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Resumo 
 

O presente trabalho contém uma reflexão sobre as idéias do escritor 

Ariano Suassuna e sua presença na mídia a partir da análise das colunas 

publicadas por ele no jornal Folha de São Paulo entre os anos de 1999 e 

2001.  A necessidade da interpretação de suas idéias na 

contemporaneidade surge em virtude da grande exposição à mídia que a 

imagem do escritor vem sofrendo nos últimos anos. A partir daí, 

buscamos não só apreender o discurso de Suassuna a partir do que é dito 

por ele nos jornais, mas também compreender a lógica da inserção de 

suas idéias na grande mídia.  Para cumprir esses objetivos, procuramos 

reconstruir a visão de mundo de Suassuna, contextualizando-a histórica e 

filosoficamente, bem como recorremos ao estereótipo historicamente 

construído da região Nordeste para explicar as razões que levam suas 

idéias a circular em espaço privilegiado na mídia nacional.    
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Abstract 

 

The present work is a critical analysis of writer Ariano Suassuna’s ideas 

and its presence on Brazilian media.  The object of that analysis is the 

texts written by him in the newspaper Folha de São Paulo between the 

years of 1999 and 2001. The need of a contemporary interpretation of his 

ideas is due to the increasing media exploitation over his image, 

especially in the last years. According to this, we intend not only to 

apprehend the speech of Suassuna through his writings on the 

newspapers, but also to understand the process of its appropriation by 

the great media. In order to accomplish these objectives, we make an 

effort to organize Suassuna’s cosmology as we try to put it into an 

historical and philosophical context. We also appeal to a historically 

constructed stereotype of brazilian north-east region in order to explain 

why Suassuna’s ideas have their privileged space in national media.  
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Introdução 
 

Um dos pontos que mais nos incomodou no processo de 

elaboração da primeira parte do trabalho, dizia respeito à resistência de 

Ariano Suassuna em fazer referências a Mário de Andrade, já que 

havíamos partido da hipótese de que a estética nacionalista idealizada 

pelo autor paulista teria exercido alguma influência sobre as idéias 

estéticas suassunianas. Embora tenhamos observado diversas 

convergências entre as pretensões de ambos com relação a uma arte 

nacional, Suassuna não creditava a Mário qualquer influência sobre seu 

discurso e sua obra. Atitude diferente da que tomava diante de Gilberto 

Freyre, por exemplo, a quem cita diversas vezes como uma importante 

contribuição para a formação do seu pensamento.  

Ariano Suassuna nunca simpatizou com Mário de Andrade. Soube 

que Mário havia falado mal de seu pai por motivos políticos. O pai de 

Suassuna, ex-governador da Paraíba, foi assassinado também por 

motivos políticos, no curso da Revolução de 30. Essa mágoa foi guardada 

durante muito tempo, e isso fez com que ele lesse tardiamente 

Macunaíma. Embora admita haver identificações entre o personagem 

principal de Mário de Andrade o seu “Quaderna” – da Pedra do Reino – 

Suassuna discorda da idéia de um herói “sem caráter”.  

 

“Eu tenho uma hostilidade especial a essa maneira de ver o povo 

brasileiro. Um camarada que vence a fome, a injustiça, a opressão, 

enfrenta os poderosos na pessoa de Antônio Moraes, enfrenta a 

aristocracia rural sertaneja, enfrenta a burguesia urbana sertaneja, 

através do padeiro, enfrenta a Igreja, enfrenta o padre, enfrenta o bispo, 

o sacristão e enfrenta até as potências celestes, com quem ele dialoga de 

igual para igual. Então, se ele é sem caráter, eu não sei quem é que tem 

caráter não.” 
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 Tais declarações foram concedidas à jornalista Marilene Felinto, no 

Almanaque da Folha de São Paulo, em 1991. Suassuna se mantivera até 

então dez anos afastado da literatura e dos jornais por vontade própria. 

A matéria se iniciava traçando um contraste entre as conhecidas obras do 

autor e o relativo anonimato de seu nome.   

 O mistério da aparentemente inexplicável ausência de alusões a 

Mário foi desvendado apenas na leitura da entrevista anteriormente 

citada. Entrevista que estava, por sinal, fora do recorte temporal 

estabelecido para delimitar o objeto do trabalho. Tratava-se, enfim, de 

um problema pessoal.  

 Tal situação é apenas uma amostra do desafio que representa 

interpretar as motivações do pensamento de um intelectual com as 

características de Suassuna. As implicações subjetivas da cosmologia do 

artista impõem sérios percalços àqueles que se propõem a estruturar 

suas idéias em um todo coerente.  

A pertinência da análise a que nos propomos, no entanto, parte da 

premissa de que há necessidade de uma compreensão das idéias do autor 

dentro do contexto contemporâneo, em virtude da crescente exposição à 

mídia que sua imagem vem sofrendo nos últimos anos. Tendo em vista a 

impossibilidade de abarcarmos toda a complexidade de suas idéias, 

incluindo suas motivações estéticas, políticas e até psicológicas, 

procuramos delimitar dois objetivos: 

 

1. Analisar as idéias de Suassuna a partir daquilo que é dito por ele na 

mídia 

2. Compreender a lógica da inserção de suas idéias na grande mídia 

nacional   

 

Analisaremos a princípio as relações do pensamento de Suassuna 

com algumas singularidades do modernismo brasileiro. Em seguida, 

focaremos a assimilação de seu discurso por uma mídia de alcance 

nacional que o alça à condição de estrela, além das contradições e 
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paradoxos inerentes a essa assimilação. As implicações políticas de sua 

visão totalizante do mundo, a apologia às tradições brasileiras além de  

suas críticas ao crescente avanço tecnológico e à razão ocidental vão 

constituir subsídio para a discussão do processo de transformação de seu 

discurso em um produto de mercado.  

O objeto sobre o qual vamos nos debruçar são as colunas escritas 

por Suassuna no jornal Folha de São Paulo entre os anos de 1999 e 

2001. A escolha foi motivada por considerarmos o conteúdo expresso nas 

colunas o mais adequado para cumprir os objetivos acima citados. Os 

textos trazem uma gama de opiniões que traduzem de forma geral a 

visão de mundo do escritor, bem como estão reproduzidos num meio de 

comunicação de grande influência nacional, prova irrefutável da 

transformação do intelectual Suassuna em um produto de mídia.  

Embora seja impossível separar o intelectual do artista, é 

importante ressaltar que nossa análise privilegia as idéias de Suassuna 

enquanto intelectual pensador da cultura no Brasil contemporâneo. Por 

isso mesmo a obra do artista – bem como sua atuação enquanto 

implementador de políticas culturais - só vai nos interessar na medida em 

que pode auxiliar na estruturação do pensamento do escritor dentro de 

uma perspectiva mais ampla. Esperamos, dessa forma, ter traçado um 

quadro representativo de suas idéias e da assimilação de sua imagem 

pelos meios de comunicação de massa. Eis o trabalho.  
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Parte I - Genealogia das idéias suassunianas 
e sua inserção na mídia 
 

1. Situando o nacionalismo Armorial 

 

Neste capítulo pretendemos situar o discurso de Ariano Suassuna 

dentro da tradição intelectual brasileira. Encontramos em suas idéias 

coincidências significativas com o pensamento de Mário de Andrade e 

Gilberto Freyre, este último expressamente citado como influência 

marcante pelo próprio autor. O modernista traz consigo um novo discurso 

nacionalista, com base nas raízes populares, e prepara o terreno para sua 

posterior institucionalização. Já Freyre é o principal mentor intelectual da 

idéia de “brasilidade nordestina”, que surge no bojo do processo de 

elaboração de uma identidade cultural homogênea para a região 

Nordeste. Em ambos os casos, delineia-se a construção de uma 

identidade calcada nos elementos tradicionais da cultura.  Num momento 

posterior, o projeto Armorial vai dar continuidade ao vínculo da 

construção identitária do nordeste com elementos de sua cultura 

tradicional, sedimentando a imagem da região como lócus privilegiado da 

tradição e do pitoresco. Numa era em que as identidades nacionais e 

regionais tendem a se redefinir em função dos processos de 

transnacionalização das culturas, Ariano Suassuna surge como o principal 

porta-voz da “brasilidade nordestina”, um discurso que, embora 

considerado por alguns como ultrapassado, encontra ainda na sociedade 

pernambucana o respaldo necessário para, por exemplo, se materializar 

em política cultural.  No âmbito nacional, ocupa espaço privilegiado na 

mídia ao defender a cultura popular nordestina como cerne da identidade 

brasileira. Seu fascínio por essa cultura é consumido pela elite brasileira 

na Folha de São Paulo com o deleite de quem encontra em suas páginas a 

já estereotipada visão idílica e pitoresca do Nordeste 

Ao tentarmos situar esse discurso dentro da tradição intelectual 

brasileira, nos deparamos com o Modernismo de Mário de Andrade e o 
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Regionalismo de Gilberto Freyre como sendo as principais referências, 

embora Suassuna faça poucas alusões expressas ao intelectual paulista e 

em certas ocasiões procure demarcar seu terreno diante da avassaladora 

influência de Freyre.   

Chegamos a tais conclusões após a identificação de elementos 

comuns entre a estética nacionalista de Mário de Andrade - que dá 

suporte à construção de uma identidade nacional - e o discurso Armorial1, 

que propõe uma recriação erudita da cultura popular com o mesmo 

propósito. Além disso, são notáveis as referências a Gilberto Freyre como 

mentor principal de uma ideologia que, a partir dos anos vinte, traz uma 

nova acepção de valor às culturas populares nordestinas, situando-as 

numa posição estratégica diante da tarefa então posta, que era a 

construção de uma identidade nacional. Assim, entre influências 

modernistas e regionalistas, está incrustada a fala suassuniana.  

 

1.1. A estética nacionalista de Mário de Andrade 
 

 Desde o século XIX, diversos autores nacionais demonstravam a 

preocupação de se criar uma poesia e uma literatura que fossem o retrato 

do Brasil. Foi esta tendência que  impregnou de nacionalismo os cânones 

do movimento modernista na década de 1920, sobretudo o escritor Mário 

de Andrade, um dos primeiros intelectuais a empreender pesquisas 

sistemáticas sobre manifestações da cultura popular em todo o Brasil.  

  A obra “Ensaio sobre a música brasileira” (1928) de Mário de 

Andrade, sistematiza uma série de preocupações estéticas típicas do 

modernismo em países do terceiro mundo. Nesses países, segundo 

Elizabeth Travassos, o Modernismo traz consigo uma concepção de arte 

nacional intimamente ligada às culturas populares, tendência que no 

Brasil se manteve hegemônica até meados dos anos 40, mas cuja 

influência ainda é marcante na obra de artistas e intelectuais 

(TRAVASSOS, 2000). O Modernismo articulava a reivindicação de formas 

                                                 
1 Ver semelhanças entre os princípios da estética nacionalista de Mário de Andrade e de Suassuna 
expressos nas páginas 6 e 64 respectivamente. 
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artísticas genuinamente brasileiras2. Para concretizar esse ideal, seria 

necessário que o artista se aproximasse do popular de modo a criar uma 

certa “intimidade”, considerada imprescindível para caracterizar sua 

expressão na linguagem do “povo”.  Surgiam então dois obstáculos: 

vencer a tentação do “exotismo”, que caracterizava o olhar europeu sobre 

a cultura latino-americana em geral, e em seguida estabelecer os limites 

entre esse exotismo e o nacionalismo pregado pelos modernistas. O 

romance Macunaíma seria a tentativa de contar uma história a partir do 

ponto de vista popular, se utilizando tanto de suas formas quanto de seus 

conteúdos. Com ele, Mário de Andrade transpunha para o campo literário 

sua estética nacionalista que, no que concerne à música – em seu “Ensaio 

sobre a Música Brasileira” - podia ser resumida, de acordo com ele 

próprio, em cinco tópicos: 

 

1. “A música expressa a alma dos povos que a criam 

2. A imitação dos modelos europeus tolhe os compositores brasileiros 

formados nas escolas, forçados a uma expressão inautêntica 

3. Sua emancipação será uma desalienação mediante a retomada do 

contato com a música verdadeiramente brasileira 

4. Esta música nacional está em formação, no ambiente popular, e aí 

deve ser buscada 

5. Elevada artisticamente pelo trabalho dos compositores cultos, 

estará pronta a figurar ao lado de outras no panorama 

internacional, levando sua contribuição singular ao patrimônio 

espiritual da humanidade” (TRAVASSOS, 2000:34) 

 

A preocupação com uma arte brasileira que fosse reflexo do caráter 

nacional era o desmembramento de uma discussão que já estava 

presente na obra de intelectuais do fim do século XIX, como Nina 

Rodrigues, Sílvio Romero e Euclides da Cunha. Tais autores procuravam 

                                                 
2 Para Elizabeth Travassos, a tendência nacionalista até então em voga se resumia à incorporação de 
elementos nacionais a peças cuja estética era predominantemente européia.  
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conceituar a especificidade do Ser nacional numa tentativa de explicar o 

atraso do Brasil com relação à Europa. O meio e a raça seriam 

considerados fatores determinantes para as mazelas da sociedade 

brasileira. A mestiçagem era encarada de forma pejorativa, seguindo os 

ditames da teoria evolucionista então em voga. O modernismo procura 

chamar a atenção para as culturas populares brasileiras, no sentido de 

gerar uma identidade desvinculada de padrões europeus. É pioneiro na 

preocupação de, através dessas formas populares, tentar mostrar quem 

seria o “verdadeiro” Brasil. 

 

1.2. Gilberto Freyre e o “Ser nacional” 
  

Outro grande referencial do discurso nacionalista no Brasil é 

Gilberto Freyre. O autor traz uma nova visão do ser nacional ao escrever, 

em 1933, o livro Casa-Grande & Senzala. Essa talvez tenha sido a obra 

mais decisiva para a consolidação de uma ideologia do nacional-popular 

no Brasil. Caía por terra o argumento de que a miscigenação era a grande 

responsável pelo anacronismo do país. A nova ideologia hegemônica que 

irá se construir sob a égide de Casa-Grande & Senzala enxerga o Brasil 

como uma mistura homogênea de raças, país único em sua diversidade e 

na harmonia em que seus habitantes coexistem, sem se  entregar a 

conflitos raciais tão comuns em outras culturas – vide o exemplo dos 

Estados Unidos. Surgia o mito da democracia racial, cuja força reside na 

intensa miscigenação que de fato existiu no Brasil, mas que ao mesmo 

tempo serviu para suavizar no plano simbólico uma série de conflitos e 

contradições da sociedade brasileira. 

Para Renato Ortiz,  “Gilberto Freyre transforma a negatividade do 

mestiço em positividade, o que permite completar definitivamente os 

contornos de uma identidade que há muito vinha sendo desenhada” 

(ORTIZ, 1994:41) 

Ainda para Ortiz, embora a ideologia do trabalho - tão explorada na 

época do Estado Novo - não estivesse contida na obra de Freyre, Casa-

Grande & Senzala acaba sendo aceito por assentar as bases para uma 
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nova visão do povo, livre dos preconceitos eugênicos da época. Uma visão 

positiva que, ao munir o brasileiro de uma “carteira de identidade”, 

contribui para insuflar a auto-estima da nação numa época em que o 

Estado populista propalava o ufanismo entre as massas. O momento era 

o da explosão urbana e a estratégia de hegemonia não só de Getúlio 

Vargas, mas de todos os governantes populistas latino-americanos, 

passava, segundo Barbero, por uma “dupla interpelação” das camadas 

populares: “uma interpelação de classe que só é percebida por uma 

minoria e uma interpelação popular-nacional que alcança as maiorias” 

(BARBERO, 1997:227) É exatamente por meio dessa interpelação 

popular-nacional que Freyre vai desempenhar seu papel de mediador 

simbólico entre a realidade múltipla e dispersa das culturas populares e a 

construção de um discurso identitário unificado em torno de uma idéia de 

nação. 

