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História, memona, museologia, sociologia e folclore foram de-
nominações feitas à extensa bibliografia de Gustavo Barroso. Foi comum
1'11 .ontrar nas obras de sua autoria a lista de seus demais livros com essas
.Lrssificaçôes, incluindo as obras no prelo. Esse recurso de divulgar a biblio-
1\1 afia nas páginas recém-publicadas e incorporá-Ia nas respectivas áreas de
I onhecimento era corrente entre escritores da contemporaneidade do autor.
(~citada, como exemplo, a listagem contida no livro Luz e pó (1932):

Sociologia Serraneja: Terra de sol, Heróis e bandidos, Almas de lama e de
aço. Contos e Novelas Regionais: Praias e várzeas, Mosquita muerta (ed.
espanhola), Mula sem cabeça, Alma sertaneja, Mapirunga (ed. inglêsa).
Contos e Novelas: A ronda dos seculos, Pergaminhos, Antes do bolsche-
vismo, En el riernpo de los zares (ed. espanhola), Livro dos milagres, O
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bracelete de safiras. Romances: Tição do inferno, A senhora de Pangim.
História: Tradições militares, Uniformes do exercito, Catálogo geral do
Museu Historico, O Brasil em face do Prata. Literatura infantil: O anél
das maravilhas, Apólogos orientais. Ensaios: A balara, Idéas e palavras,
Coração da Europa, Inteligencia das cousas, Discurso de recepção, A
ortografia oficial. Folclore: Ao som da viola, Casa de Maribondos, O
sertão e o mundo, Através dos folclores, Mythes: contes et légendes
des indiens du Brésil (ed. francesa), As colunas do Templo. Traduções:
Fausro, Tratado de Paz, Comedias e proverbios. Viagens: O Ramo de
Oliveira. Literatura Didática: Lições de moral, Vocabulario das crianças.
Literatura Histórica: A guerra do Lopez, A guerra do Flores, A guerra
do Rosas, A guerra do Vidéu, A guerra de Artigas. Erudição: Aquem da
Atlantida, Luz e PÓ.2

com 733 páginas divididas em três partes: Folk-lore tradicional, '0111 variados
ciclos; Folk-lore repentista; e uma última parte agregando Ilistâria . POli/li ,
lendas e superstições. Câmara Cascudo a considerou como a prim 'ira .uuok pia
do folclore publicada no Brasil." Nesse trabalho de pesquisa c ti) \1111('11

ração, Barroso registrou, em sua maior parte, um apanhado div rsif udo
das manifestações definidas como folclóricas: dos cantos, cançôe -P 'ias.
lendas e fábulas divididas a partir de ciclos ternáticos."

Em 1930 publicou Almas de lama e aço, com 124 páginas, retoman-
do ao estudo do cangaço e incorporando o tema da religiosidade popul r.
Retomou as discussões de Herôes e bandidos (1917), apontando as causas,
as diferentes motivações e as diversas tipologias, relatando a trajetória de
cangaceiros conhecidos como Antonio Silvino e Lampião, como indica no
próprio subtítulo de Almas de lama e de aço: Lampeâo e outros cangaceiros.'

Publicou no Rio de Janeiro sua trilogia de memórias, quando
nessa cidade residia há 29 anos e contava com 51 anos de idade. Coração
de menino teve como primeira edição o ano de 1939, Liceu do Ceará data
de 1940 e O Consulado da China foi editado pela primeira vez em 1941.
Nesses três livros escreveu acerca de lendas, parlendas, festividades, enfim
uma variedade de manifestações populares que já haviam sido registradas nos
seus "estudos de folclore" e "sociologia sertaneja" publicados, em especial,
entre 1912 e 1932.8

Nesses livros que de alguma maneira tratam do "folclore" ou da
"sociologia sertaneja", percebe-se que há dois temas recorrentes: a religio-
sidade e a violência. Temas que aparecem em Terra de sol (1912) como os
"rypos anorrnáes", ou seja, os cangaceiros e curandeiros. Na identificação
dessa tipologia Barroso fez, no livro de estréia, um estudo descritivo do
cangaço apontando a seguinte classificação:

Terra de sol (1912) não foi somente o primeiro livro publicado de
Gustavo Barroso, mas a primeira abordagem sistematizada sobre um tema
que iria ocupar largo espaço na sua obra: o folclore.

Na época de sua primeira publicação, o livro foi definido, pelo
próprio autor e escritores seus contemporâneos, como obra de "sociologia
sertaneja". Composto de 274 páginas, ele se originou de uma série de ar-
tigos publicados no Jornal do Brasil, nas páginas do suplemento literário
dominical. Em 1957 Gustavo Barroso comentaria que outros livros seus
seriam desdobramentos dessa obra de estréia, tido pelo autor como "um
programa de estudos". 3

Terra de sol: natureza e costumes do Norte (1912) é estruturado a
partir dos cinco capítulos: O meio, Os animaes, O homem, A arte e A lenda.
No capítulo O homem houve uma divisão tipo lógica da população sertane-
ja: TJpos anormáes (cangaceiros e curandeiros) e Typos normáes (sertanejos,
fazendeiros e vaqueiros).

Cinco anos depois da publicação de Terra de sol, ou seja, em 1917,
é impresso Heróes e bandidos, com 278 páginas. Trata-se de uma obra que
aprofunda pesquisas sobre o que ele chamava de "typo anormal": o canga-
ceiro. Apontado como livro de "sociologia sertaneja", é dividido em duas
partes: na primeira parte faz um estudo acerca das causas do banditismo,
prop ndo solução para o fenômeno do cangaço. Na segunda parte relata os
tipos característicos, identificando, a partir de cada um, as causas e motivos
que os levaram a se tornarem cangaceiros."

