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A esfera de cultura, em sociedades complexas como 0 Brasil,

e marcada por diversidade e hierarquiza9ao:

mas ~a tambem culturas regionais demarcando

rior. Por outro lado, ha culturas populares em oposigao a uma cultura

.da elite. Como entender essa diversidadc?

ha uma cultura nacional,

diferengas em seu inte-

u~ exemplo para situar essas quest6es e a cultura regional

no nordeste brasileiro. 0 tema regional aparece nas ultimas decadas

do seculo xtx, quando era bern claro que os fazendeiros e senhores-

de-engenho precisavam dialogar com 0 certro da nagao, localizado no

~entro-sul do pals. Nes~elagao entre elites secundarias e poder

central, a soluga; para as primeiras roi se converte~em em clientes

do Estado. Sem poder aspirar a deter 0 poder nacional, e sem serem

capazes, por outro lado, de resolverem sczinhas seus problemas cro-

nicos - tanto na produgao como na ordem politica - precisaram solici-

tar ajuda, participar em condig6es subalternas dos arranjos maiores.

Para isso, era preciso que tratassem os problemas seus como se fossem

temas nacionais, justificando a legitimidade de suas reivindicag6es

como anseios regionais a que a nagao deveria responder e, mais ainda,

como anseios nacionais por sua propria natureza. Tocamos, assim, na

legitimidade politica.

A legitimidade do poder tern passado, nos EsV.dos modernos,

pela nogao de povo. Esse era urntema discutido no Brasil das ultimas

decadas do seculo passado: como construir uma ordem jurldica leglti-

rna, fundada no consenso e na vontade nacional, num pais que herdara

da escravidao e do latifundio a ausencia de povo, isto e: num pais

sem cidadaos autonomos? Onde, como dizia Tobias Barreto no seu ce\~.

bre "discurso em mangas de camisal!:.0 povo brasileiro e tide na con-

ta de uma coisa apropriavel, se na() ja apropriada? Isso nos leva a

urnoutr~ pondo. Ja se disse qUG a listoria da cultura brasileira -

vista como a historia da cultura deS elites dominantes - consistiu

na assimilagao da cultura universai. (2) Essa concGpgao expressa a

ideia sem duvida correta segundo a qual nossas elites dependentes
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sempre importaram ideias, reutilizando-as urntanto fora. do lugar

(das ideias de cidadania seriam urnexemplo). Mas isso nao e tudo. 0

outro lado da historia e a assimilagao de elementos da cultura dos

oprimidos. As elites em£regam as ideias importada~, selecionando-as

e reinterpretando-as, e assim aplicam slmbolos universalizados nas

suas relagoes tecnicas, na vida poll tica formalizada, r,; nas refle-

xoes filosoficas ... Mas tais slmbolos universais nao funcionam 1n-

teiramente quando se trata de auto-reconhecimento dessas mesmas eli

tes pOI" oposigao as demais elites, isto e, como representantes de u

rnanagao ou de uma regiao. E talvez pa~a certas relagoes imediatas

com seus subordinados, aos quais, da pc'rteira para dentro da fazen-

da, sao negados de fato os direitos un:iversais de cidadania. Para

esses fins sao necessarios outros paralcetros, outros slmboles: e e~

sa a linguagem local e regional, usada tambem pela nagao para afir-

mar sua especificidade no concerto uni'iersal. 0 Estado Nacional e,

assim, tambem a Patria onde canta 0 sabia, e 0 torrao natal. Os si~

bolos que servem a tais fins sao, como a palavra saudade, intraduzi

veis, isto e: proprios para serem vividos. Eles tern a fungao de di-

ferenciar nos da nagao, dos outros, 0 mundo, e tambem identificar -

nos, da elite, e eles, a povo-massa. 0 mesmo se aplica a escala re-

gional. fs-
As culturas chamadas populares sempre forarr, entao, assi~.

miladas como fonte de simbolos diferenciadores, e foi a elas que al~

guns dos primeiros teoricos da questao nacional recorreram para fU~;:~

damentar 0 projeto de nagao. Tratava-se em particular de buscar,co- ~~

mo indicio de urnpovo, tradigoes orais, mitos, posslve~ materia-pri

rnapara uma futura literatura nacional culta. A prime ira tentativa

foi feita par Celso de Magalhaes, em 1873. Celso concluiu que a em-

presa era inutil; nao tlnhamos mesmo nada de original, e a culpa e-

ra a "estupidez do nosso povo" , povo de negros, indios, latinos de--
cadentes e mestigos de teda especie. (3) SIlvio Romero apanha a pi!

