
cotidiano caipira e de suas práticas tradicionais.
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A autoafirmação identitária é típica da poesia popular, tanto nordestina quanto
caipira, na situação de Ditão transparece em toda sua obra essa necessidade
de atribuir origem sagrada ou essencial para suas práticas, costumes, valores e
características em contraposição às características da pósmodernidade e
também diante de fenômenos naturais.
Na passagem do ano de 2009 para 2010 a cidade de São Luiz do Paraitinga
viveu uma catástrofe natural, a enchente de efeitos devastadores para seu
centro histórico, para seus habitantes e sua cultura tradicional, marcada pela
íntima relação dos sujeitos com o espaço da cidade, com os prédios antigos,
religiosos ou não; encontrei Ditão Virgílio ainda poucas semanas após a
enchente, vindo do sítio pela primeira vez para ver o ocorrido e foi possível
perceber o impacto que lhe causou a visão do centro histórico destruído, dos
casarões derrubados, e principalmente da Igreja Matriz derrubada e diante do
vazio o poeta produziu e publicou pouco depois um novo folheto.
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Em suas apresentações públicas após 2010, Ditão sempre reserva um
momento para apresentar este poema a respeito da enchente, não sem antes
contextualizar minimamente a plateia e assim realizar sua performance
carregada de emoção que a todos contagia.
A devastação causada no território e no entorno de São Luiz do Paraitinga pela
monocultura do eucalipto também é tema de folheto de Ditão Virgílio, poema
que foi amplamente divulgado na internet e em redes sociais e contribuiu para
recnhecimento do próprio poeta por sua denúncia social, ambiental e política;
trechos do poema são citados em artigo acadêmico a respeito de Direitos
Humanos de trabalhadores no Brasil223.
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OLIVEIRA, Jelson. A cara-de-pau da silvicultura: destruição ambiental e violação aos
direitos humanos. In.: Direitos Humanos no Brasil: Relatório da Rede Social de Justiça e
Direitos Humanos, 2007, pp.110.
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Ditão é hoje reconhecido na região do Vale do Paraíba e em outras regiões do
estado de São Paulo e do Brasil, realiza apresentações em festas e eventos,
concede entrevistas para meios de comunicação diversos e também para
pesquisas acadêmicas.

224

4.3 Universos em movimento: produção e reprodução da vida

A comparação das trajetórias de Ditão e Moreira permite compreender melhor
cada um dos horizontes sob os quais suas obras se constituíram sob universos
culturais distintos, que se traduzem em elementos diferentes, mas como
componentes da mesma poesia popular, marcada pela oralidade como
geradora, pela memória e pela performance como forma expressiva.
A formação dos poetas, sujeitos desta pesquisa, seguiu caminhos diferentes,
contou com condições muito diversas e adversas, Ditão como menino
224