De 1921, Ao som da viola (folk-lore) é uma extensa obra de Barroso,

O bandido, o salteador, o degenerado tôrvo, de faculdades deprimidas, o
chefe político vingativo e rnáu, o criminoso romamico, mixto de genero-
sidade e selvageria. crueldade e nobreza. o chefe de familia pundonorosa,
susceptível, barbara, o foragido, todos são 'cangaceiros."

Utilizou tais denominações na identificação dos mais variados perfis
do cangaceiro. Fez essa classificação a partir do rastreamento de causas mo-
tivadoras. No livro Heróes e bandidos (1917) se deteve nas causas esboçadas
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em Terra de sol (I 912), que foram vinculadas tanto a aspectOs sociais quanto
ao meio e à raça. O combate ao meio agreste do sertão cearense foi tido
como responsável pelas características de coragem e resistência. Da formação
resultante do contato entre o branco, em especial, do português, do índio
e, em menor proporção, do negro, vários aspectos foram vislumbrados por
Barroso como, por exemplo, "o pundonor", "as inclinações cavalheirescas"
do primeiro, "a deslealdade" e "ferocidade" associadas ao indígena, "a ig-
norância" e "resistência" vinculadas ao negro. Assim, no reconhecimento
dessas causas, o autor recorreu a preceitos das teorias sociais do século XIX
europeu, conferindo ao meio e à raça um valor preponderante na caracteri-
zação do sertanejo. Mas, além disso, também construiu seu estudo a partir
de fatores sociais:

o habitante do sertão está, assim, murado num ambiente onde não ha
o menor desenvolvimento, ignorando quasi por completo a civilisaçâo
moderna, em contacto diario com as tradições unicas da raça e do meio,
revendo o passado em todas as manifestações da vida, enchendo-se de
preconceitos doutros tempos, procurando imitar os antepassados e praticar
hoje acçôes compatíveis com o estado social de seculos atraz. Demais, a
luta feroz desse homem desprezado pelo poder publico, insulado, contra
a natureza armada com todas as armas dá-lhe grande pretensão de su-
perioridade e torna indomavel a altivez do caracter, poucas vezes máu e
sempre pessimamente educado."

Desenhou um quadro explicativo do que ele chamou de "in-
sulamen to do sertão", dando ênfase aos aspectOs sociais que teriam
contribuído para o fenômeno do cangaço. Citou a escassez de meios
de comunicação, no caso, as estradas de ferro, de pouca penetração nos
sertões, e a situação educacional:

Porque, depois que o jesuíta foi expulso, ninguem ensinou mais coisa
alguma ao sertão. Ao tempo da monarchia, eram pouco numerosas as
escolas publicas. As da Republica não são tambem em grande numero
e a politicagem imppede que produzam beneficios reaes, removendo
professoras, afim de servir antiphatias de potentados, pagando-as mal e
com arrazo, quase não provendo os estabelecimentos de material escolar
c não fiscalizando o ensino. Os Estados, chamando a si as rendas dos
municipios, obrigaram-nos a fechar as escolas municipaes. Algumas de
menos. A frequencia das classes é dificil; as distancias grandes e exíguas
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as conduções. Os meninos dos povoados aproveitam alguma (lis.!. ( s
dos arredores, pobres, precisando ajudar os paes da labuta di.u LI ou !li,I

draçando, porque não os obrigam a aprender, impedid s de fll'(l'll'lltolr
a aula rodo o dia pela extensão da caminhada, pouco ou nada adi.uu.uu.
Ha sem exagero uma proporção de 97% de analphabetos!"

Treze anos após a publicação de Heróes e bandidos (1917), 11lSl.1VO

Barroso lançou Almas de lama e de aço onde, além de referendar as idéias d .
Terra de sol e do seu primeiro livro sobre o cangaço, propôs:

É necessário e urgente dar trabalho organizado ás populações do interior
nordestino, dar-lhes onde, como e em que empregar suas energias. Para
isso, sanêe-se o sertão, captem-se as aguas fugidias e irriguem-se as terras
ferazes que a sêcca torna inuteis. O problema é, antes de tudo, talvez, de
natureza economica. Dêrn-se-lhes communicações, transportes, instrucçâo
e justiça. Somente um conjunto de medidas dessa ordem acabará de vez
com os cangaceiros, productos de uma causalidade complexa que unica-
mente uma serie complexa de providencias poderá extinguir.l"

Compondo ainda os "rypos anorrnáes" descritos em Terra de sol
(1912), o autor destacou os curandeiros e rezadores. Argumentou que a
experiência de reza era algo comum naquelas cercanias, intitulando-a de
crendice e tecendo a seguinte conclusão: "Pobre gente que espera a salvação
de um gestO de embrutecido mestiço, que se diz sabedor do segredo dos
milagres e affirrna o que não pó de adivinhar!"!' Os motivos dessa procura

eram variados:

[... ] para curar bicheiras dos gados e doenças dos homens; para encon-
trar objectos perdidos ou adivinhar auctores de furtos mysteriosos; para
salvar pessôas mordidas de cobra, levantar espinhélas cahidas, fazer
passar dôres atrozes de dentes, achar lugares bons para cavar cacimbas e
"curar" ou "fechar" corpos ás facadas, ás balas, á água e ás presas afiadas
das serpentes. 14

De acordo com Barroso, a crença de "fechar" o corpo por meio de
rezas era algo comum entre os cangaceiros. Segundo ele, "não há cangacei-
ro que não seja curado'T', Associada a essa prática de benzedura, o autor
também demonstrou a recorrência às plantas utilizadas no preparo de chás
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e cozimentos, sendo mais comuns a cidreira, mangerioba, jucá, malva, mas-
truço, dentre outras. Contudo, às orações e às "rezas fortes" estava reservado
um importante papel nessas práticas intituladas de feitiçaria.