ta de Magalhaes Chaviam sido ambos da influencia de Tobias Barreto)

e faz da fraqueza forga; e na mestigagem mesmo, afirma, que pode es

tar nossa originalidade. E de Rom~ro 0 primeiro Cancioneiro de vul-

to, as Cantos Populares do Brasil. A nogao de cancioneiro,imitada

dos filologos e folcloristas euro)eus, era carregada da ideia de al-

ma popular. Ter urn cancioneiro era ser povo de verdade. Urn tra~o a

notar: Romero descobria que era no campo, e em particular no nordes
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te, que tal cancioneiro se apresentava mais rico e original. Era a-

li que 0 mestigo se apresentava criando gestas ineditas, como nas

cangoes da pecuaria, isto e: a regiao era 0 reduto da nagao, e, den-

tro da regiao, a sertao. A linguagem sertcmej a - a linguagem da Ilci

vilizagao do couro" de que falava Capistrano -, fonte de uma mitol~

gia, era pensada como velculo da nacionalidade. Nao apGnas oHmesti-
------------------

go';mas o'mestigo da regiao "esquecida". Outros intelectuais, sobre-

tudo Euclides da Cunha, descobriam por entao que era 0 sertanejo a

"rocha viva da nacionalidadell
•

A pista sera seguida, apas Romero, acentuando-se 0 tom ~!~
"regional!!. 0 cancioneiro -popular continuado a ser ampliado, agora

como Cancioneiro do Norte, nas primeiras decadas do seculo XX; no

trabalho de Rodrigues de Carvalho (Cancioneiro do Norte, 1903), Pe-

reira da Costa (Folk-lore pernambucano, 1908), Gustavo Barroso (Ao

som da viola, 1921), Leonardo Mota (Cantadores, 1921). A ~nfase no

ponto de vista regional aparece transparente na voz popular al trans

posta. A ignor~ncia dos humildes, as secas, 0 cangaceirismo, a la-

voura e ~ vida pecuaria, "e disso que fala a Cancioneiro do Norte",

~iz Rcdr'sues de Carvalho. Eram esses alias, os problemas que as eli

tes locais levavam a atengao do poder central, pedindo agudes, melh£

res pregos e creditos, poll~ia, estradas, etc. Em Gustavo Barroso,

que publicou Terra de Sol em 1912 (0 material tematico do filme de

Glauber Rocha esta todo ail, a itvida e alma dos sertoes do Nordes-

te" sao contrapos:as ao ~es~aso "dos poderes publicos federais" r;.UI'~~
m1SSOS em proporc10nar v1agoes, escolas etc. " ~;~

Ness€ perrodo, portanto, emerge uma identidcde regional l' ~
base de uma dupla dimensao: a de problemas reais (como a seca,o ban ~

ditismo), formulados como de todo 0 novo, e a de urnpatrimonio cul~ ~.

tural expresso numa forma IIregiona~. Para formular essa dupla di- --

mensao utilizou-se ta~to a linguagem "universal", que os polIticos

manipulavam (ver Jose America de Almeida), como a linguagem "10ca12,

"regional-popular". A partir dos anos 20, 0 ponto de vista sera for

mulado por Gilberto Freyre, como defesa simult~nea de senhores-de-

engenho e da cultura tradicional, ante as transformagoes (Usinas,

etc.) que significavam concretamente ruina para as velhas elites.