A decadência das oligarquias regionais e a emergência de uma 

nova ordem política, com o poder emanando das novas camadas urbanas, 

abre caminho para o desnudamento das camadas oligárquicas 

empreendido por Freyre. Esse traço, aliado a uma postura que adota 

como pressuposto a existência de uma cultura brasileira a ser descoberta 

e delimitada – preocupação típica da época – irão determinar as 

orientações gerais de seu Casa Grande & Senzala.  

 

De acordo com Carlos Guilherme Mota:  

 

“O resultado, avaliado em termos de produção, se constitui em 

uma oscilação entre a saga da oligarquia e o desnudamento da vida 

interna do estamento ao qual pertence: o resultado global, 

considerada a história das relações de dominação, reponta na 

valorização de um tipo de relacionamento racial que dê abertura 

para a mestiçagem. Nesse ponto  residiria o pretenso modernismo 

da obra freyreana. Rompia-se, aparentemente, no nível da 

explicação – que até então se propunha como saber científico – 
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uma compartimentação que os quadros ideológicos anteriores 

preservavam cuidadosamente: o da separação antre as “raças”, 

elemento essencial a ser preservado numa sociedade de 

estamentos e castas. Fortalecia-se a ideologia da democracia 

racial.” (MOTA, 1994:55) 

 

Uma ideologia que, ainda segundo Mota, “até hoje (meados dos 

anos 70)3 em maior ou menor medida, continua informando a noção de 

cultura brasileira” (MOTA 1994:57) 

 

Uma noção de cultura brasileira que amalgama elementos culturais 

de origens díspares para resituá-los no âmbito de uma identidade 

nacional homogênea na qual os conflitos da vida real estariam mitigados 

sob uma idéia de brasilidade que abarcaria generosamente a todos. 

Símbolos originários da cultura negra, como o candomblé, o samba e o 

maracatu estariam hoje de tal forma assimilados por esse patrimônio 

comum nacional que o movimento negro, encontra dificuldades em se 

reapropriar deles para se exprimir em termos de contestação. Segundo 

Renato Ortiz, tal fato evidencia a força dos símbolos de brasilidade criados 

sob o pano de fundo da mitologia freyreana. O Movimento Negro 

brasileiro recorre então a símbolos como a música negra norte-

americana, em busca de veículos mais apropriados para manifestar sua 

indignação diante da situação vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Parênteses do autor 
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1.3. Singularidades do modernismo brasileiro 
 

Pode-se dizer que a obsessão intelectual pela identidade nacional 

no Brasil ao longo do século XX é fruto do pensamento modernista. 

Depois de um primeiro momento iconoclasta, de crítica voraz aos padrões 

estéticos vigentes (Semana de Arte Moderna), o modernismo brasileiro 

vai se empenhar na elaboração de um projeto cultural nacional-popular, 

problemática que será constante em toda a história da inteligência 

brasileira a partir daí, assumindo formas tanto à direita quanto à 

esquerda do espectro político. Em outras palavras, pelos ditames do 

modernismo partia-se do pressuposto de que “só seremos modernos se 

formos nacionais” (ORTIZ, 2001: )  

A reificação do ideal moderno nos países subdesenvolvidos resulta 

muitas vezes numa visão acrítica do fenômeno da modernização. A crítica 

da modernidade, nesse caso, vai partir dos intelectuais ligados à tradição, 

como é o caso de Freyre, que enxerga no nordestino tradicional e 

“telúrico”  o protótipo do ser nacional. Embora rotulados como 

tradicionais, intelectuais da estirpe de Freyre são fruto das singularidades 

do modernismo latino-americano. Enquanto na Europa as vanguardas 

modernistas chocam-se com uma tradição cultural solidamente 

estabelecida, na América Latina acontece o movimento ambíguo da 

construção de uma tradição cultural fundamentada no discurso do 

nacional-popular e ao mesmo tempo uma igualmente ambígua relação 

dessa tradição com as vanguardas dentro da esfera da arte. Essa 

ausência de acumulação de capital cultural burguês – tal qual ocorreu na 

Europa -  vai propiciar uma interpenetração da esfera dos bens culturais 

eruditos e de massa.  Para Ortiz, o modernismo brasileiro é ponte entre a 

vontade de modernidade e a construção da Identidade nacional. (ORTIZ, 

2001) Como exemplo, cita o caso de Assis Chateaubriand, cujo discurso 

associava sempre sua impetuosidade renovadora à construção da 

nacionalidade brasileira.  
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1.4. O discurso nacionalista e a brasilidade nordestina  
 

Além de ter sido o principal artífice do mito da democracia racial, 

Freyre ainda foi o grande precursor das preocupações dos escritores 

regionalistas da geração de 30, cujas idéias estariam presentes de forma 

embrionária no Manifesto Regionalista de 1926. Nele, ao mesmo tempo 

em que alfineta as tendências vanguardistas do Modernismo brasileiro, o 

Mestre de Apipucos dá forma e discurso às aspirações políticas de 

formação de uma identidade cultural nordestina calcada em elementos 

tradicionais. Nesse Nordeste “profundo” estaria também, segundo o 

próprio Freyre, o cerne do Ser brasileiro, fruto da miscigenação das três 

matrizes étnicas constitutivas da nacionalidade.  

Michel Zaidan, ao se referir a Gilberto Freyre, ressalta sua 

engenhosidade em mitigar as contradições entre a estética modernista e 

o regionalismo na construção daquilo que ele vai chamar de brasilidade 

nordestina. (ZAIDAN, 2001) 

Em prefácio à publicação, vinte e cinco anos depois, de seu 

Manifesto Regionalista de 19264, Gilberto Freyre caracteriza o 

Regionalismo como “combinações novas de idéias porventura velhas”, 

para logo em seguida afirmar que o Regionalismo é também modernista a 

seu modo, modernista e tradicionalista ao mesmo tempo, o que evidencia 

a tentativa do pensamento freyreano de suavizar no plano simbólico os 

confrontos entre tradição e modernidade. Canclini, a propósito da 

confusão conceitual que envolve os termos “modernização” e 

“modernismo”, desmistifica a concepção segundo a qual o modernismo 

seria expressão da modernização sócio-econômica. Modernismo seria, 

isso sim, “o modo como as elites se encarregam da intersecção de 

diferentes temporalidades históricas e tratam de elaborar com elas um 

projeto global” (CANCLINI, 2000:73). A presença de um projeto global e 

a forma peculiar de encarar os processos modernizadores é o que vai 

                                                 
4 Atualmente há duvidas entre os historiadores de que o Manifesto teria sido de fato proferido em 
1926, por ocasião do I Congresso Regionalista, como assegurava Gilberto Freyre.  
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conferir um caráter modernista às idéias freyreanas. A globalização 

econômica e nacionalização das relações de poder estimulam, em 

contrapartida, a busca por uma identidade regional, que vai atribuir um 

sentido a existências cada vez mais sem significado. Nas palavras de 

Durval Muniz de Alburquerque, “o nordeste tradicional é um produto da 

modernidade que só é possível pensar neste momento.” (ALBUQUERQUE 

JR., 1999:77) 

 

Como intelectual oriundo das camadas aristocráticas decadentes do 

nordeste, Freyre vai representar ainda a ânsia de compensar no plano 

simbólico a perda do status político e econômico daquelas oligarquias 

regionais.  

 

“A identidade nacional, em Freyre, aparece ligada a estes dois 

temas: o da mestiçagem e o da tropicalidade. Em ambos, o 

Nordeste deixava de ocupar uma posição de subalternidade na 

formação da nacionalidade, lugar reservado a ele pelo discurso 

naturalista, para se tornar o próprio cerne desse processo. O mito 

da mestiçagem transforma a construção da identidade nacional 

num processo de homogeneização cultural e étnica. O Brasil, assim 

como o Nordeste, é pensado como o local do fim do conflito, da 

harmonização entre raças e culturas, e para isso concorreriam as 

três raças formadoras da nacionalidade” (ALBUQUERQUE JR. 

1999:96) 

 

 Para Durval Muniz de Albuquerque Jr., o regionalismo freyreano 

surge a partir da problemática do nacional-popular e articula o estético e 

o político na instituição sociológica do Nordeste.  

A região Nordeste vai, portanto, desempenhar um papel central  na 

construção do discurso identitário nacional-popular por meio de suas 

manifestações tradicionais. Isso vai contribuir para que o Nordeste seja 

visto pelo resto do país como uma região marcada pelo tradicional e pelo 
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pitoresco. Esta é uma imagem do Nordeste facilmente aceita pelas novas 

estrutras de poder fora dos limites nordestinos, pelo simples fato de que, 

por um lado “confirmava o prestígio cultural da oligarquia açucareira e, 

por outro, realinhava o poder patriarcal à nova ordem industrial mediante 

a exclusão das tensões que indicariam os desconfortos dos ajustes feitos 

por cima.” (D’ANDREA, 1995) 

Ainda segundo o autor, há significativas distinções entre 

Modernismo e Regionalismo no que diz respeito às formas de se 

relacionar com a tradição. O modernista via na tradição algo a ser 

sistematizado e reelaborado sob o prisma moderno enquanto o 

regionalista buscaria apenas preservá-la como dado museológico e 

folclórico, segundo os ditames de Freyre. No entanto, ambos os 

movimentos afirmam-se igualmente a partir da questão da nacionalidade 

e da integração das camadas populares à cultura nacional como forma de 

se contrapor a uma cultura “colonizada”. Apesar das diferentes formas de 

encarar o processo de modernização, o que discutiremos mais adiante, 

giram em torno dos mesmos conceitos e das mesmas problemáticas. E, 

sobretudo, comungam do gosto pela tradição.  

 

1.5. Pluralismo racial e autenticidade da cultura 
 

Dentro da tradição intelectual nordestina, Suassuna herda de 

Freyre a visão do pluralismo racial como emblema maior da cultura 

nacional, de maneira que qualquer perturbação desse sistema é 

entendida como invasão externa.   

 

“Era Gilberto Freyre quem vinha me revelar que tínhamos uma 

tradição e que o caminho que eu procurava era este: ‘dentro de 

suas culturas, quando as possuem vigorosas de tradições como nós 

portugueses e brasileiros as possuímos, é que os povos 

verdadeiramente se defendem daqueles imperialismos animados do 

ideal de reduzir os homens por eles considerados fisicamente e 
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culturalmente inferiores (...) a seus vassalos, seus lacaios, a seus 

servos’” (SUASSUNA, 02/10/2000) 

 

“(...)Faria isso exatamente no instante em que iria prestar minha 

homenagem àquele que foi o primeiro a chamar, de modo 

sistemático e constante, a nossa atenção para o fato de que 

significávamos algo, dando dignidade a uma Cultura, a uma 

maneira de vida e a uma Arte até então desprezadas e colocadas 

de lado” (SUASSUNA, 28/08/2000)  

 

  A temática de suas obras remete às preocupações regionalistas dos 

autores da geração de 1930, muito embora algumas distinções devam ser 

feitas.  Diferente do enfoque documental e naturalista daqueles 

escritores, Suassuna constrói seu nordeste numa perspectiva ficcional, 

tomando a “linguagem como o lugar de instituição, de invenção do 

mundo” (ALBUQUERQUE JR., 1999:171) Elabora assim, um sertão 

mitológico a partir dos resquícios de tradição do medievo ibérico que 

subsistem na região. Isso dá à sua obra, segundo Durval Muniz, um 

caráter eminentemente modernista. Em várias ocasiões Suassuna faz 

questão de ressaltar as características que o afastam do Movimento 

Regionalista. Ao demarcar seu território diante da influência dos autores 

da geração de 30, remete mais uma vez à preocupação 

“mariodeandradeana” que diz respeito à distinção entre a arte nacional e 

o simples folclorismo. 

 

“Quando, para exemplificar, vejo José Lins do Rego dizer que o 

Regionalismo, ‘no plano artístico, é uma sondagem na alma do 

povo, nas fontes do folclore’ sinto uma sensação imediata de 

repulsa e me recuso a ser chamado de regionalista. Tal 

regionalismo fica nas aparências do social, fazendo jus a todas as 

acusações de ‘pitoresco’, enquanto a Arte tem de se enriquecer da 

luz do real pelo sensível, pelos homens, pela vida, pelas coisas que 
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nos cercam, sendo, portanto, algo muito mais profundo.” 

(SUASSUNA, 04/09/2000) 

 

 Ainda em sua coluna, cita Carlos Heitor Cony como exemplo de 

intelectual que compreende as diferenças entre a empreitada armorial e o 

Regionalismo 

 

“Não considero Suassuna um regionalista. Ele tem uma formação, 

uma noção muito sofisticada do texto literário, do fato literário 

(...). Ele metaforiza a realidade para obter a obra armorial.” 

(SUASSUNA, 13/04/1999) 

 

Mais adiante, complementa: 

 

“Um dos maiores equívocos que têm me seguido e perseguido 

desde muito moço é a confusão que alguns críticos fazem entre o 

que eu escrevo e o neonaturalismo regionalista” (SUASSUNA, 

13/04/1999) 

  

Seu discurso, no entanto, dialoga com uma tradição intelectual que 

se consolida ao longo do século XX no Nordeste em meio a processos 

político-ideológicos que buscaram construir uma identidade cultural 

homogênea para a região. Ao longo de sua argumentação, o sertão 

nordestino é visto como santuário pré-moderno e alicerce central da 

verdadeira identidade brasileira.  No Projeto Cultural Pernambuco-Brasil, 

que orientou suas ações enquanto Secretário de Cultura, Suassuna 

declarava: 

 

“Um autor de folhetos como Francisco Sales Areda, autor da obra 

clássica que é ‘O homem da vaca e o poder da fortuna’, é tão 

importante para a cultura brasileira quanto qualquer poeta erudito” 

(SUASSUNA, 23/02/1999) 
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Para Suassuna a grande importância da cultura popular reside no 

fato dela servir de subsídio para a elaboração de uma arte erudita de 

caráter nacional. Diga-se de passagem que o aproveitamento deliberado 

de elementos da cultura popular na produção artística, segundo ele, não 

deve ser direcionado para a intenção de se produzir igualmente, a partir 

daí,  uma arte popular. Esses elementos devem ser recriados sob a forma 

de uma arte erudita, trazendo consigo a marca indelével do talento 

artístico individual. Suassuna não poupa exemplos: 

 

 “(...) o trabalho de todos esses eruditos – Madureira, Nóbrega, 

Côrrea, Gramani -  não teria um alicerce sobre o qual se apoiar se 

não existissem artistas como Mestre Salustiano, em cuja obra se 

espelha a arte do povo do Brasil real.” (SUASSUNA, 14/03/2000)  

 

Ao mesmo tempo em que tece elogios ao artistas acima citados, 

Suassuna ressalta a impossibilidade do homem urbano contemporâneo 

alcançar seus objetivos quando se propõe a fazer arte popular. 

 

“Esse (o povo pobre do Brasil real)5 é o único contingente de nossa 

população verdadeiramente autorizado a criar uma arte popular 

brasileira: qualquer um de nós que tentasse fazer ‘poesia popular’ 

ou ‘teatro popular’ estaria empreendendo apenas uma falsificação.” 

(SUASSUNA, 01/06/1999) 

 

A idéia de falsificação pressupõe necessariamente um tipo de arte 

que, em contrapartida, possa ser considerada autêntica. A idéia de 

autenticidade da arte popular, que permeia todos os argumentos de 

Suassuna, é um ponto chave para se compreender melhor a estruturação 

do seu discurso. Com efeito, esse é também o cerne das críticas que o 

                                                 
5 Parênteses do autor 
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escritor viria a sofrer, sobretudo na época em que foi Secretário de 

Cultura.  
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2. Rabelais, Bakhtin e Suassuna: o popular, o 

erudito e o nacional 

 

É quando trata da relação entre cultura popular e cultura erudita 

que o pensamento de Suassuna adquire maior repercussão. Nos anos 

setenta, o escritor promove fusões inusitadas entre arte popular e 

erudita, quebrando as barreiras que separavam esses dois conceitos e 

mesclando-os numa recriação “eruditizada”.  O Quinteto Armorial – grupo 

de músicos de câmara idealizado por Suassuna -  talvez tenha sido a mais 

bem-sucedida dessas experiências. Suassuna, no entanto, promove 

fusões que vão da dança à literatura, passando por todas as modalidades 

artísticas, em seu projeto Armorial.   