O autor adjetivou esses rezadores de charlatões, definindo suas
práticas e também sua procura como algo de "ignorancià'. Levando-se em
conta que chamou esses personagens de "ernbrutecidos", é possível indicar
que a ignorância apregoada tem a ver com a falta de instrução letrada, ou
melhor, com a ausência de um certo refinamento. O olhar de Barroso é do
homem letrado, apartado daqueles costumes, tanto que classificou essas
práticas como "crendices":

A moral religiosa foi abafada pelas mais absurdas crendices e abusôes que
corromperam o culto, pela ignorancia que conduz os espiritos a todos
os fanatismos e fa-les descambar para os mais grosseiros fetichismos ou
deixa-os a meio caminho dessa decadencia, no periodo da crença em
fantasmas e genios. [... ] No Cariry, houve padres que benzeram os cacetes
dos capamgas antes das brigas. O padre Macario, vigario de Santa Maria,
na Parahyba, era chefe de cangaceiros. [... ] Muito bandoleiro mergulha o
punhal na agua benta das pias. Os "romeiros" trazem nos chapéus pencas
de medalhas entre as quaes uma que tem, no verso, a imagem de Nossa
Senhora, no reverso, a figura do Padre Cícero."

Esse olhar de Barroso que vê a religiosidade popular corrompendo
o culto converge para o discurso oficial da Igreja Católica. 17

A religiosidade sertaneja também foi contada por Barroso por meio
de manifestações de fé concernente ao catolicismo popular. Nesses livros
em que tratou do tema do cangaço, ele abordou a religiosidade utilizando
argumentos similares na identificação das causas e soluções:

Nessa sociedade rudimentar, retardada, o padre é quasi sempre um cen-
tralizador de forças, de ideaes, de inclinações. [... ] Dahi a extensão a que
chegou, em varias localidades do Cariri, no Ceará, com o padre Pinto e
o padre Cicero.
Esses homens são fatalmente necessarios ao sertão. Num meio dominado
pela anarchia, qualquer desses padres representa uma base, um poder
central, uma influencia até certo ponto moderadora, uma autoridade
moral onde não ha nenhuma. E, si fanatizam, si exploram, a culpa não
cabe á população sertaneja, que carece de escolas, de hygiene, de agua, de
vias de communicação; porém aos governos estadoaes e ao seu supremo
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rnentor - o governo geral ou federal. [...]
O que acontece hoje no ]oaseiro do padre Cicero, por x mplo, 11

sariarnente se filia ao que outróra se passou nessas regi cnn 1 , do
Nordeste: - explosões de mysricisrno, nucleos de fanatismo rud ger.ldo!,
de ociosidades perniciosas e de tartufismos grosseiros, alguns dos ql1.ll·\

se têm prolongado através da politicagem estado ai até o ambi 1lI( d.1
politica federal."

Barroso definiu a fé no padre Cícero como manifestação d . fana-
tismo e corrupção do culto, causados pelo que intitulou de "ignorân ia".
Mais uma vez esse termo soa como sinônimo de falta de instrução e, n
limite, analfabetismo. Pode-se pensar, também, que Custavo Barroso volta
às idéias de diferentes tipos de inteligência: uma forma racional de encarar
os problemas e estágios intermediários de crença em deuses, mitos, forças
metafísicas etc, A "inteligência inteligente" operando com métodos, con-
ceitos, generalizações e especializações precisas. As "inteligências místicas"
jogando com questões absolutas e essenciais e encontrando para estas res-
postas astrológicas, anirnistas, alquímicas.

Ora, como se percebe, Barroso é um escritor do "folclore" que
estudou o cangaço e a religiosidade apontando medidas para extinguir essas
manifestações, sugerindo ou mesmo exigindo soluções governamentais.
Deve-se levar em conta que isso não é algo comum entre os escritores
do "folclore". No mais das vezes, estes compilam expressões da tradição
oral sem, contudo, enveredar por um discurso de proposição de medidas
diante de problemas sociais. Freqüentemente o autor em apreço identi-
ficou a falta de educação formal como uma das causas dessas expressões
da vida popular.

A "missão" intelectual e política de redescobrimento da nação nas
primeiras décadas do século XX não ignorou as tradições populares, tidas
como o próprio espírito nacional, o alicerce do sentimento de irmandade.
A preocupação com a tradição, os usos e costumes sinalizou para a tarefa de
sistematização da cultura popular, através de catalogação, elaboração de séries
e fixação destas "produções do espírito e da alma". 19 O popular foi identificado
ao puro e essencial, e seu lugar de sobrevivência foi direcionado às pequenas
cidades e, principalmente ao sertão, enquanto que as grandes cidades foram
relacionadas ao processo de aceleração e mudança. Segundo Barroso:

Para bem conhecer alma e vida das populações brasileiras, tanto das praias
como do interior, é necessario estudar seu rico e interessante folclore.
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Em todas as manifestações dêsre, aqui como em qualquer outra parte,
forçosamente a terra colabora com o homem. E, analizando as formas,
procurando as fontes, anotando as analogias, verificar-se-a como nesse
folclore está contida a essencia mesma do caráter do povo mestiço, espe-
cialmente de português e de indio, que habita os nossos oito milhões de
quilometros quadrados.
No litoral, o folclore é muito mais pobre do que no sertão. Algumas
dansas, alguns cantos, lendas e superstições vivem entre os pescadores
disseminados pela costa. Nas pequenas cidades banhadas pelo mar, a
isso se misturam as manifestações de procedencia sertaneja. Nas grandes
cidades, o cosmopolirismo quase tudo invade. De maneira que, em ver-
dade, é o sertão quem guarda maior patrimonio das crendices, historias,
cantigas e rradiçôes."