Foto tirada pela pesquisadora de recortes do jornal O DIÁRIO DE TAUBATÉ, caderno
especial produzido por alunos do curso de jornalismo UNITAU.
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interiorano caipira conviveu desde cedo com as práticas populares de palhaços
de folia, mestres da memorização e do improviso, além de mestres da
performance gestual e corporal própria; nascido na roça no território de São
Luiz do Paraitinga, mesmo vivendo na roça, logo percebeu a importância para
os habitantes da cidade e para os visitantes daquelas práticas culturais que
definem o município como estância turística de reconhecimento nacional;
inicialmente com a produção da vida baseada na agricultura de subsistência e
na produção de leite, Ditão viveu com sua família as crises dos pequenos
produtores rurais que precisaram encontrar outras fontes de renda e meios de
sobrevivência após mudanças conjunturais. A poesia é uma forma de
expressão que ele começa a utilizar inspirado em novelas de rádio, inspiração
conjugada às práticas de palhaço de folia, a passagem para a produção de
folhetos e as apresentações públicas também se tornam novas fontes de renda
ao longo da vida; o reconhecimento gradativo da qualidade de suas produções,
seja por conta das habilidades de memorização, oralidade e performance ou
por conta das temáticas originais presentes em seus folhetos e apresentações
atraem turistas e conterrâneos que acabam ampliando seu público e gerando
acesso a divulgação de políticas governamentais de fomento à produção
cultural, assim Ditão consegue publicar livros e atinge reconhecimento ainda
mais amplo.
Moreira ainda menino também conviveu com cordelistas e repentistas em
saraus domésticos e festas, inspirou-se nestes mestres da memorização e do
improviso, mestres também da performance própria da poética nordestina, mas
manteve esta inspiração discreta; nascido no sertão do Ceará, em Acopiara,
teve a infância de muitos meninos nordestinos e acabou migrando para São
Paulo por conta da perda familiar de seu pai que alterou condições econômicas
e relações pessoais. Estabilizado no ABC paulista, Moreira encontrou
ambiência nordestina em Diadema, por conta do fluxo migratório que
estabeleceu diversos conterrâneos seus no entorno da capital paulista em
busca de melhores condições de vida, assim como ele; já um jovem adulto
migrante Moreira começou a produzir folhetos, apresentar-se publicamente e
tornar-se reconhecido por suas produções, hoje com vasta obra em folhetos,
livros e outros materiais Moreira integra redes diversas de produção e
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reprodução da poesia popular, inclusive instituições que avaliam e legitimam as
produções de outros.
Ditão e Moreira são autores, produtores e reprodutores no campo da poesia
popular, constituíram universos paralelos; suas obras e trajetórias geram
significação para suas próprias vidas e daqueles que com eles se relacionam, o
grau de legitimação e distinção por eles atingido diverge conforme as
condições dos campos, geral e local, nas conjunturas em que atuam. A ação
deles interfere na constituição do campo artístico e literário, bem como no
campo da poesia popular, na medida em que, questionam ou reconhecem
habitus estabelecidos.
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PARTE III
Aspectos conclusivos, em tese
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Capítulo V
Cultura e poesia popular na pós-modernidade
“Um tipo diferente de mudança
estrutural está transformando as sociedades
(...) está fragmentando as paisagens culturais
de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e
nacionalidade, que, no passado, nos tinham
fornecido
sólidas
localizações
como
indivíduos
sociais.
(...)
Esse
duplo
deslocamento – descentração dos indivíduos
tanto de seu lugar no mundo social e cultural
quanto de si mesmos...”
“As nações
híbridos culturais.”

modernas

são,

todas,

(Stuart Hall, 1997)

Neste capítulo retomo minha forma de pensar a poesia popular, certa visada da
cultura popular com base em reflexões atualíssimas, bem como uma
interpretação da vida social. Muitas reflexões teóricas de diversos autores que
discutem cultura e sociedade na pós-modernidade se fazem presentes,
apresento aspectos conclusivos possíveis sobre a poesia popular, nas obras de
Ditão Virgílio e Moreira de Acopiara, bem como os rumos que se traçaram e se
poderão traçar na constituição destes pluriuniversos poéticos.
5.1 A cultura popular
Em sua reflexão sobre cultura popular, Maria Celeste Mira 225 considera sua
proximidade com a ideia de folclore, mas também com a cultura de massas, a
autora aponta que as cisões conceituais não dão conta da realidade que é
indissociável; ressalta ainda que no terceiro milênio ocorre a rearticulação de
traços culturais locais com interesses da indústria do turismo e a cultura
popular passa a ser pensada também como um bom negócio.
A autora salienta que autores como Bakhtin (1987), Burke (1989) e Thompsom
(1998) já apontaram a relação entre cultura popular e festa, mas observa que
hoje as festas populares tem se tornado eventos massivos e essa oposição
teórica também já foi apontada por Jesus Martín-Barbero (1987); a cultura
225