Estas eram dadas entao como repositoria do "ethosll nordestino, re-

sultado da sintese da cultura dos negros e Indios sob a lideranga

do portugues, e expresso na cultura tropical. Algo semelhante, ja
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nos anos 70, e proposto pOI' Suassuna: mais uma vez ,trata-·se de assu-

m1r a "raga castanha" do nosso povo, contrapo-la a "burguesia castr~

da, sem-vergonha e superficial!! do centro-suI. Nao estranhem 0 ata-

que a "burguesia cosmopoli tall: Suassuna defende aqui a oligarquia seE

taneja, os "cavaleiros sertanejosi! das fazGndas de algodao e de ga-

do, arruinados pelo capital, pelo monopolio, pelos gringos. (4)

Apesar de toda a evidente manipulagao, 0 resultado liqui-

do dessa assimilagao, pelas elites locais, de "ideias do lugar", a

fim de formular seus proprios interesses, foi uma visibilidade cul-

tural do "povo" em escala nacional. Voltamos aqui a questao inicial:

o significado da diversidade cultural no interior da nag~o, e da di-

versidade cuitural entre dominantes e dominados. Para pensar mefuhor

o problema, convem nos referirmos a nogao de cultura em um sentido

restrito: como linguagem, au seja, regras e slmbolos que, empregados

em circunst~ncias concretas, ordenam 0 mundo da significagao, e dao

urn sentido social a agao. Resta ainda acrescentar que slmbolos e re-

gras nao contem, por si mesmos, sentidos. 0 investimento de signifi-

cagao esta ligade a relag6es sociais e ~ pratica social que utiliza

regras e da vida a signos 8m contextos determinados. Este e 0 domi-

nio da fala, isto e, 0 lugar do use concreto, em conjunturas concre-

tas, de uma linguagem.

o ponto a reteI', ao pensar como a regiao e a nagao falam

do HpOVO", e que falar de urnoutro3 e mesmo falar a IIlinguagemli dele,

traduzir uma linguagem noutra, nao e jamais urnato puramente cogniti

va, quando ha uma separagao previa entre uns e outros. E antes urn a-

to que envolve poder. Nas sociedades de classe, diferengas entre nos

e outros sao marcadas pOI" diferengas de poder. A atividade de quem

traduz uma linguagem em outra labora, portanto, no interior de tais

diferengas, nas fronteiras de hierarquias sociais. 0 controle dessas

fronteiras, desses espagos de manifesta9ao da palavra do outr~ e 0

centrole dos meios de produgao e circulagao de signos, dos espagos

legais de manifestagao da palavra, dos repertorios de slmbolos ja a-

cumulados na experiencia social.

Explicando melhor. A relagao entre uma "cultura do povo"

e a'lcultura da elite" pode ser imaginada como uma tradugao cultural

(5) em geral parcial, fragmentaria e seletiva. Ela e semelhante a ta

refa do bricoleur, daquele artesao de fim de semana que retira peda-
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gos de velhos objetos, transformando-os em coisas novas, adequadas

a novos fins. Essa tradu~ao cultural e feita contlnuamente, tanto da

"linguagem popular" para a linguagem eruc1ita, como em sentido inver-

so. Assim, as camadas po~ulares estao continuamente operando essa

transforma~~o de signos que elas nao criaram originalmente, mas que

refazem ~ manei~a delas, a partir de seus fins e maneiras (urnexem-

plo material: lamparinas feitas com 0 zinco de latas Ce oieo).Os d£

minados precisam, ate para sobreviver materialmente, compreender e

utilizar elementos do mundo cultural das elites. Que, pOI" outr~ la-

do, tern sempre alguma tradugao daquilo que sao e querem os domina-

dos: tradu~ao talvez traidora, preconceituosa, racista, opressora.(6)

A tradu~ao cultural nao opera, contudo, do mesmo modo

nas duas direg6es. Qua.ndo os oprimidos utilizam slmbolos e gestos

da linguagem dos grupos dominantes, deve-se notar uma diferenga: pa-

ra eles, 0 mundo do opressor, suas "reGras e simbolosll
, esta, queira

ou nao, presente na soleira do emprego, no acerto com a patrao, no

cadastro do crediario, na pollcia e na lei, onde nao pode escolher

regras, nem ternnunca pleno acesso a elaso Ja para quem esta em ci-

rna a tarefa e mais comoda, e possivel descer ate embaixo, e regres-

sar a linguagem culta e ao conforto do poder.