Face à possibilidade do desaparecimento, Gustavo Barroso consi-
derou fundamental comparar e estabelecer classificações para, a partir daí,
tornar públicas essas tradições. Ao passo em que defendeu esse discurso de
positividade do sertão frente à cidade, também identificou as causas e as con-
seqüências de seu insulamento a partir de aspectos negativos, apontando um
plano de medidas para a resolução dos problemas do fenômeno do cangaço
e do "fanatismo" religioso. Mas, o campo e a cidade, nessa quadra republi-
cana, despertavam outro tipo de atenção: seus focos de potencial rebeldia
ou explosão social." Gustavo Barroso não deixava de perceber os contrastes
sociais que poderiam redundar em "anormalidades" como o cangaço e o
fanatismo. Nos centros urbanos e industriais mais desenvolvidos eram os
socialistas, cooperativistas ou anarquistas que, potencialmente, poderiam
protestar contra a situação econômica e social. No campo, os valores da
"propriedade" e da "pessoa" encontravam outros tipos de enfrentamentos.

Lançando um olhar hierarquizante, Barroso foi classificando o que
era popular, folclórico. Mesmo com um propalado sentimento saudoso, de
quem tinhã intimidade com a vida popular, houve distanciamento diante
desses temas estudados. Além disso, classificar expressões como "populares",
"folclóricas", implicou delimitar o que elas eram, mas também o que não
eram, no caso, "eruditas". Dizer que determinadas manifestações populares
eram resultado de "ignorância" foi uma cobrança pelo letrarnenro, pelo saber
formal como o único aceitável. Dar nome, criar categorias, classificar para
analisar aspectos do cotidiano acarretou imobilizar e separar essas manifes-
taçôe desse próprio cotidiano, ainda mais quando fez referência ao popular
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como expressões da alma, do espírito, puras e autêntica d na ionulidad ,
que começavam a ser esquecidas.P

Utilizando como fonte a canção e a poesia produzida p I rran jo,
Barroso fez essa constaraçâo, encontrada em Terra de sol (1912), /laórs c
bandidos (1917) e ALmas de Lama e de aço (1930):

A tradição mantem o culto pela bravura e mesmo pelo crime. [... ] N,)
epoca actual, estamos a vêr a feitura dum verdadeiro romanceiro d
'apaches', isto é, dos gatunos e rufiões. Feitos de bandidos sanguinari s
ou românticos [...] a vida vagabunda e feroz dos Silvinos e Brilhantes, são
os assumptos predilectos dos cantadores nos sambas e enluarados terreiros
de vendas. O rnatuto vive dentro de um cyclo de canções de gestas, que
reproduzem, augmentando-os, os feitos ancesrráes."

Mas apesar de propor medidas para abolir esses fenômenos, o autor
constatou que esses temas foram comumente tratados na poesia popular.
Assim sendo, registrou uma série de versos compilados do cancioneiro po-
pular do sertão nordestino que contavam histórias de fé e valentia. Dentre
as tantas poesias registradas por ele tem-se, por exemplo, a gesta intitulada
História do bandoleiro Lampeáo:

Eu nasci em Mato Grande
e a1li mesmo me criei;
meu pae era um velho calmo
e eu muito cedo mostrei
que era um coração de fera.
Provas de bom nunca dei.

A primeira questão que tive
ainda me lembro com quem,
com um rapaz meu visinho,
que nunca fez mal a ninguem.
Si fôr vivo ainda mostra
as cicatrizes que tem.

Logo aos dez annos de idade,
comecei a minha vida,
já possuía um punhal,
e bem perto da partida
deixei meus Paes sem remorso,
e não tive mais guarida. [...)24
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Mesmo com seu olhar de homem das letras, a fonte poética foi
usada por Gustavo Barroso em seus "estudos de folclore" e de "sociologia
sertaneja". Por meio dela, ele traçou alguns aspectos acerca do cangaço, daí
a importância dessa fonte em seus estudos. Barroso afirmou ser a poesia
uma das expressões de comunicação no sertão. Nela o cantado r registraria
temas do cotidiano sertanejo.

Estudando as formas de expressão dessa vida popular, Gustavo
Barroso concluiu que a relevância do verso para a narrativa oral foi justifi-
cada por sua característica em propiciar uma eficiente memorização e, por
sua vez, recordação dos episódios versados. Tendo em vista a relação entre
oralidade e memória, o recurso a essa poesia no sertão se valeu, por exem-
plo, do gênero mnemônico, por facilitar a memorização, e por sua vez, a
transmissão. O autor comentou que através da memória oral, manifestada
a partir de versos, o sertanejo guardou e transmitiu episódios ao longo de
sua vida, com registro de temas do passado e do presente, tanto de sua
localidade, quanto de âmbito regional e nacional. Portanto, os temas da
colonização até fatos mais recentes eram citados na poesia, como as lutas
entre colonizadores e índios, os desafios com o meio físico e com os animais
selvagens, a escravidão negra, a mestiçagem, as festividades religiosas e sua
diversidade de crenças, a temática da seca e a vida de personagens como
o vaqueiro e o cangaceiro. Enfim, uma variedade de tradições, costumes,
personagens recordados na memória oral. A ela foi destinado o papel de
depositária das tradições e Barroso assumiu a missão de perpetuar nos seus
livros essa memória.

Observou que a cultura oral foi comum entre povos arcaicos. E
essa constatação enalteceu, segundo Barroso, a expressão oral do sertão e,
por seu turno, o seu trabalho com a fonte popular.