MIRA, Maria Celeste. Entre a beleza do morto e a cultura viva: mediadores da cultura
popular na São Paulo da virada do milênio. Tese apresentada para obtenção do título de
livre-docente em Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2014.
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popular pode continuar sendo pensada como miscelânea, como mistura, como
bricolage. A pesquisadora reafirma a inexistência de uma essência da cultura
popular, reitera com a antropologia que se tratando de cultura, discute-se
história, elementos recriados, modificados e perdidos; relações de poder,
dominação, resistência e acomodação; sendo que para Celeste Mira no caso
brasileiro, muitos conteúdos recriados são provenientes do período colonial, da
tradição rural, oral e religiosa.
Celeste comenta que na virada do terceiro milênio ocorrem exposições,
comemorações e surgem diversas publicações, documentários, novas revistas,
reedições

de

folcloristas,

dissertações,

teses,

cursos

e

bibliotecas

especializadas em elementos da diversidade cultural brasileira, como a
Belmonte em Santo Amaro, especializada em cultura popular e literatura de
cordel e sob curadoria de Marina de Mello e Souza. O cordel foi objeto de
apropriação no ano 2000, de acordo com comentários de Celeste; seus versos
e as xilogravuras que ilustram seus folhetos foram reeditados em formas
diversas, suas temáticas foram apropriadas em filmes, em canções de músicos
brasileiros da atualidade, em novelas e até em enredos de escolas de samba;
tais práticas agregaram capital cultural às práticas e produções populares.
Citando a análise de Nestor Garcia Canclini a respeito da apropriação das
festas e do artesanato mexicano pela cultura de consumo capitalista, Maria
Celeste compara o caso brasileiro; Canclini pensava, como Michel de Certeau,
que a diversidade cultural se perderia com a padronização da produção
industrial, ele pensava o artesanato como contra hegemônico e de sentido
identitário; no terceiro milênio a autora acredita que há um caráter programático
da intervenção sobre as produções populares, além da diluição da diversidade
cultural.
A autora considera o termo cultura popular polissêmico, propõe uma análise
lógica e lexicológica do conceito, com base em Bourdieu e Grignon e Passeron,
para escapar de visões oposicionistas que enxergam a cultura popular ou pela
via do relativismo cultural, ou pela via da legitimidade cultural; propõe pensar a
cultura popular não como sistema autônomo coerente e completo, mas também
não como carência, submissão ou imitação, Celeste afirma que ambas visões
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resultam de desvio ideológico, de armadilhas que penetram teorias e geram
etnocentrismo de classe.
A reflexão de Celeste polemiza a visão sobre o folclore como algo belo, mas
morto, e a visão dinâmica da cultura manifesta também na cultura popular
atual, em seus mediadores226; a autora comenta características e elementos da
cultura popular que se aproximam de elementos e características da cultura
pós-moderna, a confluência entre o ethos festivo e a ética do entretenimento e
consumo, sendo uma destas aproximações.
Numa retomada baseada em periodização histórica da cultura popular, Celeste
descreve como entre os séculos XVII e XVIII as culturas populares tradicionais
de origem medieval e antiga foram perseguidas e reprimidas, que neste
período a cultura popular era considerada herética pela igreja católica e depois
também foi condenada pelos protestantes e a reforma. A elite (burguesia e
nobreza) acusava de mau gosto e vulgaridade, o iluminismo identificava cultura
popular com ignorância e superstição; assim no início do capitalismo e do
mundo industrial os dias festivos são diminuídos, festas reduzidas e excessos
controlados, a urbanização restringe os espaços festivos e expulsa as festas
para fora das cidades. No século XIX, com sistemas de ensino e a difusão de
uma nova visão de mundo, os valores do trabalho, o espírito científico
disseminado e a ênfase no Estado Nacional, fez com que a cultura popular
fosse esquecida e depois redescoberta pelos intelectuais alemães como
Herder.

Esses

alemães

consideraram

o

popular

como

essência

da

nacionalidade e como reação à influência francesa de cultura das elites; os
teóricos deste período tinham uma concepção idealizada da cultura popular e
do povo, alguns teóricos consideraram que neste processo teve início a cisão
entre aquilo que se definiria como a verdadeira cultura popular e a cultura de
massas; já no século XX, vários pesquisadores consideraram que matrizes
ibéricas foram recriadas no Brasil, reinventadas e ressignificadas.
A pesquisadora cita o historiador Roger Chartier (1995) por sua crítica de
análises históricas periódicas da cultura popular, que enfatiza que a cultura
popular tem sido continuamente recalcada e depois ressuscitada pela
226

Idem, pp.11-40.