A seguir, selecionamos alguns trechos que reproduzem o essencial 

de suas idéias no que se refere às relações entre cultura popular e erudita 

e vamos analisá-los à luz dos conceitos estéticos que pontuam a obra de 

Mikhail Bakhtin. Vemos entre os dois autores coincidências em suas 

tentativas de se desvencilhar dos preconceitos da sociedade moderna 

para reinterpretar a cultura popular dentro de um contexto que lhe é 

próprio, procurando assim preservar a integridade de seu significado 

original. Ao analisar a cultura popular do século XV na França, Bakhtin 

procura resgatar o real significado da obra de um autor da época, no caso 

François Rabelais, através da reconstituição de seu contexto histórico. O 

autor parte do pressuposto que a obra de Rabelais não foi 

adequadamente interpretada pelos críticos de gerações posteriores, pois 

cada um deles carregava consigo preconceitos típicos de suas respectivas 

épocas. Bakhtin consegue assim, dar uma nova dimensão de valor à obra 

do autor francês ao inseri-la na perspectiva da cultura de sua própria 

época. Por sua vez, consciente de que na avaliação estética de uma obra 

não se pode desprezar o universo que a envolve, Ariano Suassuna vai em 

seu discurso nivelar arte popular e arte erudita num mesmo patamar de 

valor. Sua visão da cultura popular contemporânea como fenômeno 

exclusivamente pré-moderno o leva a intervir politicamente no contexto, 
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numa tentiva de evitar que o sentido original da arte popular se degenere 

em meio ao turbilhão da modernidade.  

 

2.1. Para entender uma obra renascentista 
 

A partir dessa comparação, poderemos compreender melhor  o 

modelo de arte erudita nacional ao qual Suassuna se refere e ao mesmo 

tempo compreender como a admiração pela literatura medieval e 

renascentista se reflete nas idéias do autor.  

Em “A cultura popular na Idade Média e no Renascimento”, Bakhtin 

critica os equívocos cometidos por intelectuais de épocas mais recentes 

em suas interpretações da obra renascentista de François Rabelais.  

 

“Os românticos, que redescobriram François Rabelais, da mesma 

forma como haviam redescoberto Shakespeare e Cervantes, não 

souberam encontrar a chave para decifrá-lo e não passaram jamais 

de uma maravilhada surpresa diante dele” (BAKHTIN, 1999[1970 

]:2) 

 

Os cânones da arte burguesa constituíam um prisma inadequado 

para a leitura da obra de Rabelais. Bakhtin ressalta a necessidade de um 

mergulho profundo no universo da cultura medieval, em cujo contexto 

estava imersa aquela obra, para uma apreensão mais completa de seu 

significado. O desprezo pelas características grotescas da obra de 

Rabelais seria fruto do preconceito da burguesia, que a tornava incapaz 

de assimilar o grotesco medieval através de outros parâmetros que não 

os da arte clássica. Esse mesmo preconceito, segundo Bakhtin, impede a 

burguesia de compreender com mais profundidade outras obras clássicas 

renascentistas, como o Decameron de Bocaccio ou o Dom Quixote de 

Cervantes, que sofreram ainda grande influência da cultura popular 

medieval.  
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   “(...) os contemporâneos captavam e compreendiam a integridade 

e a lógica do universo artístico e ideológico rabelaisiano, a unidade 

de estilo e a consonância de todos os seus elementos, percorridos 

por uma concepção unitária do mundo e por um grande e único 

estilo.”  (BAKHTIN, 1999 [1970]:62)  

 

Essa capacidade de compreensão se deteriorava ao longo do tempo 

na medida em que as mudanças sociais traziam um outro contexto, 

distinto daquele em que a obra rabelaisiana havia sido concebida. Bakhtin 

decide então empreender uma reconstituição da cultura popular medieval 

– em particular da história do riso - com o objetivo de elaborar uma 

interpretação à altura da obra de Rabelais. Destaca também o sucesso de 

Rabelais diante do público da época para  sublinhar a identificação de sua 

obra com o espírito da cultura popular.  

 

2.2. Suassuna e o Renascentismo 
 

Encontramos em Suassuna uma  preocupação similar. Suas 

pesquisas na área tentam embasar a visão de que a arte popular tem 

tanta importância quanto a erudita, apesar de muitas vezes não ser 

compreendida. Isso se deve ao fato dela ser observada com toda a carga 

de preconceitos constitutivos da cultura moderna. Esta valorização do 

popular, no entanto, está intimamente ligada a um reaproveitamento de 

seus elementos para fins nacionalistas.  

 A aspiração de Suassuna em construir uma cultura erudita baseada 

em elementos da cultura popular tem seu modelo original na literatura 

renascentista de Cervantes, Bocaccio, Rabelais e Shakespeare, entre 

outros.  O contexto social em meio ao qual se deu a produção dessa 

literatura é explicado por Bakhtin como um período de transição sui 

generis, resultante da desagregação do feudalismo medieval, que ao 

longo de cinquenta ou sessenta anos proporcionou uma instabilidade 

social que favoreceu a assimilação de elementos da cultura popular pela 
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alta literatura. Algumas das obras produzidas nessa época deram 

importante contribuição para a formação das línguas nacionais européias 

e, posteriormente, dos mitos fundadores do discurso nacional-popular. É 

nítida a relação entre o processo de elaboração e consagração dessas 

obras com as idéias de Suassuna sobre como deve ser produzida uma 

obra de arte, ou seja, recorrendo a conteúdos populares e enquandrando-

os em uma estética erudita que sirva de suporte à construção de um 

discurso do nacional-popular. A importância do popular reside aí na 

possibilidade de seu aproveitamento como matéria-prima para uma 

cultura erudita original. A arte popular serviria então – na visão de 

Suassuna - para dar consistência a um ainda inscipiente campo da arte 

erudita no Brasil, assim como outrora serviu, analogamente,  de subsídio 

para a elaboração de grandes obras da literatura universal.  

Quando o Quinteto Armorial - vertente musical do movimento 

cultural criado por Suassuna – lança seu primeiro disco em 1974, é 

saudado da seguinte forma pelo crítico José Ramos Tinhorão, em trecho 

transcrito na coluna de Suassuna: 

 

“Quantas vezes, na história de qualquer país do mundo, se 

conseguiu fundir em uma dúzia de peças musicais o regional no 

universal e o popular no erudito? A julgar pela trajetória da cultura 

ocidental (...) esses momentos (...) não foram muitos. (...)A 

revelação musical do Quinteto Armorial vem mostrar que, das 

profundezas da criação popular, também se pode tirar uma cultura 

autenticamente nacional.” (SUASSUNA, 22/02/2000) 

 

2.3. Modernização x autonomia da esfera cultural 
 

Para Canclini, a impossibilidade material de consolidar a autonomia 

do campo cultural provoca em autores latino-americanos, como Octavio 

Paz, um intrigante fascínio nostálgico pelo pré-moderno. Busca-se então 

um passado idealizado, no qual as hierarquias não são de ordem 
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econômica, mas tradicional ou espiritual, numa referência ao papel 

desempenhado pelo poder simbólico naquelas sociedades. Daí resultaria 

uma visão contrária à modernização sócio-econômica, que é vista como 

inimiga da autonomia da esfera cultural na medida em que o submete a 

fatores mercadológicos. A apologia de Paz ao Zapatismo – por exemplo - 

não se dá em função de seu caráter de movimento social, e sim no que o 

caracteriza como seita mágica subordinada ao mito do retorno à idade do 

ouro, segundo definição do próprio autor. (CANCLINI, 2000) Dentro de 

uma lógica semelhante, são os aspectos místicos que fazem com que 

Suassuna aponte o Arraial de Canudos como modelo de sociedade 

genuinamente brasileira. O capitalismo seria, nessa visão, responsável 

pela cisão criada entre o povo e as classes mais abastadas: 

 

“García Lorca pertencia à classe privilegiada de seu país. Como 

nós, desejava que se acabasse aquela cisão dilaceradora, causada 

pelo capitalismo, e que separava o povo de nós. (...) mesmo em 

plena vigência da cisão, amava profundamente a arte de seu 

povo.” (SUASSUNA, 01/06/1999) 

 

Partindo do pressuposto de que há uma cisão, Suassuna chama a 

atenção do público esclarecido para a valorização estética da arte popular. 

A beleza para ele, no entanto, está ligada a uma visão idealizada na qual 

o popular não estaria submetido a influências externas que o 

descaracterizassem.  

Quando Bakhtin busca em Rabelais a compreensão do sentido da 

obra por meio da reconstituição histórica de seu contexto, está 

contribuindo para sua assimilação ao repertório erudito da cultura 

contemporânea. O que o distancia de Suassuna é a dimensão diacrônica 

de sua operação, que busca reconhecer o significado de uma obra em 

relação à conjuntura social de seu próprio tempo. Já o contexto latino-

americano, marcado pelas interseccções de múltiplas temporalidades 

históricas, nos obriga a considerar o confronto entre diferentes sistemas 

 22



culturais dentro de uma mesma perspectiva sincrônica. Há de se 

considerar, nesse contexto, a preponderância de um projeto hegemônico, 

de maneira que o isolamento das identidades locais não vai muito além 

de mera retórica. A clivagem à qual se refere Suassuna não se dá bem 

nesses termos, se levarmos em consideração que todas as manifestações 

culturais subalternas estão submetidas a um projeto hegemônico e, na 

acepção gramsciana, dependem dele para se legitimar socialmente 

(BARBERO, 1997). De fato, com sua recriação eruditizada do popular, 

Suassuna empreende uma ressemantização dos elementos populares em 

um código hegemônico. Utiliza-se assim, da lírica e das expressões 

populares para promover seus interesses artísticos. Em depoimento à 

antropóloga Maria Aparecida Nogueira, citado no livro “O Cabreiro 

tresmalhado”, Suassuna considera sua relação com o regional como fruto 

de uma coincidência. Seria o resultado de uma inclinação natural, já que 

as formas da arte popular atendiam a seus anseios de comunhão com o 

real. (NOGUEIRA, 2002) Desta forma, prega que a essência do popular 

não pode ser desvirtuada pela modernidade, mas ao mesmo tempo se 

utiliza de seu elementos para fins artísticos numa atitude tipicamente 

modernista. Defende que a arte popular deve ser protegida das 

influências exógenas ao mesmo tempo em que, numa atitude 

necessariamente contraditória ao ideal de isolamento da cultura popular, 

interfere para que as manifestações populares mantenham certas 

características que lhe parecem mais pertinentes a serem preservadas. 

Em outros termos, a contradição remete à velha celeuma entre as 

visões antropológica e sociológica da cultura, recuperada por Canclini em 

seu “Culturas Híbridas”. Hoje em dia, tanto a visão antropológica – que 

muitas vezes deixava de lado as relações das culturas tradicionais com a 

sociedade moderna – como a visão sociológica - que se concentrava 

apenas nos processos de modernização, encarando os elementos 

tradicionais da cultura como simples “obstáculos” ao desenvolvimento – 

têm sido obrigadas a se reciclar e se interpenterar numa nova concepção 

multidisciplinar do estudo da cultura. A contribuição da antropologia 
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consistiria em desmascarar o etnocentrismo e a generalização de uma 

modernidade imposta pelas metrópoles, preocupação constantemente 

levantada por Suassuna. Por outro lado, o aporte sociológico nos traria a 

compreensão da reorganização da cultura no contexto que a subordina 

aos grupos hegemônicos, numa relação necessariamente dinâmica, mas 

dependente do mercado internacional. (CANCLINI, 2000) Embora a visão 

de Suassuna possa por vezes ser comparada à do antropólogo radical, 

que se recusa a enxergar com naturalidade qualquer intervenção exógena 

a sistemas culturais entendidos como “fechados”, uma análise minuciosa 

de seus argumentos revelará, na verdade, uma profunda aversão à 

modernização e muitas de suas consequências, dentre as quais se 

destaca negativamene o advento da cultura de massas.    

 

2.4. Almanaques do passado e do presente 
 

O popular ao qual se refere Suassuna não é exatamente o popular 

puro, mas aquele que guarda relações com a matéria-prima das grandes 

obras renascentistas e dos almanaques, um popular já marcado pelas 

relações típicas de uma sociedade moderna em formação. Nas palavras 

do autor, temos a sorte de viver em um país onde essa dimensão do 

popular ainda pode ser encontrada atualmente em alguns setores da 

população. Tal situação dá ao Brasil a oportunidade de desenvolver uma 

arte erudita de qualidade a partir dessas influências.  

A visão totalizante do mundo está presente no universo de 

Suassuna, que ao mesmo tempo critica a crescente especialização das 

artes e das ciências no mundo de hoje. No seguinte trecho é feita uma 

apologia dos antigos almanaques sertanejos e uma crítica à crescente 

especialização do mundo contemporâneo. 

 

“Normalmente é grande a injustiça que se faz aos almanaques, que 

neste mundo falsamente “moderno” que estamos vivendo, 

constituem uma espécie de protesto. Em primeiro lugar, protesto 

contra o isolamento estéril em que as artes e as ciências vão se 
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repartindo em especialidades cada vez mais separadas, cada uma 

delas egoisticamente encarando a si mesmo como só e superior às 

outras. Depois, protesto contra o racionalismo descarnado e estéril 

dos cientificistas. É também uma indagação a respeito da ordem 

divina que nos condenou á meia-cegueira e ao meio-desterro aqui no 

mundo. Será que a fragmentação do nosso já precário conhecimento 

é resultado da sanção que veio castigar o crime inicial do rebanho 

humano?  Se foi isso que aconteceu, talvez seja por causa dele que 

se destroçou nossa visão primitiva, perfeita e total do mundo 

(...)”(SUASSUNA, 19/07/2002) 

  

Suassuna destina aos almanaques uma admiração análoga àquela 

que nutre pelos autores renascentistas. Nos almanaques dos séculos XVII 

e XVIII, a visão totalizante do mundo se traduzia numa mistura entre 

saberes velhos e novos, de baixo e de cima, como relata Barbero:  

 

“Os almanaques são a primeira enciclopédia popular onde 

conselhos de higiene e saúde se acham misturados com receitas 

mágicas, e onde já se propõem em forma de perguntas e 

adivinhações questões de física e de matemática.” (BARBERO, 

1997:151) 

 

  Já em seu segundo ano como colunista da Folha de São Paulo, 

Suassuna resolve batizar sua coluna de Almanaque Armorial. É a 

fascinação por essa simbiose entre o erudito e o popular que vai 

caracterizar seu pensamento e obra. Uma simbiose que tem origem 

historicamente a partir do momento em que faz-se necessária a 

incorporação do popular pela cultura hegemônica, fenômeno que 

encontra-se ligado em sua gênese à formação dos estados nacionais. 

Segundo Barbero, é sobretudo na literatura de cordel que vai ser possível 

identificar traços dessa simbiose.  
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 “Estamos diante de outra literatura que se move entre a 

vulgarização do que vem de cima e sua função de válvula de 

escape de uma repressão que explode em sensacionalismo e 

escárnio.” (BARBERO, 1997:146) 

 

Barbero vê nessa literatura um embrião da cultura de massa em 

nossos dias, um palco onde se entrecruzavam os mundos populares e 

erudito. Aí eram selecionadas tradições orais e adaptados trechos da 

tradição culta para posterior consumo da população. O fator 

mercadológico vai também influenciar a produção, da mesma forma que a 

criatividade popular vai aflorar na medida em que propicia uma maior 

identificação da obra com o público ao qual ela se dirige.   

É essa cultura que vai produzir narrativas nas quais a apologia ao 

bandoleiro e ao fora-da-lei surge como crítica ao poder estabelecido. 

Qualquer semelhança com o Auto da Compadecida de Ariano Suassuna 

talvez seja um pouco mais do que mera coincidência.  

Paralela à sua admiração pelos cordéis e almanaques, Suassuna 

nutre uma forte aversão à cultura de massa contemporânea e a tudo o 

que a representa. 