Fez menção ao termo francês colportage se referindo ao formato e
ao acesso à literatura oral de folhetim, comparado ao modelo francês da
literatura de colportage. Esses folhetins eram de amplo acesso, com formato
pequeno, facilitando seu transporte. Barroso defendeu que, dentre outros
motivos, essa literatura era formadora de opiniões, uma vez que era de
fácil acesso e registrava a fala de cantadores e poetas locals.P À medida que
estabeleceu a aproximação entre experiências da literatura oral, popular do
sertão, com a experiência francesa da literatura de colportage, demonstrou
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a importância dessas expressões e também valorizou mal 'ri 11 .stud: d ,
sugerindo, por sua vez, uma maior credibilidade aos eu " iudos I f, 1-
clore". Expôs, algumas vezes, observações quanto ao livro mais ornumcnt
espalhado pelo sertão nordestino. Dentre as obras, as mai pr I1l S Iam

aquelas da História de Carlos Magno e dos doze pares de França, ad II>W Ia,
poesia e aos folhetins sertanejos.ê" No estabelecimento de relações cn tr ' lima
literatura francesa e a literatura popular sertaneja Barroso foi 10 alizand
aproximações e parentescos.

Então, com esse acesso e com 6 perfil informativo de temas I i'
e nacionais, o intelectual ressaltou a importância dessa literatura, podendo
inclusive não só informar, mas difamar personalidades da vida política,
como glorificar personagens do cangaço."

Barroso teve como objetivo central no livro O sertão e o mundo
(1923) estabelecer analogias de variados temas da cultura popular percebidos
no ambiente sertanejo. No item em que teceu comparações entre o Sertão
e a Sérvia, assim fez alusão ao valor do "folclore":

Mas, tanto lá como cá, o folk-lore commum, impessoal, o acervo de po-
emas de amor, ou de luta, nascido espontaneamente de genio colectivo
da população, impregnado de seus sentimentos bons, ou maus, das suas
paixões, dominantes, das suas aspirações incontidas, das suas dôres pro-
fundas, do seu mysticismo infinito e das suas crenças e ideaes, foi o unico
refugio e a unica consolação da sua alma, aqui abandonada e soffredora,
na Servia opprimida e torturada."

Ele reconheceu o "folclore" como o lócus de refúgio da alma. Diante
da miséria, tida como decorrente da seca e do abandono político; de senti-
mentos de amor e paixão; de desejos e idealizações; da manifestação de fé; o
folclore foi definido como lenitivo diante de tanta dor. A alma aqui foi tida
como sinônimo de sentimento. A expressão popular foi comparada a uma
manifestação de fé, adquiriu um valor de religião ou crença, por seu papel
de aliviar dores profundas. Mas a expressão desses sentimentos populares foi
registrada por Barroso também a partir do tom satírico, próprio da poesia
popular. Assim, além de refúgio e consolação, ao folclore foi associada uma
noção de válvula de escape. Dentre os assuntos ironizados na poesia regis-
trada por ele há o da vacina obrigatória e o da cobrança de impostos. Das
poesias em sátira publicadas por Barroso tem-se O procurador do imposto,
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de autoria do poeta paraibano Manoel Vieira do Paraíso:

Vamos todos, meus senhores,
Nossos defeitos evitar,
Emquanto a misericórdia
Nos convida a abraçar,
Pois adeante eJla se ausenta
De quem hoje a desprezar.

Apresenta o narrante facto,
Que a ninguem se afigura,
A morte bem desgraçada
Que teve uma creatura,
Segundo a eJla assistio

A freira Joanna Me Esquece,
Nessa mesma occasião,
Igualmente com o frade
Teve a mesma visão.
Ambos ficaram espantados,
Mudaram até de feição.

No anno de zero e oito,
A vinte do mez de agosto,
Ou dentro de Mamanguape,
Ou perto do seu encosto,
Morreu bem desesperado
Um procurador de imposto!

Esse infeliz exercia,
Com procedimento vil,
Sendo mesmo alem de tudo
Bem traiçoeiro e subtil
O logar em que de pragas
Recebem-se vinte mil!

Esse homem era odiado
De negociante e rnatuto.
CoJlectava gente á força
Com muito grande insulto.
Tinha o coração de fera
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E pratica de bicho bruto!

!\s dez horas da manhã,
Esse infame agonisou.
Sé chamando pelo diabo,
Com quem depois se achou.
lú onze horas e meia
Veio a morte e o levou.

Na noite do mesmo dia,
A tal freira e o tal frade
Tiveram em sonho o mysterio
Que estavam na Eternidade,
Vendo os castigos tocantes
Contra a usura e a maldade.

Viram a alma do procurador
Que a Deus se apresentava!
Viram o anjo da sua guarda
Que as costas lhe mostrava!
Ouviram a voz do Eterno,
Que a alma condenava!

Então, falava São Pedro,
Que do céo é o chaveiro:
Ide já para o Inferno,
Usurario, interesseiro!
Procurador de imposto
Não quero no meu terreiro! [... ]29

Como se observa, a cobrança de impostos e a força policial foram
temas ironizados nessas duas últimas poesias coligidas por Barroso. E essa
relação de antipatia foi encontrada em outras poesias. Já o cangaceiro foi, no
geral, enaltecido como herói, por sua "valentia" e "coragem", e também por
sua contraposição aos poderosos, aos cobradores de imposto, e em especial,
à polícia. É comum encontrar nessa poética o misto de admiração e medo
a respeito do cangaço."