188

historiografia, Chartier propõe pensar o popular não como conteúdo, mas como
forma de apropriação, inspirado em Michel de Certeau (1994). Celeste também
cita Stuart Hall (2003) para quem o popular envolve processos de luta,
resistência, apropriações e expropriações; além de Jacques Le Goff (1988,
p.XI) que afirma que a cultura popular é um conceito-problema que interroga
insistentemente cada um de nós e a sociedade. A Tese central de Maria
Celeste Mira é que na mundialização da cultura vivemos um momento novo na
história das apropriações da cultura popular que associa tradição, raiz,
patrimônio imaterial e diversidade cultural; enfatiza que a globalização, não
necessariamente, representa a padronização da cultura e que também as
ações da cultura popular não seriam reações ou resistências à globalização.
Minha hipótese a respeito do popular coincide com a elaborada por Celeste e
procuro aqui pensar a poesia popular neste contexto, como produção popular
que envolve criatividade, processos de luta decorrentes de contextos sociais,
envolve ainda resistências e marcas tradicionais, como os aspectos da
oralidade em performance e apropriações pela cultura letrada que podem ter
contribuído em seus processos de distinção, e também envolve expropriações
pela indústria de consumo e de massas que definem hoje elementos de sua
movência.
5.2 A poesia popular
Apresento aqui a poesia popular produzida por Ditão Virgílio e Moreira de
Acopiara, como manifestações diversas, universos paralelos que constituem
um campo, não ainda como um sistema totalmente autônomo, coerente e
completo, mas em constituição e relação constante com a cultura e literatura
brasileira e mundial; considero ser totalmente superada pelos elementos aqui
apresentados a ideia da produção poética popular como carência, como
submissão ou mera imitação das produções das elites. As poéticas de Ditão
Virgílio e de Moreira de Acopiara compõem nossa história, trazem elementos
recriados em folhetos, livros, CDs, DVDs, nas redes sociais e em
apresentações performáticas ao vivo; claro que há elementos modificados por
esses novos meios de comunicação e outros perdidos neste processo; são
perceptíveis relações de poder, dominação, resistência e acomodação entre os
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próprios

poetas

populares

em

suas

organizações

coletivas

visando

reconhecimento social e distinção, bem como em suas relações com outros
autores representantes do universo literário e acadêmico das elites nacionais
ou mundiais.
A poesia popular ainda mantem certa proximidade com a ideia de folclore,
como aponta Celeste a respeito da cultura popular, publicações em livro e
participações dos poetas em festas e eventos folclóricos são aspectos que
apontam para tais aproximações; mas ocorre hoje também uma profunda
aproximação da poesia popular com a cultura de massas, a partir da
rearticulação dos traços culturais locais com interesses da indústria do turismo,
assim a poesia popular pode ser pensada também como um bom negócio para
os poetas e para políticas locais, regionais, nacionais e mundiais. Ditão e
Moreira lidam com tais questões a partir de seu habitus popular e não
desconsideram que tais práticas da sociedade pós-moderna exigem crítica,
mas que também agregam capital cultural às suas produções; no trato com o
mercado editorial paulistano e nacional, Moreira vive esse processo articulando
elementos de seu universo nordestino de migrante radicado no ABC paulista
com a pós-modernidade. Estabeleceu redes presenciais e virtuais com outros
poetas nordestinos e não nordestinos, populares ou não em São Paulo, no Rio
de Janeiro e em outros estados, participa da ABLC, da UCRAN e outras
instituições que divulgam o universo nordestino e suas produções.
No universo caipira, marcado por práticas da música, da festa e de costumes
tradicionais, Ditão inova com a proposta de folhetos e livros como forma de
divulgar sua poesia, com publicações inspiradas inicialmente no rádio e em
folhetos nordestinos, Ditão é independente devido ao isolamento e quase
completa ausência de editoras no Vale do Paraíba paulista, os meios de
comunicação de massa, marca da pós-modernidade, se instalam no universo
caipira primeiro pela via do rádio, depois da TV e hoje da internet e redes
sociais utilizadas pelo poeta na reprodução de sua obra.
Paul Zumthor em sua compreensão das performances considera que a
pretensa hegemonia da escrita na história, vem sendo relativizada por variadas
formas de registro, de transmissão e de permanência que metamorfosearam
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suportes gráficos, digitais, virtuais, auditivos, mas mantendo características
literárias específicas. Partindo de uma inversão indutiva, Zumthor examina as
expressões da oralidade em diversas regiões do mundo e analisa o
funcionamento da voz poética, conclui que a performance oral é um fenômeno
heterogêneo e se constitui como modo eficaz de comunicação poética,
concentra sua atenção sobre o papel do corpo na leitura e percepção de textos,
bem como no papel da voz como emanação do corpo que o representa em
sons.
Ditão e Moreira realizam vocalmente sua poesia, vivem disso, são autores de
performances diversas que compõe o fenômeno heterogêneo apontado por
Zumthor, a partir de universos culturais plurais e paralelos, mas que podem ser
analisadas a partir das mesmas categorias pensadas por ele.
5.3 O jogo das reflexividades em pesquisa
Repensar as concepções teóricas das ciências sociais, bem como as práticas
de pesquisa, tem sido o desejo expresso de inúmeros pesquisadores, com os
avanços inter, trans, multidisciplinares já propostos novas possibilidades vem
se abrindo nas pesquisas envolvendo a cultura; compreender os sujeitos da
pesquisa como atores e autores de si e de suas produções culturais, parceiros
e não „objetos‟ de pesquisa. Ciente da presença de um habitus, da constituição
de campos de atuação que se forjam socialmente e que historicamente
influenciam práticas tradicionais, mas que apesar disso não impedem a
criatividade