 

“Algumas pessoas acham que, para preservar uma impossível e 

indesejável pureza da cultura brasileira eu seria contrário a seu  

contato com outras culturas. De modo nenhum.  Sou contrário 

somente ao mau gosto da cultura de massas, brasileira ou 

americana.” (SUASSUNA, 22/02/2000)  

 

“Na década de 60, o pessoal da música popular brasileira opunha-

se aos compositores e intérpretes da chamada jovem guarda, que 

tocavam guitarra elétrica e foram os primeiros responsáveis pela 

introdução, no Brasil, da detestável música americana, nivelada 

pelo mau gosto da arte de massas e pela qual se está começando a 

reduzir a música dos outros países a uma uniformização 
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achatadora, monótona, feia e de má qualidade.” (SUASSUNA, 

09/05/2000)  

 

Sua crítica se dá aparentemente em função do exacerbamento da 

função mercadológica no processo de circulação cultural, tal qual 

diagnosticado por Adorno e Horkheimer em seu histórico texto “A 

indústria cultural”. De fato, a visão da cultura de massa como uma 

modalidade totalmente submissa ao mercado vai marcar a visão dos dois 

intelectuais da Escola de Frankfurt. Este seria, para eles, o diferencial da 

cultura de massa com relação às formas pré-industriais de cultura. A 

sociedade de mercado, tendo como instrumento os meios de comunicação 

de massa, seria responsável pelo fim da arte, ao proporcionar seu 

achatamento ao gosto médio. Se ao longo da modernidade observa-se a 

influência de demandas alheias sobre o campo estético, hoje as forças 

extraculturais do mercado são decisivas na relação.  

 

“O cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. A 

verdade de que não passam de um negócio, eles a utilizam como 

uma ideologia destinada a legitimar o lixo que propositalmente 

produzem. Eles se definem a si mesmos como indústrias, e as cifras 

publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais suprimem toda 

dúvida quanto à necessidade social de seus produtos.” 

(ADORNO;HORKHEIMER, 1985 [1944]:114) 

 

A crítica de Suassuna à cultura de massa se baseia nos mesmos 

conceitos: 

 

“Entenda-se: pessoalmente, gosto muito do piano jazzístico de um 

Jelly Roll Morton. Mas, nascido num país de raízes musicais tão 

poderosas como o Brasil, não via nem vejo necessidade de nossos 

compositores imitarem nem mesmo a verdadeira música negra 

americana, a única que presta por lá. 

 27



Mas a imitação seria ainda pior no caso do rock, música na qual os 

jovens americanos brancos, liderados por um imbecil como Elvis 

Presley, falsificam uma raiz popular negra, enfraquecendo sua força 

original e achatando-a de acordo com o gosto médio e o mau gosto 

dos meios de comunicação de massa.” (SUASSUNA, 22/02/2000) 

 

No entanto, um dos modelos eleitos por Suassuna como exemplo a 

ser seguido em matéria de produção artística surge exatamente da 

motivação mercadológica em sua busca por conquistar a preferência das 

camadas populares de uma determinada época.  De fato, a incorporação 

de elementos populares ao cordel – por exemplo - se dá, historicamente, 

em função de uma necessidade política de comunicação com as massas, e 

não de motivações específicas do campo artístico.  

Embora não possamos afirmar que a cultura dos cordéis e dos 

almanaques no século XVIII seja uma modalidade de cultura de massa, 

ela já trazia alguns germes daqueles processos que vão marcar o 

funcionamento da indústria cultural contemporânea, tais como a 

influência significativa do fator mercadológico. Para Barbero, essa cultura, 

que traz um novo modo de existência do popular, seria algo como um 

estágio de transição entre o “puro” folclore e a cultura de massa. Se a 

visão totalizante do mundo ainda se fazia presente, ela pode ser 

associada ao espírito de uma época em que a autonomia das esferas 

culturais apenas engatinhava e o público, mesmo aquele das cidades, 

ainda estava fortemente arraigado a suas tradições rurais.   
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3.  O armorial, o poder e a mídia 

 

 A partir do golpe militar de 1964, se intensifica o crescimento de 

um mercado de consumo brasileiro. A problemática da identidade vai 

gradativamente passar a ser equacionada pela Indústria Cultural, 

obedecendo cada vez mais a lógica mercado-consumo, que irá  se 

sobrepor à ideologia do nacional-popular.  A Rede Globo será o principal 

agente catalisador desse processo de integração do país via Indústria 

Cultural. O discurso nacional-popular será então ressignificado no interior 

de um lógica mercadológica para continuar servindo como instrumento de 

integração.  

As imagens do Nordeste tradicional e pitoresco sedimentadas no 

imaginário da população brasileira pelo discurso nacional-popular serão 

exploradas pelos meios de comunicação de massa, agora responsáveis 

pela redefinição do antigo ideal de nação. As novelas e minisséries da 

Rede Globo cumprirão à risca essa missão, adaptando à exaustão as 

obras de toda uma tradição literária nordestina pré-existente e reforçando 

assim os estereótipos criados em cima da região. 

Na década de 70, entrava em vigor a Política Nacional de Cultura 

(PNC) do regime militar. O Brasil já possuía então um aparato de 

comunicação de massa significativo, de maneira que o Estado procurou 

com sua política incentivar as culturas “artística” e “popular”, deixando a 

promoção da cultura massiva a cargo da iniciativa privada. Para elaborar 

suas diretrizes foram recrutados intelectuais das hostes tradicionais com o 

objetivo de caracterizar, segundo Renato Ortiz, “uma associação com as 

origens do pensamento sobre cultura brasileira, e que vem se 

desenvolvendo desde os trabalhos de Silvio Romero.” (Ortiz, 1994:91) 

 

É nesse contexto que surge, em Pernambuco, o Movimento 

Armorial, capitaneado pelo escritor e teatrólogo Ariano Suassuna, num 

momento em que os militares buscavam criar uma atmosfera de ufanismo 

e censuravam a produção artística “subversiva”. O movimento trazia uma 
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visão romântica da identidade nacional que, ao sabor do Modernismo, 

confundirá cultura autêntica com cultura popular. Por seguir uma 

orientação que coincidia em vários pontos com as diretrizes da PNC, o 

Movimento Armorial receberá forte apoio do Estado. É também nessa 

época que Suassuna escreve o Romance da Pedra do Reino, no qual estão 

contidas as idéias que norteiam toda a filosofia do Movimento Armorial. 

Nomeado em 1969 diretor do Departamento de Extensão Cultural da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o autor empreendeu 

inúmeras pesquisas sobre as formas da arte popular, que serviriam de 

fundamento para a elaboração da estética armorial. Tais experiências se 

estenderiam a todos os gêneros artísticos, da música às artes plásticas.  

  A preocupação dos armoriais reside não só na utilização de 

elementos tradicionais na construção artística, mas também na recriação 

estilística desses elementos com o objetivo de produzir uma arte erudita 

de caráter nacional.  

 

“Sempre afirmei que o objetivo procurado pelos integrantes do 

Movimento Armorial era a criação de uma arte brasileira erudita 

baseada nas raízes populares da nossa cultura. (...). No Brasil, 

como acontece em todos os países que ainda têm um povo, os 

caminhos que existem para que um artista exercite seu poder 

criador são de uma riqueza e multiplicidade verdadeiramente 

impressionantes.” (SUASSUNA, 18/05/1999) 

 

Em 1975, Suassuna assume seu primeiro cargo político. É nomeado 

Secretário Municipal de Educação e Cultura do Recife, na gestão do 

prefeito Antônio Farias. O Movimento Armorial chegava pela primeira vez 

ao poder, e tentaria implementar na prática a criação de uma dança, de 

um teatro, de um romance e de um cinema autenticamente brasileiros. 

(DIDIER, 2000) 

A política cultural dos armoriais retornaria ao poder em 1995, 

quando Suassuna desempenharia a função de  Secretário da Cultura do 
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Estado de Pernambuco, ao longo da gestão Miguel Arraes, mais ou menos 

na mesma época em que o escritor começou a ter suas obras 

transformadas em produtos televisivos pela Rede Globo. 

 

3.1. O Auto da Compadecida 

Em 1955, Ariano Suassuna conclui a obra através da qual seu 

nome se tornaria célebre em todo o país: “O Auto da Compadecida”. 

Encenada dois anos depois pelo Teatro Adolescente do Recife por ocasião 

do Festival de Teatros Amadores do Brasil, a peça conquistou a medalha 

de ouro da Associação Brasileira de críticos teatrais. A partir de então, a 

obra se tornou um sucesso permanente de público e crítica e foi 

incorporada ao repertório internacional, sendo traduzida e encenada em 

diversas línguas. Alguns críticos chegam a considerá-la o marco inicial do 

teatro nacional-popular no Brasil. Em 1969, a peça tem sua primeira 

adaptação para o cinema, com a direção de George Jonas. Atuaram nos 

papéis principais Armando Bógus como João Grilo e Antônio Fagundes 

como Chicó. A interpretação da Compadecida ficou a cargo de Regina 

Duarte. Esta versão, filmada no município de Brejo da Madre de Deus, 

agreste pernambucano, teve Francisco Brennand como responsável pelo 

figurino, além da cuidadosa supervisão do próprio Suassuna.  A segunda 

versão do “Auto” para o cinema foi dirigida em 1987 por Roberto farias e 

contou com “Os trapalhões” no elenco, tendo um apelo maior de público 

em função da popularidade dos comediantes. Já a terceira versão da peça 

para o cinema, começou a ser feita na televisão. Inicialmente produzida 

como uma minissérie da Rede Globo dividida em quatro capítulos, o Auto 

da Compadecida foi ao ar em Janeiro de 1998, com a direção de Guel 

Arraes. A grande audiência obtida estimulou o diretor, em parceria com a 

Globo Filmes, a preparar uma versão para o cinema, eliminando várias 

cenas da minissérie original. O Auto da Compadecida tornou-se então o 

primeiro filme feito inteiramente pela Globo Filmes, da concepção ao 

acabamento. Filmado em Cabaceiras, no interior da Paraíba, o Auto da 

Compadecida foi um grande sucesso de bilheteria, tendo levado mais de 
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dois milhões de espectadores ao cinema, mesmo depois da série ter sido 

exibida na televisão aberta. Tal singularidade alimentou intermináveis 

debates na mídia e na academia a respeito das interações entre 

linguagem televisiva e cinematográfica na produção recente do cinema 

brasileiro.  

3.2. O Suassuna “global” 

O Auto foi a terceira obra de Suassuna a ser adaptada pela Rede 

Globo. As duas primeiras foram “Uma mulher vestida de sol” e “A farsa da 

Boa preguiça”, que foram ao ar respectivamente em 1994 e 1995 sob a 

direção de Luiz Fernando Carvalho. Depois de várias tentativas frustradas 

e vetos taxativos de Suassuna, finalmente um diretor conseguia a 

anuência para transpor suas peças para a televisão. Segundo Suassuna, 

tal façanha se deve à competência de Luiz Fernando como diretor, que 

pôde ser comprovada com o trabalho realizado na novela Renascer, a 

partir da qual Suassuna assumiu ter se tornado um admirador confesso 

do diretor. Foi ele o responsável pela vinda do diretor ao Recife no início 

de 2000, com o objetivo de transformar uma de suas aulas-espetáculo no 

Especial de carnaval “Folia Geral”, produzido pela Rede Globo Nordeste.

     

Em Março de 1999, a Rede Globo Nordeste cria o quadro “O canto 

de Ariano”, um espaço semanal de cerca de dois minutos, no qual o 

escritor conta causos do cotidiano e emite opiniões sobre cultura. Tanto 

“O Canto de Ariano”, quanto o “Folia Geral”, despertaram o interesse do 

canal de TV paga “Multishow”, que no ano de 2000 colocou no ar as duas 

produções da Globo local. Juntamente com as suas colunas semanais na 

Folha de São Paulo, tais acontecimentos no âmbito da televisão colocaram 

a imagem de Ariano Suassuna no circuito da mídia nacional. Em 1997 ele 

já havia publicado no periódico paulista o seu então mais novo romance, 

que consistia numa adaptação do clássico Romeu e Julieta, de William 

Shakespeare para o universo nordestino. A obra veio encartada em edição 
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especial do caderno “Mais!” da Folha de São Paulo, conhecido suplemento 

dominical dedicado às artes e ao debate intelectual.  Em 2002, Ariano 

Suassuna ainda teve sua imagem divulgada em outdoors por toda a 

cidade do Recife, acompanhado da declaração: “Americano, nem 

sanduíche!”. A publicidade fazia referência ao mais recente número da 

Revista Continente Multicultural, que trazia matéria de capa com o autor 

da Compadecida. No Carnaval daquele mesmo ano, Suassuna havia sido 

homenageado pela Escola de Samba carioca Império Serrano, que 

desfilou com o tema “Aclamação e Coroação do Imperador da Pedra do 

Reino: Ariano Suassuna”. Deixando de lado sua habitual resistência a 

viagens, o escritor foi até o Rio de Janeiro, onde participou do desfile, 

atravessando a passarela do samba em cima de um carro alegórico. No 

ano seguinte, sua imagem ainda seria estampada na  capa de uma edição 

da Revista “Caros amigos”, na qual ele era entrevistado.   

Mas será que há alguma contradição entre a pretensão de produzir 

uma arte erudita nacional – tal qual almeja o Movimento Armorial – e a 

presença massiva nos meios de comunicação tanto da imagem de Ariano 

Suassuna quanto de sua obra? 

 Como vimos anteriormente, dentro da esfera da arte culta – no 

caso do Brasil - presenciamos um cenário no qual a vanguarda 

modernista divide o espaço com tendências que defendem a construção 

de uma arte erudita nacional. Por outro lado, também não há a 

consolidação de um caráter autônomo da esfera artística devido à 

insipiência do processo de modernização brasileiro. Assim, a arte erudita 

transita pelos meios de comunicação de massa da mesma forma que 

escritores tornam-se jornalistas e atores de teatro ídolos de telenovelas. 

Ou seja, “Entre nós as contradições entre uma cultura artística e de 

mercado não se manifestam claramente” (ORTIZ, 2001:29) 

É por essa fresta que o Auto vai se insinuar em meio à produção 

televisiva global. O próprio Suassuna admite como positiva a divulgação 
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de sua obra pelos meios de comunicação de massa, apesar de, em vários 

momentos, criticá-los pela veiculação da “medíocre arte de massas norte-

americana”. 

 

“Gostei muito de ver o meu ‘Auto’ na televisão, chegando, mais 

uma vez, à evidência de como é poderoso esse meio de 

comunicação: a peça foi escrita em 1955 mas somente agora é que 

ficou mais conhecida por velhos e crianças , por ricos e pobres, que 

têm me detido na rua para comentá-la comigo.” 

 

3.3. Televisão brasileira e identidade nacional 
 

Nos últimos quarenta anos a televisão desempenhou um papel 

central na consolidação de uma identidade nacional, graças ao seu 

fabuloso alcance e penetração em todas as camadas sociais. Gabriel 

Priolli, professor da PUC-SP e estudioso do tema, comenta: 

 

“Os brasileiros comungam identidade, ou fazem convergir as várias 

identidades numa idéia central de ‘brasilidade’, graças, em larga 

medida, às horas que dedicam à TV. É no vídeo que se trava o 

diálogo inter-regional, por estreito que seja. É nele que se vê os 

vários Brasis, a multiplicidade de nossos problemas, a diversidade 

de formas de expressão – ainda que, centrada no Rio e São Paulo, 

ela procure impor a perspectiva carioca ou paulista das coisas.” 