Com freqüência Gustavo Barroso argumentou e exemplificou
a forte presença do cangaço na poesia sertaneja, inclusive compondo o
"Cyclo heroico" do "Folk-lore tradicional" registrado no livro Ao som da
viola (1921), onde aparece uma série de canções em verso sobre a vida de
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cangaceiros. Pelo próprio nome do ciclo e pela própria definição de Barroso,
esses personagens foram assim caracterizados: "certos de que muita vez são
mais bandidos que heróes, porém quasi sempre mais heróes que bandidos" Y
Em suas narrativas de memória ele assim descreveu:

Ao penetrar na garganta das serrotas, avistei logo numa volta do cami-
nho, lá em cima, três cavaleiros que o desciam. O luar chispava no metal
de suas armas. Defrontamo-nos num cotovelo brusco da estrada. Eram
três sertanejos vigorosos e tostados, de chapéus de couro, cartucheiras a
tiracolo, longas pajeús no cinturâo, cada qual com seu rifle Winchester,
calibre 44, de dezoito balas, pousado na lua da sela. Sem perneiras ou
botas, pés calçados de sapatos de sola da terra ou de alpercaras. Lenços
coloridos ao pescoço.
- Boa-noite, moço!
- Boa-noite! Respondi.
Um deles, de face escura, barba rala e olhos claros, encostou o cavalo no
meu e perguntou:
- Vosmicê terá fogo aí?
- Tenho.
Entreguei-lhe a caixa de fósforo que trazia. Acendeu o cachimbo curto e
passou-a aos companheiros que acenderam os cigarros de papel amarelo.
O que me pedira o lume indagou com voz pausada:
- Vosmicê de onde vem, moço, que mal pergunto?
- Do Condado, fazenda do capitão Miranda.
- Vosmicê é filho dele?
- Não, senhor, afilhado.
- E para onde se bota?
- Pra o Juá. Vou tomar o trem da manhã.
- Ah! Vosmicê é do Forte?
- Nascido e criado em Fortaleza.
- De que família?
- Barroso.
- Barroso do Curu?
- Não. Nem do Curu, nem do Canindé. Barroso do Aracati.
O homem quis restituir-me os fósforos. Recusei-os:
- Sigo para a estação e lá facilmente posso comprar outra caixa. Os senhores
vão de viagem e precisam mais de fogo do que eu.
O desconhecido agradeceu e indagou:
_ Vosmicê não tem medo de andar sozinho por este mundo, de noite?
- Não. Não faço mal a ninguém e não carrego dinheiro.
- Quer que um dos meus homens o acompanhe até o Juá?
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- Obrigado. Não é preciso.
Então, estendendo-me a mão por cima do pescoço d .avalo (' .Ip I t.indo
a minha, o sertanejo despediu-se com estas palavras:
- Vá com Deus, moço! Se algum dia precisar de alguma cousa, 1l,IO W

esqueça, estou às suas ordens. Sou o Zé Dantas.
Os cangaceiros partiram. Fiquei estarrecido na solidão enluarudn do
sertão de minha terra. O cavalo, cansado de esperar que desse de r d '<1\

ou o cutucasse com a espora, começou a andar por si. O encontro mr i.\
emocionante que jamais tive!32

Apesar de o tom dessa narrativa ter um misto de medo e admiração,
o que prevalece é a admiração ao relatar esse episódio em que tomou parte
com uns cangaceiros. Observa-se uma ambigüidade entre a admiração e a
proposta de eliminação do cangaço por parte de Barroso.

Ainda a partir de suas memórias é interessante perceber como foi a
sua orientação religiosa. Apesar de ter contado que na sua formação familiar
e escolar no "Patérnon Cearense" prevaleceu uma tendência laica, cogitou
que sua avó era uma mulher religiosa, com o hábito de rezar pela manhã
e a noite e, também, com o costume de fazer experiências perceptíveis na
tradição popular. No que diz respeito a isso escreveu:

Em dezembro, todos os anos, minha avó fazia a experiência chamada de
Santa Luzia, pondo uma pedra de sal sobre o nome de cada mês escrito
num papelão e expondo-o ao sereno da noite. Pela manhã, as pedras de sal
que estivessem mais ou menos derretidas indicariam maiores ou menores
chuvas no mês sobre que se achassern.P

A sua experiência religiosa no circuito familiar, por meio de sua
avó, tinha similitudes com a experiência de religiosidade do sertão do Ceará,
relatada nos seus livros. Na obra antológicaAo som da viola (1921) comentou
que as "experiencias com chuva" eram comuns entre os sertanejos:

Eu conheci em Baruriré, ao pé da serra do mesmo nome, no Ceará, um
plantador de canna, que em vez de amarrar a imagem de Santo Antonio,
afim de obter chuvas, fazia peor. Quando o anno era declaradamente
de bom inverno, elle soltava duzias e mais duzias de foguetes, de rojóes,
demonstrando publicamente a sua alegria.As vezes não chovera na redon-
deza. Entretanto, os vizinhos ouviam o roncar e o pipocar da foguetaria.
E todo mundo dizia logo: --
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- Isso foi o compadre Fulano que já recebeu noticias de chuva no sertão!
Tambem, quando Santo Antonio não dava a chuva em tempo opportuno,
elle ficava furioso e vingava-se do thaumaturgo. Agarrava a sua imagem,
amarrava-a á vara dum dos maiores foguetes que tinha preparados para
commemorar o inverno, e soltava-o nos ares. [00'] Enquanto viveu esse
individuo, essa "experiência" do foguete foi, para a gente do pé da serra,
o que são, para o povo sertanejo em geral, as "experiências" de Santa
Luzia e de S. José.34

Por meio de "estudos de folclore" Barroso anotou várias dessas
crenças, colocando-se não só como um estudioso das tradições, mas como
alguém que teria vivenciado com familiaridade essas experiências. Ainda no
livro Ao som da viola (1921) reuniu uma série de orações encontradas no
sertão, tidas como herdeiras das mais "antigas tradições da humanidade".
Argumenta inclusive que é "infinito o numero de orações e ensalmos feti-
chistas. Dariam na sua totalidade um grande livro". Dentre elas destaca-se
a "Oração forte Contra os espiritos e avantesmas":

Jesus vae commigo
E eu vou com Jesus!
Jesus vae commigo
No meu coração
E ha de livrar-me
De toda afflicção!
De toda afflicção,
De toda agonia,
Livrae-rne, Jesus,
José e Maria!
José e Maria!
E Sant'Anna também,
E São Joaquim
Para sempre, Amernl"

Reconheceu a persistência e a recorrência dessas práticas no ser-
tão, inclusive sendo temas e expressões da cultura popular. Em paralelo a
isso constatou que é a "ignorancia" a responsável pelo que ele chamou de
corrupção do culto. Então, diante da constatação das causas motivadoras,
a solução encontrada por ele é semelhante àquela do caso do cangaço. Ou
seja, instruir o sertanejo. Desse modo, apesar de fazer algumas descrições
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com familiaridade, tentando aproximar o mundo oral d S I ito, a postura
erudita prevalece no discurso de Gustavo Barroso.