Dissemos que a tradugao cultural e urn ate pclitico. Isto

e: traduzir e falar de urn lado do poder para outr~ lado. Para voltar

aos folcloristas: Leonardo Mota, ao realizar sua primeira e pioneira

conferencia sobre cantadores, em 1920, Fortaleza, foi saudado na im-

prensa local pOI" ter sabido "traduzir cantadores". Urn r-:oefaciadorda

ultima edigao do livro de Leota sobre cantadores (membra do Conselho

Federal de Cultural acentuava que, no processo de captagao da "fala

nativa", 0 merito de Leonardo Mota era tirar 0 maximo "efeito hila-

riante" da prosodia cabocla, de suas elipses, seus neologismos, suas

metaforas. flAfala, entao, era urn prodlgio de mimetismo ..." Certame!!

te Leota tinha competencia gramatical na linguagem sertaneja nativa,

mas, ao usa-la, que 1!fala" se produzia? Esta bern claro: ele falava ao

seu publico urbano sobre a diferenga entre eles e 0 matuto. A tradu-

gao cultural tinha aqui, em ambito local, 0 fim de demarcar diferen-

gas ja dadas, acentua-las na sensibilidade, no rico, atraves da se-

legao e recombinagao que coloca a linguagem a servigo de urnponto de

vista. Os exemplos na literatura culta sobre "matutos" ,1Icaboclos",
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"caipiras", "tabareus" sao inumeros e ja foram comentados pOI" crlti-

cos. (7)

Neles, C'erepente 0 narrador "silencia" e comega a "fa-

lar" urnente Clue estropia a linguagem erudita., trocando cs "co" pOI"

"UUIl, os "ee" pOI" "ii", comendo os fiSS" finais das palavras. Eviden-

temente tal "fala matuta!1 e pura ccnstrugao de uma difcrenga, ja que

do ponto de vista do codigo escrito, todos nos, sem exceg~o, falamos

IIerrado". Por essas e outras 8 que 0 cuI to e competente t1anoel Cami-

10 dos Santos, 0 autor de 0 pals de Sao Sarue, desconfia de entrevi~

tas e reportagens: ele, que aprendeu como autodidata a rnanejar bern

as regras da grarrtatica,como e "poeta popularti ve sua fala "matuti~·

zada" na imprensa.

Em resumo: a identificagao cem 0 "popular" se da com a r~

afirrnagao permanente da diferenga. E a questao nao se resume a forma,

ao detalhe de estilo. Ariano Suassuna e urnnotavel gimR~X~ exemplo de

tradutor cultural em sentido mais ample, Ao construir suas primeiras

pegas, Suassuna resolveu a maneira de Gustavo Barroso 0 problema das

"fonteslt, simplesmente copiande largos trechos de folhetos publica-

dos (detalhes no livro de Ivan Mauricio e outros, Arte popular e do-

rninagao, recem-publicado ernRecife.(8). Ao montar os fragmentos de

diferentes folhetos, em "A farsa da boa preguic;a"~ acrescenta-se a
"tradugao cultural" dais elementos novos: urn, a propriu. estrutura f,i

nal, nova porque mais complexa e longa, refletindo uma experiencia

do teatro universal; outro, a moral propria do autor, certamente a-

poiada em aspectos selecionados da 1imoral popularil
, investidos de

func;ao didatica, empregados como slmbolo regional contra as "ideias

e posig6es de esquerdall do ambiente polItico urbano. Os exemplos,

comportando selegao, combinagao e reinterpretagao, poderiam ser mul-

tiplicados. 0 que ha de comurn nos citados e que a relagao, anterior

a traducao cultural, e existente entre as classes e os grupos em ques~ -
t~o, permanece intocada. Isto 85 a traduc;ao pressupoe aqui urn espa-

go social e uma relagao polltica, e os repos.

E como poderia ser diferente? Em que condigoes poderia h~

ver antagonismo nos enunciadosj e no mecanismo de reinterpretag~o

cultural? A questao implica outra; a conjuntura polltica, 0 espago

de aliangas e de lutao Pensemos no que ocorre com 0 "popular-regio-

nal" nos fins da decada de 50 e inlcios dos anos 60. 0 que e novo a-

li e a movimento campones e sindical. Aparecia no palco nacional urn
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ator novo, falande contra a oligarquia, Esse sujeito social nao era

mais urn "matuto", falando da porteira para dentro, mas 0 campones.