(PRIOLLI, 17/09/2000) 

 

 São, basicamente, esses os motivos que levam Suassuna a redimir 

a televisão brasileira, mesmo levando em consideração seu eventual 

papel nefasto como propagadora da medíocre “arte de massas”. A 

televisão pode ser útil, segundo Suassuna, na medida em que seu 

aparato possa servir como instrumento de integração nacional, 

ressaltando que, “ao lado do ruim e do péssimo, a televisão, como 
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qualquer outro meio de expressão, pode mostrar (e mostra) excelente 

arte.” Por outro lado, ao citar Priolli em sua coluna, Suassuna sublinha a 

importância de valorizarmos a qualidade das produções brasileiras como 

forma de resistir “à imposição universal de padrões culturais norte-

americanos que tanto debilita outros países”. Em seguida, define sua 

concepção de identidade como “uma bela e fecunda unidade de 

contrastes”, conceito inequivocamente modernista, vinculado ao de uma 

identidade nacional historicamente construída. (SUASSUNA, 19/10/1999) 

Ainda é importante frisar que o estrondoso êxito televisivo de “O 

Auto da Compadecida” se dá no esteio de uma etapa posterior à 

consolidação da televisão como meio de comunicação de massa de 

alcance nacional. Nessa etapa, a ênfase se direciona não só à conquista 

de mercados regionais, mas também à concessão de uma visibilidade a 

cada uma dessas regiões dentro de um espaço de circulação nacional.   

Segundo Ortiz, “vencida a fase de consolidação nacional da 

televisão basileira, surge a necessidade de se explorar os mercados 

regionalmente. Dentro deste quadro é importante que o regional seja 

resgatado a partir do olhar e das idéias do centro” (ORTIZ, 1988:167) 

Sem questionar o mérito da consagrada obra de Suassuna, talvez 

seja também pelo fato de corresponder a essa expectativa que “O Auto” 

se firma como sucesso nacional. O mesmo raciocínio pode também ser 

aplicado ao aproveitamento de Ariano Suassuna como colunista semanal 

da Folha de São Paulo, função já desempenhada por ele à época do 

lançamento do Auto nos cinemas. A exposição midiática de Ariano 

Suassuna seria então uma das formas de sobrevivência do estereótipo 

tradicional do Nordeste na mídia nacional.  

Em “A moderna tradição brasileira”, Renato Ortiz chama a atenção 

para a reciclagem das identidades regionais em função da Indústria 

Cultural, ressaltando o fato de, nesse processo, a Rede Globo agregar 

símbolos de modernidade tanto à tradição gaúcha quanto à tradição 

mineira – só para citar dois exemplos. No caso do Nordeste, ao que 

parece, a estratégia ainda não leva tanto em consideração eventuais 
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traços de modernidade a serem incorporados, mas se resume, salvo raras 

exceções, à repetição de caracteres tradicionais e pitorescos, que 

correspondem ao lugar subalterno da região dentro de uma identidade 

nacional historicamente construída. 6  A persistência dessa visão do 

Nordeste na televisão é recorrente também no cinema e acreditamos ser 

o espaço que Suassuna desfruta na Folha de São Paulo ocupado em 

função dessa mesma lógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 É notável o processo de reciclagem da Identidade Regional Nordestina empreendido pelos artífices e 
músicos do Mangue Beat. No entanto, no que tange à comunicação de massa, sua influência ainda está 
um pouco restrita aos meios alternativos e à crítica especializada.  
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Parte II – Fundamentos da lógica 
suassuniana: o idílio do Nordeste pré-
moderno 
 
4. Inquietações armoriais com a modernidade 

  

Segundo Marshall Berman, a modernidade é um tipo de experiência 

vital partilhado por homens e mulheres no mundo inteiro. Tem o poder de 

unir as pessoas em torno de uma gama de experiências comuns ao 

mesmo tempo em que ameaça destruir tudo o que somos em função 

dessas mesmas experiências. Para Weber, a modernização vem 

acompanhada de um processo crescente de racionalização e 

institucionalização dos vários setores da sociedade, que trazem uma nova 

concepção do mundo e da vida a qual denominamos “modernidade”. A 

institucionalização no plano material corresponde à racionalização no 

plano simbólico, em cujo interior começam a surgir esferas independentes 

dedicadas a conteúdos específicos do saber.  

A primeira delas é a esfera das idéias cognoscitivas, em torno da 

qual se desenvolve a racionalidade cognitivo-instrumental e sob cujos 

parâmetros se traça a história evolutiva da ciência moderna. A segunda é 

a esfera das idéias normativas, que diz respeito às regras do convívio 

social e a terceira é a esfera das idéias estéticas que vão estar associadas 

ao culto da arte. Em torno delas, se desenvolvem, respectivamente, a 

racionalidade prático-moral e a prático-estética.  

Cada uma destas esferas tende a desenvolver uma racionalidade 

interna própria, em torno de um critério abstrato de valor. No primeiro 

caso, o critério máximo de valor seria a “verdade”, no segundo a 

“conformidade com as normas” e no terceiro os critérios seriam a 

“autenticidade” e a “beleza”. O caráter autônomo das esferas de valor não 

significa, no entanto, que elas estejam desligadas da prática cotidiana. 

Pelo contrário, elas são transformadoras dessas práticas, na medida em 

que se inserem no cotidiano e passam a fazer parte do mundo da vida.  
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No processo de racionalização, a antiga idéia de totalidade – ligada 

à visão mítico-religiosa da sociedade - passa a ser fragmentada em três 

mundos básicos: o objetivo, relativo ao mundo concreto exterior, o 

normativo, relacionado às normas sociais e o expressivo, que diz respeito 

à arte e à dimensão subjetiva do indivíduo.    

Habermas, ao longo da construção de sua Teoria da Ação 

comunicativa, vai ressaltar – de acordo com o diagnóstico weberiano - 

que, embora cada um destes mundos esteja associado ao surgimento de 

uma esfera de valor e de um tipo específico de racionalidade, na prática, 

a racionalidade cognitivo-instrumental vai se mostrar dominante e invadir 

até as esferas de valor que lhe são alheias. Segundo essa concepção, a 

racionalidade prático-moral, hipoteticamente encarregada de reger o 

mundo das normas sociais, é substituída pelo Direito moderno, que por 

sua vez é dominado pela racionalidade cognitivo-instrumental. Alguns 

filósofos levam ao extremo as conseqüências desse processo, afirmando 

que ele condiciona até mesmo as atitudes expressivas do indivíduo. Em 

outras palavras, a verdade, o cumprimento das normas, a autenticidade e 

a beleza vão estar todas submetidas ao princípio pragmático da utilidade. 

O dilaceramento da visão mítico-religiosa do mundo vai 

desembocar no fenômeno da perda de sentido, transformando a 

sociedade moderna no “reino mundial da falta de fraternidade”. A 

desagregação da ética religiosa, proporcionada pelo desencantamento das 

imagens míticas, torna impossível a unificação ética do mundo, seja em 

torno da ciência ou de uma fé subjetiva. Abre-se uma perspectiva 

sombria, a partir da idéia de que a diferenciação das esferas culturais de 

valor traz em seu bojo o germe destruidor da racionalização do mundo. 

Por outro lado, torna-se impossível manter uma unidade coerente do 

mundo, já que as diversas ordens da vida se digladiam na prática 

cotidiana por meio de argumentos inerentes a seus processos internos e 

específicos de racionalização. Os atributos do bom, do belo e do 

verdadeiro não estão mais intrinsecamente ligados em torno de um 

mesmo valor que seria o “bem”. Pelo contrário, frequentemente entram 
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em conflito uns com os outros. Trata-se de uma celeuma sem fim, uma 

discussão onde as partes envolvidas falam idiomas diferentes e não 

atingem jamais o consenso.  Esse fenômeno, denominado por Weber de 

“novo politeísmo”, vai evidenciar a perda de sentido do mundo moderno.7

Essa perda de sentido tem como um de seus sintomas o 

surgimento de movimentos sociais inspirados por atitudes defensivas de 

cunho tradicionalista. Intelectuais ligados a esses movimentos apregoam 

o inconformismo com a fragmentação do mundo moderno. Junte-se a isso 

a impossibilidade material de consolidar a autonomia da esfera cultural 

nos países latino-americanos, tal como diagnosticou Canclini, despertando 

um sentimento no qual o escritor se ressente da autoridade exercida pelo 

fator simbólico em épocas pré-modernas.  É importante ressaltar que tal 

autoridade esteve sempre ligada a cosmologias míticas e religiosas, 

tornando inevitável que tal sentimento esteja acompanhado de um 

componente nostálgico que venha a romantizar um modelo pré-moderno 

de sociedade. 

Nos momentos em que se refere ao Arraial de Canudos, Suassuna 

ressalta sua admiração pela epopéia sertaneja, elegendo-a como um 

símbolo de um Brasil verdadeiro que as autoridades, impulsionadas 

segundo ele por um falso conceito de modernidade, buscam a todo custo 

exterminar. 

 

                                                 
7  “Como ya vimos, el tránsito a la modernidad se caracteriza para Weber por una diferenciación de 
esferas de valor y de estructuras de conciencia que hacen posible una transformación crítica del saber 
tradicional, guiada por pretensiones de validez específicas para cada esfera. Lo cual es condición 
necesaria para la institucionalización de sistemas de saber y de procesos de aprendizaje 
correspondientemente diferenciados. En esta línea de institucionalización tenemos a) el 
establecimiento de un subsistema para la ciencia, en donde los problemas de las ciencias 
experimentales pueden discutirse y elaborarse según criterios de verdad internos, con independencia de 
las doctrinas teológicas y separadamente de las cuestiones prático-morales básicas; b) la 
institucionalización de un espacio para el arte en donde la producción artística se libera 
progresivamente de las ataduras eclesiástico-cultuales y de las que después del impulso el mecenazgo 
en las cortes principescas, y en donde la recepción de los productos artísticos por el público gozador 
del arte , constituido por lectores, espectadores y oyentes, queda mediatizada por una crítica de arte de 
carácter profesional, y finalmente c) la elaboración intelectual especializada de cuestiones éticas, de 
cuestiones relativas a la teoria del estado y de cuestiones relativas a la ciencia jurídica en las facultades 
de Derecho, en el sistema jurídico y en la esfera de la opinión pública jurídica.” HABERMAS, Jurgen. 
Teoría de la acción comunicativa I: Racionalidad de la acción y racionalización social. Madrid: Taurus 
Humanidades, 1999. P.434 
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“O Brasil já tem, e muito, o que dividir: não divide porque a 

insensível elite econômica e política não quer. Por isso, acho que, 

já agora, deveríamos socializar nem que fosse a pobreza, 

reduzindo-se o luxo supérfluo para diminuir a distância entre 

opulentos e miseráveis, numa sociedade mais justa, fraterna e 

despojada. Foi uma comunidade pobre mas solidária, assim, que se 

procurou efetivar em Canudos. E é por isso que, a meu ver, o Brasil 

só encontrará seu verdadeiro destino no dia em que, pelo caminho 

do nacional e popular, corrigir os erros e somar os acertos de 

Getúlio Vargas, Antônio Conselheiro, Luiz Carlos Prestes e Jesuíno 

Brilhante – aquele que, se não foi o maior, foi sem dúvida o melhor 

dos cangaceiros. É claro que tal acerto seria só o início: a partir 

dele teríamos que ampliar e aprofundar a comunidade verdadeira 

mas local de Canudos em comunidade verdadeira e nacional.” 

(SUASSUNA, 21/12/1999) 

 

Nesse mesmo texto, em que contrapõe o Brasil do cabreiro Chico 

Ambrósio e da violeira Mocinha de Passira ao do economista Roberto 

Campos, Suassuna nos revela suas idéias socialistas de fundo cristão. 

 

“Na minha opinião, o que devemos fazer é olhar  o Brasil de Chico 

e Mocinha para seguir e aprofundar o caminho indicado por Antônio 

Conselheiro – aquele ‘socialismo de pobre’  que, para nós, foi uma 

picada aberta em direção ao sol de Deus.” (SUASSUNA, 

21/12/1999)     

 

A preponderância de uma ética da fraternidade de fundo religioso 

vai orientar a argumentação de Suassuna no campo político. Consciente 

das eventuais incompatibilidades entre seus argumentos políticos e as 

especificidades desta esfera, o autor chega a dar razão a alguns amigos 

que o aconselham a não emitir mais opiniões a respeito do tema, que 

fugiria a sua alçada.   
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“(...) na política não passo de um amador, de um sonhador 

confuso, pretensioso e ineficaz, como todos os amadores; e isto 

numa atividade na qual o sonho não tem, e não pode ter, nenhum 

lugar.” (SUASSUNA, 28/12/1999) 

 

Mas no final, justifica suas intromissões na política em função de 

um sentimento de culpa atrelado a uma ética religiosa da fraternidade. 

 

“E, com todas as minhas inseguranças, se continuo tentando dar 

minha contribuição no campo da política é porque esta é a única 

coisa que posso fazer para, na medida de minhas limitações, 

compensar um pouco o crime do qual, como integrante do Brasil 

privilegiado e branco, me sinto culpado em relação ao povo do 

Brasil real.”  

 

A fixação no tema do Arraial de Canudos leva Suassuna a 

transformá-lo numa metáfora de todos os povos pobres, oprimidos e 

injustiçados, de Cuba ao Afeganistão. A humilhação imposta pelo 

brasileiro mais abastado à empregada doméstica negra e pobre também 

se enquadra nesse padrão de exploração, que só acabará, segundo 

Suassuna, “quando um dia se vier a anular essa terrível dilaceração de 

opostos.” (SUASSUNA, 07/12/1999) 

 

“Diga-se, de passagem, que ainda hoje, como no tempo de Antônio 

Conselheiro, o Brasil continua dividido naqueles dois países 

diferentes, o oficial e o real.” (SUASSUNA, 23/11/1999)   

 

Sendo a modernidade um fenômeno que tende a dissolver as 

formas de sociabilidade ligadas a uma ética religiosa da fraternidade, os 

argumentos de Suassuna não encontram ressonância num mundo 

dominado pelo pragmatismo e pelo individualismo. O domínio da 
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racionalidade cognitivo-instrumental impede que suas argumentações 

exerçam influência significativa no âmbito da ação política. Incapacidade 

que chega a ser reconhecida a título de autocrítica, mas que nem por isso 

faz o autor se desvencilhar de uma visão de mundo unificada, que 

submete as distintas esferas culturais autônomas a valores 

pretensamente absolutos e universais.  

Um exemplo disso é quando admite que a sua visão política tem 

substrato religioso para em seguida discorrer a respeito da distinção entre 

direita e esquerda.  

 

“Olhando para o futuro, acredito que enquanto houver um 

desvalido, enquanto perdurar a injustiça com os infortunados de 

qualquer natureza, teremos que pensar e repensar a História em 

termos de esquerda e direita. Temos também que olhar para trás e 

constatar que Herodes e Pilatos eram de direita, enquanto o Cristo 

e São João batista eram de esquerda. Judas inicialmente era de 

esquerda. Traiu e passou para o outro lado (...) De esquerda eram 

também os apóstolos que estabeleceram a primeira comunidade 

cristã, em bases muito parecidas com as do pré-socialismo 

organizado em Canudos por Antônio Conselheiro” (SUASSUNA, 

14/09/1999) 

 

Essa idéia de esquerda vai insuflar o nacionalismo de Suassuna, 

que busca nela um respaldo moral  

  

“A meu ver, o nacionalismo de esquerda é uma bandeira 

indispensável às nações pobres em sua luta contra aa exploração a 

que são submetidas pelas poderosas”  

 

Submete ainda a política e a cultura aos mesmos padrões de 

análise, evidenciando o caráter da sua visão de mundo. 
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“Mas, na mesma linha pela qual procuro encaminhar o que escrevo 

e defendo no campo da cultura, creio que nosso caminho político 

deve se fundamentar no nacional e no popular”  

 

Como consequência, temos em Suassuna um intelectual que vai 

analisar a obra de arte, bem como o fato literário, pelo prisma do 

conteúdo moral que lhe é implícito. Daí a idéia da “missão” do artista em 

geral e do escritor em particular, que deve estar vinculada a um 

compromisso inalienável com o nacional e o popular. No trecho seguinte, 

o autor elogia as qualidades morais da personalidade de Euclides da 

Cunha, associando-as à sua competência enquanto escritor.  