Se por um lado ele apontou as causas e propôs soluç . pU.I,1 ihar
com a fé e a violência, por outro as utilizou como fonte de seu siud li

seja, em seus livros de "estudo do folclore" e "sociologia sertaneja" l ordou
a vida popular a partir de fontes tais como contos, cantos, fábulas, I nd: ,
orações e poesias. Na intenção de contar a história dos rincões da naç o ,
por sua vez, tornar conhecida a tradição popular do sertão, o autor publicou
uma série de livros utilizando como fonte as expressões populares.

Gustavo Barroso propôs acabar com aspectos da vida sertaneja
que são mote de tantas poesias e cantorias, sendo por sua vez as fontes de
seus estudos, estando inclusive citados em suas memórias. No livro Almas
de lama e de aço (1930) é muito claro: propõe medidas para dirimir, ou
mesmo anular, o "fanatismo" e a violência. Ao mesmo tempo se vê que o
"fanático" e o cangaceiro são produtos e produtores de cantorias, cordéis,
narrativas, poesias ... Ou seja, ao estudar o "folclore" Barroso sugere extin-
guir as expressões que são temas recorrentes desse mesmo "folclore" j assim,
propõe pôr fim à fonte de seus escritos. Além do mais, define o cangaceiro
com duplo sentido, ao tratá-lo ora como herói, ora como bandido, bem ao
gosto da poesia popular. Há um certo romantismo do autor em paralelo
a um discurso de disciplinarização das condutas. Além disso, se por um
lado assume um discurso tradicionalista acerca da vida sertaneja, por outro
apregoa o desenvolvimento, ao constatar que no sertão se ignora "quasi por
completo a civilisação moderna", sendo essa "ignorancia" tida como uma das
causas da violência e do "Ianatisrno'v''' Ou seja, o "insularnento do sertão"

ra é elogiado tendo em vista o distanciamento do artificialisrno da cidade,
ra é criticado ao propor que essa situação insular é um dos responsáveis

pela falta de meios de comunicação, como por exemplo as estradas de ferro,
c a carência de escolas. Portanto, Gustavo Barroso é um homem das letras
que, estudando a tradição oral, através dos "estudos de folclore" e "sociologia
s rraneja", se arroga o direito, ou mesmo a missão, de indicar soluções diante
da conclusão de que no sertão nordestino há "97% de analfabetos"."
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NOTAS

Este texto é um fragmento da tese de doutorado defendida no Programa de
Estudos Pós-Graduados em História da PUC-SP em junho de 2006, com o
título No norte da saudade: esquecimento e memória em Gustavo Barroso.

2 BARROSO, Gustavo. Luz e pó. Rio de Janeiro: Renascença Editora, 1932, p.
2. Gustavo Barroso nasceu em Fortaleza em 1888. Cursou o Liceu do Ceará e a

Faculdade de Direito, atuando na imprensa cearense em meados da primeira
década do século XX. Em 1910, aos 22 anos, foi residir no Rio de Janeiro. Na
capital da República deu continuidade ao curso jurídico e à carreira de jorna-
lista, vindo a publicar o seu livro de estréia, Terra de sol, em 1912. Os primeiros
livros do autor versaram, principalmente, sobre o "folclore" e a "sociologia ser-
taneja". Todavia, a bibliografia de Barroso é de mais de cem livros, abordando
uma diversificada temática. Em 1922 assumiu o cargo de diretor fundador do
Museu Histórico Nacional, criado em torno das comemorações do "centenário
da independência política" do Brasil. Esteve à frente desse Museu por mais de
trinta anos. Na década de 1930 o autor atuou no movimento integralista, pu-
blicando uma bibliografia com teor anti-semita e integralista, constituindo-se
em intelectual militante desse movimento.

3 Essa definição acerca do livro Terra de sol como "um programa de estudos" foi
retirada de uma carta de Barroso endereçada ao Pe. Azarias Sobreira, em 24 de
maio de 1957 (SOBREIRA, Azarias. Gustavo Barroso: fascinante individuali-
dade. Revista do Instituto do Ceará. Fortaleza, t. 75,1963, p. 117).

4 BARROSO, Gustavo. Herôes e bandidos (Os cangaceiros de Nordeste). Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1917.

5 CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro:
Edições De Ouro, 1954.

6 BARROSO, Gustavo. Ao som da viola (Folk-lore). Rio de Janeiro: Leite
Ribeiro, 1921.

7 BARROSO, Gustavo. Almas de lama e de aço (Lampeão e outros cangaceiros).
São Paulo: Companhia Melhoramentos de S. Paulo, 1930.

8 BARROSO, Gustavo. Coração de Menino. 3. ed. Fortaleza: Casa de José de
Alencar - UFC, 2000; o Liceu do Ceará. 3. ed. Fortaleza: Casa de José
de Alencar - UFC, 2000; o Consulado da China. 3. ed. Fortaleza: Casa
de José de Alencar - UFC, 2000.