Nesse processo a propria linguagem regional foi reinvestida de novo

conteudo pollticoo A conjuntura rompia a paz na linguagem, mesmo no

ambito das elites; havia bachareis, comprometidos com distintas a-

liangas, usando de maneira oposta a referencia ao "popl.'lar".Mas as

versoes nao eram equivalentes. Para os "tradutores", os intelectuais

na tradigao de Suassuna, urnpressuposto basico era nao alterar as

relagoes ja dadas entre fazendeiros e camponeses, de urn lado, e tam-

pouco mexer na heranga cultural do povo, Ja para outros, reconhecer

o universo da linguagem popular como ferramenta que podia ser utili-

zada para reconhecimento do mundn era algo compatlvel cem a transfor-

magao da fala, e das proprias categorias da linguagem, de modo a in-

vesti-la do poder de critical" e tornar-se eficaz. Assim e que 0 "ma-

tuto" , 0 "caboclon tornou~se "campones", palavra fferudita", e que,l~

corporada a linguagem popular, tornou-se ate hoje sinal de luta e r~

sistencia. Ocorria uma fltradugaoli e uma transformagao da propria li~

guagem, quando era possivel falar criticamente; nesse processo era 0

poder que entrava em jogo, (9)

Com essas consideragoes dirijo-me contra a ideia, freque~

temente ventilada, de que a dominagao se exerceria, no plano cultu-

ral, pelo simples esma~amento da Hcultura dominada" pela "cultura dQ

minante". Lamenta-se que as cavalhadas sejam substituldas pOI" Ro-

berto Carlos, que 0 "cordel" ceda lu~ar ao radio, e conclui-se: "0

pouco que sobra, apenas sobra porque os grandes veiculos de comunic~

gao de massa ainda nao devassaram todos os cantos de pCls, impondo

uma cultura insossa e aventurosa". (10) Nessa concepgao, a resisten-

cia se daria como oposigao e dGfesa da Ilcultura dominada" contra uma

estanque Vlcultura de elite" (pelo menos essa conclusao poderia ser

feita)0 Contudo, chegaffiosaqui a urn impasse: ao defender a "sua cul-

tural!, os dominados permanecem inscritos na orbita da opressao. Como

se daria a mudanga? Ao falar da relagao dinamica entre linguagens,e

no papel polItico da "falafl
, estamos accntuando aqui que a dominagao

se exerce tambem dentro da propria cultura do "deminado", e a resis-

tencia tambem passa pela cultura da elite. 0 povo participa de sua

linguagem propria - talvez inscrita mais na agao cotidiana, fragment~

ria e inexpllcita, do que nos espetaculos visiveis - e participa ta~

bem, como cidadao de segunda classe que e, de uma cultura nacional.
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Nessa interpenetragao, signos e slmbolos sao coisas em mudanga~ dis-

putados, alvo de luta e melo de lutao A polltica est~ dentro da lin-

gtiagem, quer esta se mostre como diElogo de falas opostas, quer como

monologo do poder.

Em conjunturas mais paclficas, pode abrir-s~, nao obstan-

te 0 fechamento de espagos para mudanga, uma margem de mobilidade in

dividual para os baixos, cooptados como porta-vQzes do povo para tr~

duiirem, eles mesmos, 0 !!popular" ao nlvel publico. A historia dasse

processo e antiga. Apas Leonardo Mota, como lembra Camara Cascudo,c

cantadcr passou de lisube.lterno", objcto ce desprezo, para uma condi-

gao digna. 110 cantador atu2.1, recebenco aplausos da sociecade culta

e das entidades poderosas da Nagao, cantando nos microfones disputa-

dos, presentes nos palcos dos grandes teatros, glosando motes da as-

sistencia citadina, cando entrevistas, sendo fotografados, filmados,

exibidos em televisao, viajando de aviao" - nQo deixa com isso, acres

centa Cascudo, de ser 11fiel a seu codigo qUE ~ servidao natural ao

entendimento popular!1. E porque nao dcveria, em tal conjuntura, ten-

tar 0 cantador por conta propria participar das vantagens da socie-

dade naciona15 manipulando para seus proprios fins 0 "capital cultu-

ral" que interessa a outros?

Esses agentes estao nas 2reas de superposigao de codigos

nas areas de "traduc;ao" culturalo Essas zonas amblguas sao marcadas

pelo Estado (tambem pelo capital, mas essa e outra historia ...),ins-

titucionalizadas G organizadas, atraves de Universidad8s, Fundagoes,

Secret arias de Cultura, Campanhas de Folclore, Projetos Minerva etc.