 

“Euclides da Cunha, formado, como nós, pelo Brasil oficial, 

falsificado e superposto, saiu de São Paulo como seu fiel adepto 

positivista, urbano e ‘modernizante’. E, de repente, ao chegar ao 

sertão, viu-se encandeado e ofuscado pelo Brasil real de Antônio 

Conselheiro e seus seguidores. Sua intuição de gênio e seu nobre 

caráter de homem de bem colocaram-no imediatamente ao lado 

dele, para honra e glória sua.” (SUASSUNA, 30/01/1999) 

 

Baseado nesses valores, Suassuna vai criticar aqueles que se 

envergonham de usar os critérios de bem e mal em julgamentos 

estéticos. Para justificar sua crença numa moral divina, ele traz à tona 

Sartre e Dostoievski num texto polêmico em que critica o slogan francês 

do Maio de 68 “É proibido proibir”. Nas palavras de Suassuna: 

 

“Na minha época de juventude passei, como todo mundo, por uma 

fase em que julguei ter me desvencilhado de Deus e dos conceitos 

de bem e mal. Até o dia em que, lendo Dostoiévski, encontrei uma 

frase de Ivan Karamazov, que dizia: ‘Se Deus não existe, tudo é 

permitido’. Descobri, na mesma hora, que as normas morais ou 

tinham um fundamento divino, absoluto, ou não tinham qualquer 
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validade, porque ficariam dependendo das opiniões e paixões de 

cada um.” (SUASSUNA 28/09/1999) 

 

Podemos extrair dessas passagens o incômodo do autor com a 

perda de sentido resultante da desagregação da unidade mítico-religiosa 

do mundo. A partir dessa inquietação, Suassuna vai propor uma 

reconciliação, uma busca de sentido para o mundo moderno. Os valores 

que orientam essa busca são a moral religiosa e o nacionalismo, este 

último servindo como justificativa para o redimensionamento da arte 

popular e sua transfiguração em uma arte erudita nacional. A certeza da 

existência de um fundamento divino para as normas morais faz com que 

Suassuna defenda, entre outras coisas, no plano político, a Monarquia 

como alternativa ao regime republicano no Brasil.    

 

4.1. O ideólogo 
 

Para Suassuna, todas essas esferas de valor estão submetidas a 

uma única idéia de bem, que vai orientar suas argumentações 

indiscriminadamente nos diversos campos. Mas em que consistiria esse 

“bem maior” ao qual ele alude? 

 

“No campo da política, existem homens e partidos que procuram 

exercitá-la como missão e que se colocam a serviço daquilo que, 

certos ou errados, julgam ser o bem. E existem outros que a 

praticam somente em busca de poder, do prestígio, da grandeza, 

do dinheiro ou das vaidades. Os primeiros são chamados ‘idealistas’ 

e os outros ‘realistas’ ” (SUASSUNA, 11/01/2000) 

 

Obviamente, o autor se auto-intitula um idealista. O artigo é 

concluído da seguinte forma: 
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“Quanto a nós, que não nos conformamos com o que existe de fera 

no homem, tal posição é inadmissível. Acreditamos na possibilidade 

de elevação do ser humano e no caminho, sinuoso e lento, mas 

constante, através do qual ele caminha em direção a Deus. Por 

isso, para nós, a concepção da política, do poder e do Estado é, e 

tem que ser, muito diferente daquela que movia, ou move, pessoas 

como Maquiavel, Churchill e Roberto Campos” (SUASSUNA, 

11/01/2000) 

 

O que Suassuna diz a respeito da classe política, pode ser 

enquadrado também na classificação que Norberto Bobbio faz a respeito 

das relações entre os intelectuais e o poder. Para o italiano, os 

intelectuais podem ser divididos em dois grandes grupos: ideólogos e 

expertos.  

 

“Os ideólogos são aqueles que elaboram os princípios com base nos 

quais uma ação é justificada e, portanto, aceita – em sentido forte, 

a ação é ‘legitimada’ -, pelo fato de estar conforme aos valores 

acolhidos como guia da ação” (BOBBIO, 1997[1977]:73) 

 

Os “expertos”, no dizer de Bobbio, seriam aqueles encarregados de 

encontrar as soluções mais adequadas para atingir objetivos pré-

estabelecidos. Segundo constatação do próprio autor, pode-se traçar, a 

partir daí, um paralelo entre estas definições de intelectual e os conceitos 

de Weber pertinentes à ação social. Os ideólogos procuram apresentar-se 

como indivíduos que agem racionalmente orientados em relação a 

valores. Já os “expertos” agem racionalmente com relação a fins, ou seja, 

estratégicamente. A separação entre os dois, no entanto, não se dá de 

forma estanque: 

 

“A distinção entre princípios que são acolhidos independentemente 

das conseqüências imediatas e conhecimentos técnicos que são 

 45



acolhidos apenas em vista dos resultados não é assim tão clara a 

ponto de permitir uma separação igualmente clara nas discussões 

concretas” (BOBBIO, 1997 [1977]:74) 

 

É comum, portanto, que características destes dois tipos de ação 

social estejam imbricados quando aplicamos os conceitos aos fatos. No 

entanto, também é comum observarmos a predominância de um dos 

aspectos na maioria dos casos. Fica evidente, no caso de Suassuna, 

tratar-se de um intelectual ideólogo, ou seja, alguém que orienta suas 

ações a partir de valores básicos que considera inquestionáveis. Mas 

quais são os valores que vão nortear a argumentação de Suassuna em 

sua defesa do nacional e do popular? Acreditamos que o autor, ao 

empreender uma crítica da sociedade contemporânea e da cultura de 

massa, vislumbra a reconciliação das diversas esferas de valor sob a 

égide de uma cosmologia regida pelos mitos fundadores do nacional e do 

popular.  

 

4.2. O bem supremo 
 

Uma acepção divina do bem vai respaldar moralmente os 

argumentos de Suassuna no campo da política. É importante destacar, no 

entanto, que sua idéia de Deus tem raízes na tradição ibérico-católica 

predominante na cultura brasileira.  

 

“(...) esclareço que, quando falei do ‘Deus capitalista’ do presidente 

Clinton, estava me referindo somente ao Deus odiento e insensível 

dos teólogos ‘brancos, anglo-saxões e protestantes’”   

“Na minha opinião, a Igreja fundada pelo Cristo foi aquela que, com 

todos os erros e crimes porventura cometidos no percurso, 

continua até hoje a linha dos apóstolos. Por isso, a meu ver, Lutero 

e Calvino não deveriam ter intentado as reformas que julgaram 

necessárias saindo da Igreja, e sim nela permanecendo, como fez 

São Francisco de Assis” (SUASSUNA, 29/02/2002) 
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Aos que se utilizam da racionalidade cognitivo-instrumental na 

política para alcançar seus fins, o autor vai contrapor uma ética religiosa, 

regida pela sua idéia de bem. Em outra oportunidade discorre a respeito 

do papel dos “caudilhos” – expressão por ele utilizada – na política do 

século XX. Ressalta que nem sempre o termo é bem interpretado, mas 

que apesar disso “é expressão do inconsciente brasileiro”. Em seguida, 

explica: 

 

“Não é que, no Brasil, não se dê importância ao pensamento; é que 

nosso povo só aceita bem uma idéia, quando é encarnada por um 

‘homem representativo’” (SUASSUNA 29/02/2002) 

 

Nesse trecho, Suassuna atenta para a necessidade da liderança 

política estabelecer uma relação de identidade com o povo, 

compartilhando com ele seus valores, ao mesmo tempo em que procure 

de fato seguir uma ética baseada em preceitos religiosos.  

 

“É claro que, quanto a mim, procuro tomar o partido dos caudilhos 

que se colocam a serviço do homem através da causa maior do 

serviço de Deus” (SUASSUNA, 04/01/2000) 

 

Novamente a obsessão por Canudos se faz presente na cosmologia 

suassuniana, com o modelo de liderança política carismática de Antônio 

Conselheiro ainda servindo de referência para suas idéias políticas no que 

diz respeito ao Brasil. 

 

“A meu ver, o arraial de Canudos – antecedido pelo de Palmares e 

sucedido pelo Contestado – é o episódio mais significativo de nossa 

história. Na verdade, foi ali que o Brasil real, pela primeira vez 

expressou seu sonho religioso e político, formulando uma teoria do 
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poder posta em prática sem imposições ou deformações que lhe 

viessem de cima ou de fora.” (SUASSUNA, 04/01/2000) 

 

Seu texto demonstra mais uma vez um sentimento nostálgico com 

relação à visão mítica e unificada do mundo ao mesmo tempo em que seu 

juízo estético mistura padrões alheios à esfera cultural da arte, tais como 

a moral e a verdade.  

Para justificar a primazia da moral sobre a esfera artística, cita 

como exemplo um caso extremo utilizado em suas aulas de estética no 

objetivo de convencer seus alunos:  

 

“Costumava indagar se meus alunos considerariam legítima, do 

ponto de vista moral, uma obra de arte que pregasse, por exemplo, 

o assassinato de crianças.” (SUASSUNA, 21/09/1999) 

 

Utiliza-se da mesma lógica para alfinetar conhecido compositor 

tropicalista por ter incluído a Coca-cola numa de suas composições, 

questionando justamente a moral que pode haver por trás de atitudes 

como esta. 

 

“Volto-me somente contra aqueles que, sem necessidade, tomam, 

por exemplo, a atitude de colocar a Coca-cola em cores positivas 

nas letras de suas composições e até se vangloriam de tal ato 

como de uma façanha, uma vitória pessoal obtida por eles. Volto-

me contra outros que, também sem nenhuma necessidade, não se 

acanharam de compor refrões musicais para a Coca-cola. Em 

ambos os casos, estavam cometendo a tradição de Judas e de 

Fausto, em troca da alma ou de 30 dinheiros.” (SUASSUNA, 

08/02/2000) 

 

Ao mesmo tempo em que critica a racionalidade instrumental por 

compartimentalizar o saber na sociedade contemporânea, Suassuna 
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mistura argumentos de natureza moral e estética com o objetivo de fazê-

los prevalecer sobre um mundo dominado pelo pragmatismo. O conflito 

surge devido ao fato de que é exatamente a ética religiosa da convicção 

que norteia seus argumentos que vai ser despedaçada pela 

autonomização das esferas de valor e pelo domínio da racionalidade 

cognitivo-instrumental. Esse estado de coisas faz com que muitas das 

reivindicações mais radicais do autor não encontrem ressonância no 

mundo contemporâneo, marcado não só pela fragmentação das esferas 

de valor, mas também pela emancipação de cada uma delas em torno de 

uma lógica própria, alheia a aspirações totalizantes.  O bem supremo de 

Suassuna se refere ao mesmo tempo à moral, à estética e à política: 

 

“Todo esforço para se alçar ao Divino (seja esforço de 

conhecimento, seja esforço de beleza, seja esforço de justiça) é 

uma tentativa de dar sentido e ordem a esse Caos que ameaça o 

homem.” 

 

 A idéia da existência de um “bem” em si, pressupõe a existência 

de um “mal” em si. Esse mal, para Suassuna, é representado pelo 

capitalismo e pela cultura de massa, e está associado à idéia do Brasil 

oficial que esmagou Canudos.  Ao comentar texto no qual  Otávio Frias 

Filho tece comentários a respeito de suas idéias Suassuna reitera: 

 

“Quanto a mim, não tenho dúvida: se nós deixarmos, sem 

protesto, que a cultura verdadeiramente brasileira seja esmagada 

pela ‘cultura’ dos meios de comunicação de massa tal opção não 

estará sendo feita ‘para o bem ou para o mal’ e sim para o mal 

mesmo porque (também na minha opinião, é claro) aquela cultura 

não é talvez, mas com certeza o que temos de melhor” 

(SUASSUNA, 26/02/2001) 
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“Sabemos também que, se os adeptos da globalização correm o 

risco da descaracterização e da vulgarização, nós corremos o de 

ver nossas posições políticas e culturais confundidas com as de 

alguns sociólogos que querem identificar a festa popular brasileira 

com o circo capitalista e falsificado dos meios de comunicação de 

massa” (SUASSUNA, 26/02/2001) 
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5. Atos de fala e pretensões de validez 

  

A Teoria da ação comunicativa de Habermas traz um novo conceito 

de ação social a partir do qual almeja a libertação do homem das amarras 

da racionalidade cognitivo-instrumental por meio do poder da 

argumentação. Enquanto Weber via na autonomização das esferas de 

valor o fenômeno responsável pela perda de sentido no mundo 

contemporâneo, Habermas propõe um olhar distinto. Chama atenção para 

o fato de que a produção institucionalizada do saber gera um saber 

especializado segundo pretensões de validez, que vai se apoderando do 

mundo da vida e impregnando a prática cotidiana. Em seguida, ressalta 

que esse processo de racionalização da prática cotidiana só se torna 

acessível a partir da perspectiva da ação voltada ao entendimento, ou 

ação comunicativa.  Habermas defende que nesse mudo da vida 

racionalizado, a necessidade de entendimento depende cada vez mais de 

um acordo racionalmente motivado do que de um estoque de 

interpretações referendadas pela tradição. Este acordo vai ser fruto de: 

 

a) um entendimento estabelecido a partir das interpretações 

dos próprios participantes 

b)  uma “tradicionalização secundária”, ou seja, em uma 

crença no saber especializado produzido pelos “expertos” 

 

Para esclarecermos o conceito de ação voltada ao entendimento, 

cabe aqui introduzirmos a classificação dos atos de fala utilizada por 

Habermas ao longo da Teoria da ação comunicativa. A princípio, os atos 

de fala se distinguiriam das ações sociais ordinárias, já que a matéria-

prima que os constitui, ou seja, a linguagem, possui a função de auto-

referência. Sendo assim, os atos de fala estão sujeitos permanentemente 

ao escrutínio de outros atos de fala, numa teia argumentativa constituída 

pela linguagem entre eles compartilhada. 

Para efeito de análise, os atos de fala podem ser classificados em: 
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a) Atos locucionários 

b) Atos ilocucionários 

c) Atos perlocucionários 

 

Os primeiros são atos constatativos, por meio dos quais o falante 

expressa um estado de coisas. Já os atos ilocucionários se configuram 

quando o falante realiza uma ação dizendo algo. Esses atos são 

responsáveis por fixar o modo em que se emprega uma oração 

(afirmação, promessa, mandato, confissão) e, em condições ordinárias, 

se expressam mediante um verbo realizativo empregado na primeira 

pessoa do presente do indicativo. 

Quando um ato de fala reúne ao mesmo tempo características 

locucionárias e ilocucionárias, é concebido como um ato auto-suficiente 

que o falante emite sempre com intenção comunicativa, isto é, com o 

propósito de que o ouvinte entenda e aceite sua emissão. Essa auto-

suficiência, no entanto, se baseia no pressuposto de que a intenção 

comunicativa do falante esteja expressa no significado manifesto daquilo 

que foi dito. Neste ponto, os atos de fala vão se diferenciar das ações 

estratégicas, típicas da racionalidade cognitivo-instrumental. Só podemos 

identificar o sentido dessas ações quando sabemos as intenções do autor 

e os fins que se propõe a realizar, já que eles não vêm expressos no 

conteúdo da ação.  

  

5.1. Perlocuções 
 

Quando o ato ilocucionário desempenha uma função no seio da 

ação estratégica, ele adquire o status de ato perlocucionário. Nesse caso, 

o significado manifesto do ato de fala não corresponde ao objetivo que 

está sendo perseguido pelo falante. Ou seja, assim como nas ações 

estratégicas ordinárias, não podemos inferir no ato de fala perlocucionário 

o objetivo do falante por meio de uma análise simples do significado 

expresso naquilo que é dito. A finalidade de um ato perlocucionário só 
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pode ser esclarecida depois de averiguarmos a intenção do agente, pois 

ela não se encontra expressa na mensagem. Só a partir do contexto o 

destinatário pode descobrir os fins perlocucionários do falante. Já os atos 

de fala ilocucionários identificam a si mesmos. Sua intenção comunicativa 

se esgota no momento em que o ouvinte entende o conteúdo manifesto 

do ato de fala.  

A distinção entre estes dois tipos de atos de fala é de fundamental 

importância para a compreensão do conceito de ação comunicativa 

proposto por Habermas. Enquanto os atos de fala perlocucionários 

estariam enquadrados no conceito de ação estratégica, os atos 

ilocucionários fariam parte do conceito de ação comunicativa, a partir do 

qual Habermas propõe a quebra da hegemonia da razão cognitivo-

instrumental no mundo social.     