e

a

originalidade

própria

dos

sujeitos,

toda

pesquisa

socioantropológica deve considerar tais elementos; novos instrumentos
tecnológicos como câmeras fotográficas, computadores com internet e acesso
às redes sociais e correios eletrônicos são alguns dos novos elementos que
tem revelado práticas sociais e reflexividades diversas.
Considero, como Lopes, ser pertinente aobservação de Marcus (1994) de que
interessados em etnografia devem problematizar, no domínio do que é
observado, as dimensões do espaço e do tempo; compreender que os sujeitos
com os quais pesquisamos, contemporaneamente, são atores criativos que
fabricam identidades a partir de fragmentos de vários tempos e propósitos. Ao
conviver com Ditão e Moreira, analisando suas produções e práticas, concordo
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plenamente que são sujeitos conscientes de si, reflexivos, que me ensinaram
que a pesquisa é algo que só pode dar certo se o fizermos com eles,
analisando as possibilidades e os limites de utilização dos registros produzidos
por nós e pelos próprios, como recursos etnográficos para interpretação.227
Aderir às tecnologias não necessariamente significa rendição da cultura
popular à cultura de massas, tal visão equivocada influencia ainda hoje a
percepção de muitos pesquisadores a respeito da cultura popular e suas
manifestações, como a própria poesia popular.228
A concepção de habitus elaborada por Bourdieu é discutida por José Rogério
Lopes em seu artigo, bem como os deslocamentos e a fragmentariedade
ocasionados pela globalização econômica e cultural; as mudanças sociais
geradas por tais processos globais afetaram as mais diversas culturas e
produções culturais, bem como as manifestações da cultura popular.
A poesia popular como toda forma de arte é hoje diretamente afetada por
processos de mudança em curso desde a modernidade até a atualidade em
todo o mundo229, inclusive no Brasil; a metamorfose das poéticas populares
pode ser pensada a partir das relações impostas pela via virtual, entre os
atores e autores populares, bem como suas relações com pesquisadores
diversos, em contextos diversos.
Minha presença, como a de inúmeros outros pesquisadores, contribui para
legitimação da poesia popular, ao mesmo tempo pode atrapalhar projetando
modelos de reflexividade que poderão ser apropriados ou questionados pelos
sujeitos.230 Pesquisar é sempre uma arte, e no caso das ciências sociais exige
sensibilidade e capacidade empática diante dos sujeitos envolvidos e de suas
práticas.