E tocamos agora, entao, em nos mesmoso Se cabe a ciencia social des-

vendaI' os mecanismos reais do funcionamento da sociedade, nac cons-

constitui tambem seu dever intervir nos mecanismos de tradugao, fur-

tando-os ~ distorgao do poder? Intervir significaria, entao, colocar

para outros fins, que n~o as da dominagao e da mistificagao, as tare

fas de formagao de significados e projetos gerais a partir da expe-

riencia e do saber dos oprimidos. Mas nessa fungao 0 intelectual nao

estaria, contudo, repetindo aquilo que sempre fez 0 poder, isto e,

expropriando signos e recombinando-os em urnproduto ambiguo a servi-

go de novas fins? Resta saber, entao, que fins sao estes. Se eles i~

cluem a transformagao real das relag6es entre nos e outros, atraves

de ag6es contidas num projeto ccmum, entao a "tradugao" da linguagem
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do oprimido na forma de linp,uagens mais amplas poderia talvez equiv~

ler n~o mais a uma cooptag~o, mas a uma alianga. Aqui, n~o apenas e!

tarlamos nos transformando, ITlaStambem eles, rumo a uma comunidade

em que as diferengas simbolicas nao significassem opressao.

- - - - - - - - -ecaoooo.

NOTl\S

(1) As ideias deste trabalho devem muito a Ruth C.L.Cardoso e a Ma-

ria Lucia Montes, que discutiram comiro uma vers~o anterioro As i-

deias iniciais foram discutidas tamb~m com Carlos Alberto Doriao

(2) Ver Roberto Schwarz, Ao vencedor as batatas, Sao Paulo, Duas Ci-

dades, 1977.

(3) Em Celso de Magalha8s, A poesia popular brasileira, Rio de Janei

ro, Biblioteca Nacional,1973. A prime ira pUblicagao foi em urn jornal

efemero. 0 trabalho, 1873. Em 1874 Alencar publicou 0 nosso cancio-

neiro. Em 1875 Araripe Jr. desenhou com ccticismo 0 Ilcancioneiroilde

Alencar. Romero comega a publicar em 1870 e ate 80, artigos que re-

tomar~ nos Estudos sabre a Eoesia popular brasileira (reeditado pela

primeira vez, dGsde 1888, pela Ed. Vazes e Estada de Sergipe, 1977).

Magalh-aes, Araripe Jr., Romero e Alencar eram ncrdestinos e, com ex

cegao de Alencar, passaram pela Faculdade de Direito de Recife, ali

Tobias Barreto (tambem nordestino) influiu em Magalhaes e Romero.

(4) Ver a epopeia sertaneja j~ com dois volumes pub1icados: Romance

d'A Pedra do Reino (Rio, Jose Olympio, 1971) e Historia diO Rei Dego

lade nas Caatingas do Sertao (idem, 1977).

(5) A respeito desse tema tipicamente antropologico, oriundo de estu

do de "outras culturas", 0 2.rtiSO de Gilberto Velho e D.B"V':"veiros

de Castro. 110 conceito de cultura e 0 estudo de sociedades comple-

xas", em Artefato, 1, 197/3.

(6) Sabre 0 processo qw.:: chama de iidinamica culturalH, ver a artigo

de Eunice Ribeiro Durham: "A dinamica cultural na sociedade moderna';

em Ensaios de Opiniao, 2+2, 1977. Ver tambem dais exemplos do proco!

so, nas duas diregoes: II Favela , conformismo e invenga05 por Ruth Co

L.Cardoso, e "Feij oada e soul food I! ,por Peter Fry, publicados no mes

mo numero da revista.
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(7) Ver a introduc;?2.Clde Aurelio Buarque de Holanda aos nContos Gau-

chos" de Simoes Lopes Netoo Ver tambem Alfredo Bosi,

(8) Ivan MaurIcio. Arte Poµular e dominasaoo Recife, Ed. Alternativa,

1978.

(9) Em tese de doutoramento, inedita, Lygia Sigaud analisa 0 univer-

so de discurso de trabalhadorcs rurais nordestinos e chama a ateng~o

para 0 fato,

(10) Murilo de Carvalho, 8m Artistas e Festas Pcpulares5 Sao Paulo,

Brasiliense5 1977,
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