Porém, na prática, distinguir entre atos ilocucionários e atos 

perlocucionários não é uma tarefa fácil. Esta dificuldade foi bem delineada 

por Norberto Bobbio quando ele faz uma alusão às críticas das quais os 

intelectuais são alvo na sociedade moderna. 

 

 “Para dar um exemplo, quando alguém diz que o intelectual não 

existe mais, não sabemos nunca se ele acredita de verdade que 

esteja mesmo morto ou se, ao contrário, como é mais provável, 

exprime unicamente o seu desejo de que o intelectual deixe de 

existir. Ou então, se alguém diz que todos os intelectuais 

tornaram-se servos do poder, não sabemos se ele  faz tal 

afirmação com com base em pesquisas realizadas sobre as 

condições de seus confrades em uma determinada sociedade, ou 

unicamente porque quer exprimir o irrefreável desejo de falar mal 

de toda a categoria e de propor o ideal do intelectual livre, rebelde, 

criativo, etc.”  (BOBBIO, 1997[1977]:69) 

 

  De fato, o trecho de Bobbio explicita bem as dificuldades 

encontradas pelo intérprete de determinar o real objetivo do falante se 
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atendo apenas a uma análise da linguagem. Daí a necessidade de se 

conhecer não só as intenções do falante, mas também os valores vigentes 

naquele mundo da vida do qual os envolvidos no processo de 

comunicação fazem parte. Partimos do pressuposto de que o espaço 

ocupado por Suassuna na mídia é proporcional à importância dos valores 

por ele defendidos no mundo da vida em que se encontra imerso seu 

público leitor. A fé católica no bem supremo vai se materializar em 

nacionalismo de esquerda. Juntos, esses valores vão criar uma 

identificação do discurso de Suassuna com o mundo da vida do público 

brasileiro. Mas onde o autor pretende chegar com tal discurso? O que 

pretende Suassuna ao defender publicamente tais valores nos meios de 

comunicação de massa, mesmo admitindo que é pouco o que pode fazer 

diante do estado de coisas vigente? Para chegarmos a algumas 

conclusões, faremos uso do conceito habermasiano de pretensão de 

validez. 

 Tal conceito é um dos pontos centrais da Teoria da ação 

comunicativa. Ele traz à tona uma concepção de discurso que leva em 

conta três níveis de relação da linguagem: com a facticidade (o mundo 

objetivo), com a atitude expressiva (individual) e com a realidade social, 

ou mundo das normas sociais abstratas. Para Habermas, é essa relação 

última da linguagem com o mundo das normas que funda toda a dinâmica 

social. A pretensão de validez tem como pressuposto a possibilidade do 

entendimento mútuo entre os atores envolvidos no processo da 

comunicação baseada em premissas próprias à argumentação. Partindo 

desta constatação, as pretensões de validez são levantadas a todo 

instante no mundo da vida com o objetivo de consolidar ou criticar as 

normas sociais vigentes. Materializam-se através dos atos de fala e, por 

meio de sua eficácia argumentativa, podemos inferir se estão mais 

próximas ou mais distantes do consenso proposto por Habermas na 

Teoria da ação comunicativa. É por meio das pretensões de validez que o 

saber especializado no interior de cada esfera de valor vai adquirir sua 
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legitimidade no mundo da vida, ao ser inserido na rede argumentativa da 

prática cotidiana.  

A legitimidade de uma pretensão de validez vai depender do tripé 

de sustentação já citado anteriormente. Ela deve ser:  

 

a) verdadeira, ou seja, fazer referência coerente a um contexto 

objetivo inteligível,  

b) correta, no sentido de estar respaldada pelas normas do mundo 

social 

c) veraz, quer dizer, vir no bojo de um ato de fala sincero do 

falante 

 

A falta de qualquer um destes três pilares faz com que a pretensão 

de validez tenha sua legitimidade abalada, podendo ser subjugada no 

processo argumentativo por outra pretensão de validez. A pretensão de 

validez é, portanto, a materialização da norma em meio à dinâmica social.  

É compreensível que, numa sociedade moderna, muitas pretensões de 

validez venham respaldadas pelo conteúdo normativo de cada esfera de 

valor, mas como a argumentação necessária para sua legitimação se dá 

na prática cotidiana, também é natural que elas venham associadas a 

valorações entranhadas no mundo da vida. Afinal de contas, quando 

falamos em norma social não podemos associá-la a uma realidade 

objetiva e sim a uma criação abstrata de indivíduos de uma determinada 

comunidade, estando sujeita a mudanças constantes. Esse embate faz 

com que as normas sociais estejam em um processo ininterrupto de 

mutação, na medida em que pretensões de validez são levantadas e 

criticadas a todo momento.      
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5.2. O verdadeiro Brasil 
 

O Brasil que Suassuna elege como verdadeiro e vai servir como 

referencial básico de seu discurso nacionalista, é o que ele chama de 

“Brasil real”.  

 

“falo muito sobre Canudos, primeiro porque o arraial conselheirista, 

Palmares e o Contestado foram, a meu ver, os episódios mais 

significativos de nossa história; e, em segundo lugar, porque o 

confronto havido ali é o mesmo de hoje, com o Brasil oficial 

esmagando e sufocando o povo do Brasil real. (...) Por isso acho 

que nós, intelectuais, devemos unir-nos ao que resta de nacional 

nas forças armadas e no empresariado brasileiro; e estes, por sua 

vez, deveriam deixar de ver com temor e desconfiança tudo aquilo 

que se liga ao povo do Brasil real.” (SUASSUNA, 14/12/1999) 

 

“Quando, no interior do país, uma milícia de poderosos, 

governamental ou não, assassina um pobre posseiro e sua família, 

é o Brasil dos poderosos, governamental ou não, assassina um 

pobre posseiro e sua família, é o Brasil dos que incendiaram e 

arrasaram Canudos que está tirando no Brasil real e matando seu 

povo.” (SUASSUNA, 07/12/1999) 

  

O autor vislumbra o fim do martírio deste Brasil real, apenas 

“quando a justiça do país oficial, pela primeira vez em nossa atormentada 

história, se tornar expressão perfeita e acabada da justiça do Brasil real”. 

(SUASSUNA, 07/12/1999) 

 Mas qual seria a justiça do Brasil real? Consideramos lícito inferir 

que a justiça à qual se refere Suassuna tem fundo religioso, em virtude 

das constantes alusões a Canudos como modelo autenticamente brasileiro 

de sociedade. Um modelo pré-moderno de justiça, baseado numa ética da 

fraternidade que moldou a construção do Arraial por meio da retórica 

mítico-religiosa de Antônio Conselheiro.   
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 É essa a moral tradicional considerada autêntica por Suassuna, e 

portanto digna de orientar a construção de uma sociedade genuinamente 

brasileira, em contraposição a uma modernização “falsa” que “no campo, 

como na cidade, descaracteriza, assola, destrói e avilta o povo do Brasil 

real” (SUASSUNA, 30/11/1999) 

 Como pretensões de validez morais e estéticas andam juntas na 

argumentação de Suassuna, a beleza enxergada por ele no “pré-

socialismo cristão” de Canudos vai marcar também sua visão da arte do 

povo do Brasil “real”. É a partir da arte e da moral cristã que Suassuna 

vai propor uma reconciliação do mundo em torno de uma visão unificada 

na qual a dominação da racionalidade cognitivo-instrumental deixe de 

existir. 

“ (...) considero o Brasil um país digno, habitado por um grande 

povo; um povo pobre e injustiçado mas que, ainda assim, é capaz 

de se sobrepor a suas enormes dificuldades para criar uma arte 

dotada de uma alegria-de-viver, de uma força e de uma beleza de 

que outros, ricos e poderosos, são hoje incapazes.” (SUASSUNA, 

25/05/1999) 

 

5.3. O popular “puro”? 
 

A noção que Suassuna tem de povo e de cultura popular é de suma 

importância para a apreensão do conjunto de suas idéias. Sua visão do 

conflito entre o tradicional e o moderno é impregnada por uma 

interpretação apocalíptica da modernidade, fenômeno que, para ele, vai 

inexoravelmente destruir as manifestações singulares da nossa cultura 

popular por meio da cultura de massa. A missão do artista em geral e do 

escritor em particular – no Brasil - seria lutar contra esse estado de coisas 

e realçar as singularidades da arte popular através do brilho de sua obra.  

O conceito de popular adotado por Suassuna é purista no sentido 

em que pressupõe um referencial de realidade material e cultural 

incompatível com o modo de vida moderno. Consciente disso, ele chama 

a atenção para a impossibilidade de qualquer um de nós, integrantes do 
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Brasil urbano e cosmopolita, produzir uma arte popular. No entanto, ao 

ver nela uma rica fonte de inspiração para a nossa arte (no sentido de 

uma arte nacional), procura chamar a atenção do artista para esse 

manancial utilizando-se de um discurso nacionalista.  

 

Quando Bertolt Brecht, considerando esgotado o teatro europeu, 

resolveu tentar sua renovação, teve que se socorrer do espírito e 

das formas do teatro asiático para sair dos estreitos limites do 

intimismo burguês  e realizar o épico com o qual sonhava (...)” 

(SUASSUNA, 28/03/2000) 

 

“No Brasil, as pessoas ligadas ao teatro e à música não têm que 

apelar para a arte de povos exóticos nem que voltar ao passado em 

busca de renovação porque para isso temos um material de 

primeira ordem na arte do povo do país real.” (SUASSUNA, 

28/03/2000) 

 

O que o etnocentrismo europeu costumava acusar de ser a causa 

do atraso das nações do novo mundo, Suassuna encara como uma 

vantagem do ponto de vista artístico, pois as manifestações da cultura 

popular, ainda conservando grande parte de sua originalidade, 

constituiriam um manancial inesgotável de matéria-prima para a 

elaboração de uma arte erudita nacional.    

Enquanto artista, Suassuna confessa ter escolhido o universo das 

culturas populares nordestinas como meio de expressão por uma questão 

de afinidade. Admite ser aquela a estética mais adequada para que ele se 

expresse. Enxerga nas manifestações do povo do “Brasil real” uma beleza 

que corre o risco de ser esmagada pela proliferação da cultura de massa, 

assim como Canudos foi exterminado pelo exército republicano. Vê ainda, 

na preservação e no culto àquelas manifestações – incluindo a devida 

atribuição a elas do status de patrimônio nacional - uma forma de 

reconciliação do Brasil oficial com o Brasil real. Daí a proposta de igual 
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valorização das artes popular e culta no seu discurso e o teor moral de 

suas argumentações aparentemente, a priori, estéticas. O nacionalismo 

servirá como meio de legitimação daquela arte no plano discursivo.  Ao 

verificar que o discurso nacionalista já não tem o poder legitimante de 

outrora, desfere críticas contra os que, para ele, são responsáveis por 

esta situação.  

 

“(...) De modo que, atualmente, triste e preocupado, vejo que 

Fernando Henrique Cardoso está conseguindo criar, no Brasil, um 

ambiente no qual o nacionalismo e até o simples e comum 

patriotismo foram transformados em objeto de escárnio, em 

palavras malditas e proibidas. Para mim, não. Para mim, que sou 

seguidor de Cristo, e não devoto da sociedade de consumo, 

‘nacionalismo é patriotismo em ato de defender-se’; é uma 

bandeira que pode e deve ser empunhada enquanto continuar a 

iníqua exploração dos povos pobres pelos ricos” (SUASSUNA) 

 

5.4. Uma cruzada contra a cultura de massa 
 

Suassuna elabora assim um discurso de identidade nacional a partir 

de elementos da tradição. O culto às manifestações tradicionais em sua 

dimensão moral e estética são os valores básicos, que orientam suas 

pretensões de validez ao longo das colunas pesquisadas.  

O nacionalismo que vai pautar suas opiniões a respeito de assuntos 

pertencentes outras esferas de valor nada mais é do que uma 

conseqüência disso. É por meio desse discurso nacionalista que Suassuna 

procura convencer o leitor da importância que deve ser dada à arte 

popular. Por outro lado, são freqüentes na coluna os ataques virulentos à 

cultura de massa norte-americana.     

 

“ ...no mundo contemporâneo, fortalecidos pela quantidade, o mau 

gosto e a vulgaridade alcançaram uma amplitude sem precedente 

na História humana” (SUASSUNA 18/04/2000) 
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“Não estou vendo fantasmas. Para mostrar como é ridícula, mas 

poderosa, a arte americana de massas, basta lembrar dois fatos. O 

primeiro é que a França agachou-se e, em nome da ‘abertura de 

mercado’, permitiu que se instalasse na terra de Molière, Debussy e 

Gauguin uma sucursal da lamentável Disneylândia. O outro foi a 

abertura dos Jogos Olímpicos realizados em Barcelona: nela, 

desolado, triste, traumatizado mesmo, vi passar pela televisão um 

desfile americano de mau gosto que aviltou e infamou a pátria de 

Miró e Gaudí.” (SUASSUNA, 18/04/2000) 

 

“(...)em 1997, sendo entrevistado por Pedro Bial, ele me perguntou 

se eu não achava que  a humanidade, em sua maioria, era 

impregnada ‘por um ideal de classe média’, que os homens, no 

fundo, queriam mesmo ‘era ir à Disneylândia, beber coca-cola e 

comer sanduíche no Mc Donald’s’. Eu disse que não, reforçando: ‘E, 

ainda que assim fosse, o nosso dever – o dever dos escritores e de 

outros artistas, o dever dos políticos e intelectuais de todos os tipos 

– é colocar diante da humanidade um sonho mais elevado e belo, 

em direção do qual nós possamos caminhar’” (SUASSUNA, 

18/05/1999) 

 

É assim que justifica a aceitação do convite outrora feito pelo 

governador Miguel Arraes para ser o secretário estadual de cultura, cargo 

que exerceu de forma polêmica por marginalizar movimentos que 

procuravam ressignificar e hibridizar a cultura popular no âmbito da 

indústria cultural. Numa coluna sobre o “Rock in Rio” em que faz 

referência às vaias do público numa apresentação de escola de samba 

durante o festival, Suassuna afirma: 

 

“Mesmo sabendo que é muito pouco o que posso fazer contra o 

estado de espírito que gera tais fatos, notícias como aquelas 
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figuraram entre os motivos que me levaram a aceitar o cargo de 

secretário de cultura: negar-me seria desertar de uma trincheira 

para a qual estava sendo convocado (...)”  (SUASSUNA) 

 

O que considerou determinante para sua decisão, no entanto, 

foram duas supostas declarações, citadas igualmente por ele em sua 

coluna. Na primeira delas, o político Ciro Gomes teria afirmado decidir 

estudar nos Estados Unidos pelo fato de querer morar durante algum 

tempo em um país digno. E na segunda, o presidente da WEA no Brasil, 

André Midani, teria parabenizado o empresário Roberto Medina por ter 

organizado um festival da dimensão do “Rock in Rio” num país de “m...” 

como o Brasil.  

Sua opinião a respeito da Coca-cola e sua recusa em receber 

prêmios patrocinados por empresas estrangeiras ajudam a ilustrar sua 

posição contrária à cultura de massa – para ele,  o mais lamentável 

subproduto da sociedade moderna.   

 

“(...) empresa (Coca-Cola) que pode ser considerada emblemática 

do capitalismo americano, símbolo da hegemonia econômica dos 

Estados Unidos e arma principal, em rádios e televisões, da ridícula 

‘arte de massas’ com a qual os americanos pretendem e estão 

conseguindo vulgarizar, corromper e descaracterizar a cultura dos 

outros países” (SUASSUNA, 08/02/2000) 

 

“(...)recuso-me sistematicamente a receber qualquer prêmio 

instituído por multinacionais.” (SUASSUNA, 08/02/2000) 

 

“(...) não devo nem quero ver meu nome ligado a prêmios com tais 

nomes”  (SUASSUNA, 08/02/2000) 

 

Entretanto, ao ser rotulado de xenófobo, se defende afirmando que 

é contra a vulgarização da arte, e não contra a arte estrangeira. 
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“Algumas pessoas acham que, para preservar uma impossível e 

indesejável pureza da cultura brasileira, eu seria contrário a seu 

contato com outras culturas. De modo nenhum.  Sou contrário 

somente ao mau gosto da cultura de massas, brasileira ou 

americana.” (SUASSUNA 22/02/2000) 

 

Em alguns momentos chega até a relativizar o problema da missão 

do artista e admite que esta é apenas uma entre as muitas orientações 

possíveis de serem adotadas na elaboração de uma obra de arte. Só não 

inclui entre essas orientações “legítimas” a cultura de massa.   