9 BARROSO, Gustavo. Terra de sol. Rio de Janeiro: Benjamin de Aguila Editor,
1912, p. 152.

10 BARROSO, Gustavo. Herôes e bandidos, p. 27.
11 Ibid., p. 36-37.
12 BARROSO, Gustavo. Almas de lama e de aço, p. 14-15.
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13 BARROSO, Gustavo. Terra de sol, p. 165.
14 Ibid., p. 155.
15 Ibid., p. 161.
16 BARROSO, Gustavo. Herôes e bandidos, p. 87- 88.
17 De acordo com o historiador Régis Lopes: "[...] o Pe. Cícero dos d 'votos l·SI.

em desacordo com a Igreja Oficial porque o leigo não devia nem podia p ssuir
o poder de definir os lugares do sagrado. A imagem 'popular' do P '. I CIO

nasceu num período em que a política de 'Romanização' caminhava com l da
energia. Uma época de desconfiança em relação aos problemas do 'fanatismo' .
falta de 'educação religiosa'. [...] A preocupação do clero romanizado não estava
somente em fiscalizar o conteúdo dos ensinamentos ou crenças. Um pomo de
fundamental importância era definir quem poderia transmitir esses conteúdos,
quem teria a competência para guiar os rebanhos de Deus e definir o que e ou
não é pecado, o que pode ou não pertencer à Igreja, o que vale ou não vale.
De acordo com a política romana, somente os membros da hierarquia clerical
poderiam falar sobre o sagrado" (RAMOS, Francisco Régis Lopes Ramos. O
verbo encantado: a construção do Pe. Cícero no imaginário dos devotos. Ijuí:
Ed. Unijuí, 1998, p. 125).

18 BARROSO, Gustavo. Almas de lama e de aço, p. 32-33, 16.
19 A respeito das discussões acerca do "folclore" entre autores da contemporanei-

dade de Gustavo Barroso, são importantes os seguintes estudos: FERNANDES,
Florestan. O folclore em questão. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1989; VILHENA,
Luís Rodolfo. Projeto e missão: o movimento folclórico brasileiro (1947-1964).
Rio de Janeiro: Funarte: FGV, 1997.

O BARROSO, Gustavo. As colunas do templo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1932, p. 322.

21 No que diz respeito a essas proposições, cf. FACO, Rui. Cangaceiros efanáticos.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.

22 Mas mesmo diante dessas considerações e limitações, a obra de Gustavo Barroso
é valorosa como fonte de análise, por possibilitar conhecimento de experiências
culturais. A compreensão desses limites não invalida sua produção escrita, mas
indica uma perspectiva de trabalho e as implicações de estudos acerca do que
se convencionou chamar de popular e folclórico. Há um importante trabalho,
organizado a partir de artigos, que analisou várias obras e aspectos da experiência
de Câmara Cascudo, inclusive apontando reflexões sobre a importância dos
surdos folclóricos na atualidade. Cf. SILVA, Marcos (org.). Dicionário crítico

Câmara Cascudo. São Paulo: Perspectiva, 2003. Acerca dessas proposições sobre
o "folclore" e a "cultural popular", são fundamentais os seguintes trabalhos:
BOLLEME, Geneviêve. O povo por escrito. São Paulo: Martins Fontes, 1988;

Trajetos. Revista de História da UFC, v. 4, n. 8, 2006
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CERTEAU, Michel de. A beleza do morto. 1n: o A cultura no plural.
Campinas: Papirus, 1995, p. 55-85.

23 BARROSO, Gustavo. Herâes e bandidos, p. 47-48.
24 BARROSO, Gustavo. Almas de lama e de aço, p. 99-107.
25 BARROSO, Gustavo. Ao som da viola, p. 558.
26 BARROSO, Gustavo. Terra de sol, p. 184.
27 BARROSO, Gustavo. Ao som da viola, p. 558.
28 BARROSO, Gustavo. O sertão e o mundo. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro,

1923, p. 14-15.
29 BARROSO, Gustavo. Ao som da viola, p. 484-487.
30 Quanto às narrativas da poética popular a respeito do cangaço, em especial

acerca de Lampião, escreveu o historiador Régis Lopes: "Nas narrativas po-
pulares, Lampião é marcado por complexidades mais ou menos específicas:
ora é visto como herói injustiçado, ora é visto como assassino de injustificável
crueldade. °cangaço aparece dentro de uma grande (con)fusão de imagen ,
em que a síntese explicativa quase sempre está ausente. Assim como Antôni
Silvino, Lampião também é tido como herói, um 'destemido justiceiro', cuj:
missão foi vingar a morte do pai. Percebe-se que sua vida no cangaço não foi
uma opção escolhida livremente e sim uma imposição das circunstâncias:
diante das injustiças, Virgulino entrou em um caminho sem volta. Por outro
lado, não é sempre que os poetas aceitam as crueldades do capitão Virgulino.
[00'] Justo ou injusto? Puro ou pecador? Herói ou bandido? Nas metáforas 1,1
poética popular, tais perguntas recebem respostas positivas e negativas. Há um
enigmático misto de simpatia e reprovação quando os folhetos falam sob"
esses 'homens honrados'". (RAMOS, Francisco Régis Lopes. Narrativa em
fogo cruzado: Padre Cícero, Lampião e a Guerra de 14. Trajetos - Revíst I
História UFC, Fortaleza, vol. 2, n. 3,2002, p. 165).

31 BARROSO, Gustavo. Herôes e bandidos, p. 97.
32 BARROSO, Gustavo. Consulado da China, p. 19-22.
33 BARROSO, Gustavo. Coração de menino, p. 50.
34 BARROSO, Gustavo. Ao som da viola, p. 722.
35 Ibid., p. 526-527.
36 BARROSO, Gustavo. Heráes e bandidos, p. 27.
37 Ibid., p. 37.

204