227LOPES, José Rogério.Os sistemas abstratos e a produção de reflexividade na religiosidade
contemporânea, p.21.
228Idem, p.24
229
Como apontam diversos autores:
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo:
Editora da UNESP, 1991.
HALL, Stuart. A Identidade cultural na Pós-modernidade. 10ª edição, DP&A Editora,
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Arte/Comunicação/Tecnicidade no final do século. In.: MARGEM
nº 8. Traduzido do original mimeo. De 1997 por Silvia Helena Simões Borelli e revisado por
Júlio Pimentel Pinto. Dezembro de 1998, pp.11-24.
SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.) Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 7ª
edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
230LOPES, José Rogério.Os sistemas abstratos e a produção de reflexividade na religiosidade
contemporânea, p.24.
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5.4 Últimas palavras

A pós-modernidade traz rupturas, fragmentações, deslocamentos e aponta
para uma sociedade composta por pluralidades de centros de poder, uma
sociedade constantemente descentrada e marcada pela diferença, na qual
identidade passa a ser pensada como uma estrutura aberta, em processo, que
desarticula estabilidades do passado e abre possibilidades para novas
articulações.

Culturas

homogêneas

nacionais

foram

uma

criação

da

modernidade, gerando padrões, impondo uma única língua nacional e modelos
educacionais,

entre

outros

aspectos,

que

constituíram

sistemas

de

representação oficial das nações; neste processo de construção de uma
identidade nacional homogênea, baseada na falsa existência de uma cultura
nacional homogênea a ideia romântica essencialista de uma origem no popular
foi um elemento ideológico importante, entretanto na constituição histórica das
culturas e identidades nacionais o popular foi na realidade suprimido, rejeitado,
apagado, esquecido, desconsiderado.
As novas configurações desvelaram a farsa das culturas homogêneas, porém
não será com procedimentos particularistas e excludentes que o popular
saciará seu desejo de assimilação ao universal como diz Wallerstein (1984);
muitos autores consideram os efeitos da pós-modernidade sobre a cultura e a
arte, afirmando que a globalização geraria homogeneização. Entretanto, outros
autores consideram que os efeitos da pós-modernidade se traduzem em
relações desiguais, gerando fluxos desequilibrados de trocas culturais e
processos de contestação dos contornos estabelecidos que desnudam
imposições culturais e disputas. Stuart Hall aponta para a tradução como forma
identitária entre fronteiras, compostas de intersecções, elaboradas por sujeitos
traduzidos, produtos de novas diásporas; Ditão Virgílio e Moreira de Acopiara
podem ser pensados como sujeitos que interseccionam a tradição poética
popular brasileira com os elementos da pós-modernidade e que geram obras
traduzidas.
Conforme Souza Martins, a ideologização do conhecimento acadêmicocientífico pode incidir sobre escolhas de temas e métodos em pesquisa, os
temas de estudos científicos da periferia da realidade social pode tornar a
indagação sociológica mais fecunda, segundo ele, ao evidenciar que a
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explicação do todo é incompleta se não passar pela mediação do
insignificante.231 Compreender a poesia popular brasileira e suas práticas pósmodernas auxilia, portanto, na compreensão da poesia, da arte e de toda
sociedade.

231

MARTINS, José de Souza. A sociabilidade do homem simples: cotidiano e história na
modernidade anômala. 3ª edição, 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2012, pp.9-13.
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Ditão Virgílio
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realizado no mês de julho de 2013 em São Luiz do Paraitinga;
Lançamento de livro realizado no mês de julho de 2013 em São Luiz do
Paraitinga;
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Retiro, realizada em julho de 2015;

Moreira de Acopiara
Sarau de Aniversário de 50 anos do poeta, realizado no salão da Sociedade
Cultural e Recreativa Alameda da Glória em São Bernardo do Campo no ano
de 2011;
Participação no evento “Poesia: hábil/cantábil” juntamente com Glauco Mattoso
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setembro de 2014;
Saraus de abertura da semana CORDEL DA CORTEZ, realizados sempre no
mês de agosto na Livraria Cortez em Perdizes/SP, nos anos de 2013 a 2015;
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municipais da cidade de Potim, em agosto de 2014;
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