 

“(...) quando afirmo minha preferência por Cervantes, Molière, 

Manuel de Falla ou García Lorca, que partem do popular, não estou 

dizendo que somente essa linhagem é legítima, estou afirmando 

que também ela é legítima.” (SUASSUNA, 02/02/1999) 

 

“Gosto mais de Euclides da Cunha, com todos os seus defeitos (que 

reconheço) do que de Machado de Assis com todas as suas 

qualidades (que também reconheço)” (SUASSUNA, 02/02/1999) 

 

 Suassuna busca com seu discurso uma valorização estética da arte 

popular, como vemos no trecho abaixo: 

 

“Um autor de folhetos como Francisco Sales Areda, autor da obra 

clássica que é ‘O homem da vaca e o poder da fortuna’, é tão 

importante para a cultura brasileira quanto qualquer poeta 

erudito.” 

 

 Ao vislumbrar a extinção desse tipo de arte com a chegada da 

modernidade, adota uma posição extrema de combate à cultura de 
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massa, segundo ele a grande culpada pela proliferação do mau gosto e 

consequência de outras mazelas relacionadas à política e à economia.  

   

“Mesmo sabendo que é muito pouco o que posso fazer contra o 

estado de espírito que gera tais fatos, notícias como aquelas 

figuraram entre os motivos que me levaram a aceitar o cargo de 

secretário de cultura: negar-me seria desertar de uma trincheira 

para a qual estava sendo convocado (...)”   

 

Partindo de tais elementos, Suassuna tem como objetivo a 

construção de uma identidade calcada em elementos da cultura 

popular distanciados da influência da cultura de massa. Esse projeto é 

posto em prática no Estado de Pernambuco, ao se materializar enquanto 

política cultural. Uma política cultural que vai refletir as diretrizes de seu 

discurso e que, ao mesmo tempo em que se contrapõe à preponderância 

do fator mercadológico na cultura contemporânea, propõe uma estética 

calcada em um compromisso moral com seu nacionalismo cristão de 

esquerda por meio das expressões populares da cultura. Suassuna, da 

mesma forma em que assume seu trabalho de artista como uma missão e 

submete seu conceito de arte à influência do fator moral, mistura as 

atribuições do intelectual, do artista e do político ao assumir o cargo de 

Secretário da Cultura de Pernambuco.  A crescente especialização das 

funções na sociedade contemporânea, que fez surgir o intelectual 

profissional, fez também surgir sua contrapartida, o político profissional, 

aumentando o hiato entre as duas funções. Enquanto para Bobbio, o 

político se desvirtua enquanto tal à medida em que se aproxima da 

condição de intelectual e vice-versa, Suassuna discorda, e vê na 

trincheira política uma das formas de concretizar aquilo que considera sua 

missão como intelectual. Mais uma vez se faz presente sua visão 

totalizante do mundo bem como a recusa em aceitar a lógica da 

especialização típica da sociedade moderna. É exatamente o 

distanciamento entre as idéias do intelectual e a prática política cotidiana 
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que vão embeber em polêmica as atitudes do Secretário de Cultura, 

sobretudo com os grupos artísticos de vanguarda da capital 

pernambucana, que buscavam na Indústria Cultural novos elementos 

para incrementar a atividade artística. O tema, no entanto, deve servir de 

objeto para outras discussões. Nosso objetivo imediato é o de identificar 

as pretensões de validez subjacentes ao discurso de Ariano Suassuna, 

para só então submetê-las a uma avaliação crítica. De acordo com os 

trechos pesquisados em sua coluna, então, conseguimos sistematizar um 

breve mapa de suas pretensões de validez no âmbito da arte, que servirá 

para análise no capítulo posterior. 

 

a) Os valores estéticos presentes na arte popular são inestimáveis, e 

devem necessariamente ser preservados e aproveitados. 

 

b) A arte popular deve desfrutar do mesmo status que a arte erudita, 

embora haja diferenças fundamentais entre elas.  

 

c) O artista nacional deve se dedicar à missão de recolher na cultura 

popular o subsídio para a elaboração de uma arte erudita de 

caráter nacional. Contribuir para a construção de uma identidade 

nacional através da arte é uma obrigação moral do artista. 

 

d) A cultura de massa produz arte medíocre, por isso deve ser 

combatida. Os artistas brasileiros que produzem arte com 

características de arte de massa merecem ser rotulados de 

“mercenários” e “traidores” por quebrarem a moral que pressupõe 

a elaboração artística. Como a  submissão da cultura popular à 

cultura de massa representa o fim da arte, cabe aos artistas, 

políticos e intelectuais, lutar contra esse estado de coisas. 
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6. Conclusões 

 

Partiremos agora para uma rápida análise da argumentação 

suassuniana, procurando observar em que pontos seus atos de fala se 

aproximam de uma ação voltada ao entendimento (ação comunicativa) ou 

de ações estratégicas (perlocuções). Para isso analisaremos as três 

dimensões de suas pretensões de validez: a verdade, ou seja, se ela 

ainda se sustenta depois de um embate com a realidade que a cerca; a 

validez normativa, que procura determinar se ela está ou não em 

condições de dialogar com as normas do mundo social e, por fim, a 

veracidade, na qual procuraremos demonstrar se as idéias tornadas 

públicas pelo cabreiro armorial correspondem às suas convicções 

individuais.    

 Ao chamar a atenção para a valorização estética da arte popular, 

Suassuna parte de uma convicção, de uma interpretação subjetiva desta 

necessidade. As formas da arte popular fazem parte de sua existência 

enquanto indivíduo e enquanto artista que se utiliza delas como meio de 

expressão mais adequado para exteriorizar seu universo. A segunda 

convicção na qual se baseia seu discurso é o fundamento divino das 

normas sociais, sem o qual, segundo o próprio Suassuna, parafraseando 

Dostoiévski, tudo seria permitido. A existência de Deus é fundamental 

para que a Terra não mergulhe no caos. Essas duas crenças inabaláveis 

alicerçam sua argumentação.  

 

6.1. Política cultural 
 

Dados estes valores fundamentais, Suassuna vai propor duas 

atitudes em torno das quais artistas, intelectuais e políticos devem unir 

esforços para transformar a realidade: construir uma arte nacional a 

partir das formas da arte popular e combater a cultura de massa, em 

especial a estrangeira. Ambas as atitudes propostas por Suassuna são 

encaradas como uma “missão”, ou seja, motivadas por uma causa 
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superior, que no caso estaria ligada ao nacionalismo. O nacionalismo é a 

materialização terrena de sua fé cristã. É por meio dele que Suassuna 

almeja construir uma nação mais próxima do Brasil real, elevando as 

formas da arte popular a patrimônio nacional. É também apelando para 

este sentimento que o autor pretende fazer com que aspectos tradicionais 

da cultura, tal como a religiosidade popular e os mitos fundadores do 

discurso nacional-popular, passem a fazer parte do mundo da vida em 

contraposição à dominação da ideologia pragmática e utilitarista da 

sociedade moderna. 

No entanto, o caráter de missão que ele atribui a suas pretensões 

de validez dá pouca margem à discussão e, além de impedir que seu 

discurso se renove diante das novas condições impostas, faz com que 

suas idéias encontrem dificuldades de serem convertidas em prática 

cotidiana na contemporaneidade. A exceção se deve à política cultural do 

estado de Pernambuco, capitaneada por ele de 1995 a 1998. Mesmo 

longe de ser uma unanimidade, é no campo da cultura que seu discurso 

vai se materializar como política. Ainda assim, muitas de suas ações 

políticas não se efetivaram sem que houvesse vários protestos oriundos 

de setores menos ortodoxos da classe artística. Em Pernambuco, embora 

ele tenha conseguido o espaço necessário para efetivar suas políticas 

culturais, os preceitos de seu discurso não deixaram de ser questionados 

por artistas que viam na cultura de massa mais uma das formas de 

expressão do popular, devendo inclusive servir como matéria-prima para 

a elaboração de uma arte de caráter contemporâneo.  

Segundo Barbero, o fenômeno da massificação é hoje detectável 

até mesmo onde não há massas. O amplo raio de alcance da televisão e 

do rádio, bem como sua penetração em todas as classes sociais faz com 

que, na sociedade contemporânea, a cultura de massa esteja presente no 

cotidiano de todos os sujeitos. A partir dos anos 60, a indústria cultural se 

amplia numa escala sem precedentes, trazendo em seu bojo a incitação 

ao consumo, a sedução tecnológica e o banimento do nacionalismo para 

um passado longínquo.  Por essa ótica, uma política cultural que não 
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inclua em sua reflexão o papel fundamental a ser desempenhado pelos 

meios de comunicação de massa, vai encontrar sérias dificuldades de 

realização prática. A pretensão de se construir um universo da arte 

emancipado da influência do mercado torna-se irrealizável. A própria 

autonomia das esferas culturais, movimento definidor da modernidade, se 

vê ameaçada pela lógica do mercado.   

Dentro desse quadro, a possibilidade de estabelecer um acordo 

comunicativo amplo, mediante as pretensões de validez do discurso de 

Suassuna são extremamente improváveis.  

 

6.2. Política 
 

As pretensões de validez que Suassuna levanta no campo da 

cultura, pautam também suas opiniões políticas. A valorização da estética 

popular se estende ao modo de vida e às formas de sociabilidade. A 

apologia ao Arraial de Canudos enquanto modelo de sociedade 

genuinamente brasileiro evidencia a sua posição. Canudos reúne os 

elementos religiosos, monarquistas e socialistas que vão se fundir no 

conceito de esquerda de Suassuna, como pudemos observar 

anteriormente. Exterminado pelo exército republicano, Canudos subsiste 

no universo suassuniano como o exemplo seminal da relação de opressão 

que se estabelece entre o Brasil oficial e o Brasil real, fruto da cisão 

causada pelo capitalismo. Para Suassuna, essa cisão é a responsável por 

nos separar (nós, o Brasil oficial) do universo do povo do Brasil real. 

Nosso dever moral seria, então, se aproximar do modo de vida do povo e 

compreendê-lo, para só então formular um projeto de nação que incluísse 

o espírito das culturas populares. O líder dessa nação encarnaria funções 

não só políticas, mas também espirituais, ligadas à religião do povo. Daí a 

crença de Suassuna na Monarquia, baseada no mito do Sebastianismo, 

um dos que inspiraram a formação de Canudos. A idéia de um 

nacionalismo atrelado a esse valores fundamenta as argumentações de 

Suassuna no campo político. Em entrevista concedida ao Almanaque da 
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Folha de São Paulo no ano de 1991, o autor reconhece que um dos 

motivos que o levam a admirar a Monarquia é o estético.  

 

“A monarquia é mais bonita do que a república. Plasticamente, pelo 

ritual, pela liturgia, por tudo. Então, eu sou um escritor e um 

artista e eu tenho uma natural atração pela beleza, pelas coisas 

bonitas. Agora, por outro lado, a própria visão do povo brasileiro é 

uma visão mais monárquica do que republicana.”  

 

A argumentação de Suassuna procura desta forma claramente 

transpor pretensões de validez específicas da esfera da arte para o 

âmbito das idéias políticas, o que torna sua realização na práxis cotidiana 

algo impossível.  

Por outro lado, a fase de transnacionalização do capitalismo torna 

mais clara a contradição entre o caráter nacional do Estado e o caráter 

internacional da economia (BARBERO,1997). Tal situação resulta no 

enfraquecimento das idéias nacionalistas diante do fenônemo correlato de 

transnacionalização da cultura, intrinsecamente ligado ao movimento da 

economia. Suassuna culpa os políticos liberais como sendo os 

responsáveis pela inserção do Brasil nesse circuito, fazendo uma opção 

pelo capital internacional em detrimento das reais necessidades do povo. 

Seu nacionalismo estético mais uma vez é transposto para o discurso 

político e as pretensões de validez levantadas não levam mais uma vez 

em consideração a facticidade, ou seja, o estado de coisas vigente, o que 

faz com que as idéias políticas do monarquista de esquerda não tenham 

qualquer possibilidade de realização quando confrontadas com o mundo 

da vida. Isso faz com que suas incursões no campo da política sejam 

freqüentemente rotuladas de quixotescas. 
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6.3 A mídia 
 

 De acordo com Habermas, a democracia de massa do Estado 

Social-Democrático é pressuposto básico para a constituição de uma 

opinião pública. Entenda-se pelo ideal de público, um contingente no qual 

virtualmente tantas pessoas expressem opiniões quanto recebam e esteja 

mais ou menos livre da influência de instituições autoritárias, de maneira 

a ter condições de manifestar sua opinião abertamente mesmo se 

colocando eventualmente contra a ordem dominante. É exatamente essa 

singularidade da sociedade contemporânea que propicia o surgimento do 

discurso de Suassuna num meio de comunicação de massa hegemônico, 

como formador de opinião. Uma sociedade que traz consigo também a 

Indústria cultural e as formas republicanas democráticas de governo. E é 

também por meio dessa lógica, a lógica da indústria, que seus atos de 

fala vão ser mostrados na grande mídia e consumidos pelo olhar do 

público.  

 Longe de representar o fim da arte e da cultura popular, a mídia 

vai reabilitá-las, segundo Canclini, como recurso complementar destinado 

a garantir a verossimilhança da experiência artística no momento do 

consumo. A autonomia e o desinteresse prático comum às belas artes, 

bem como a criatividade singular e atormentada de indivíduos isolados, 

são mitos que subsistem no imaginário do grande público e servirão de 

referencial para a fruição artística através do consumo. (CANCLINI,2000) 

 Portanto, quanto mais Suassuna critica a Indústria Cultural e traz 

para o mundo da política suas valorações de natureza estética, quanto 

mais defende a autenticidade e rejeita o achatamento da qualidade 

artística pela cultura de massa, mais se torna atrativo a um público que 

espera, ao ler os seus textos, participar de uma experiência catártica. 

Leitores da Folha de São Paulo do todo o país o vêem como representante 

de um verdadeiro Brasil que, se não pode mais ser vivenciado em seu 

atribulado cotidiano, onde a verdade se encontra despedaçada, pode ser 

desfrutado simbolicamente por meio daquilo que é dito naquelas colunas.   
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 O “Brasil verdadeiro” mesmo tendo pouco a ver com o cotidiano do 

leitor urbano, é um mito que está associado desde muito tempo à 

construção de uma identidade nacional baseada em elementos 

tradicionais da cultura. A idéia da existência de uma verdade da nação 

ligada a características exóticas e primitivas vai dar margem a um 

sentimento de “auto-exotismo”, a partir do qual o brasileiro vai enxergar 

a si próprio. Segundo Roberto Ventura, esse exotismo, originado ainda no 

século XIX a partir de uma idealização das metrópoles, tem como uma de 

suas conseqüências o distanciamento ante os costumes da própria 

sociedade, resultando num olhar antropológico sobre a mesma 

Estava em voga naquela época o chamado “modelo climático”, 

segundo o qual o habitante dos trópicos não seria propenso à atividade 

intelectual em virtude do calor, com o ambiente e a miscigenação 

promovendo a degradação da raça européia. Tal modelo, idealizado por 

europeus, era transfigurado pelos intelectuais nativos no que Ventura vai 

chamar de “Estilo tropical”, só que, na ocasião, não mais numa acepção 

pejorativa.  

 

“Essa teoria inverte o modelo climático, ao valorizar a imaginação e 

tornar possível a construção de sociedade e cultura em espaços 

marginais ao modelo eurocêntrico de natureza e História” 

(VENTURA, 1991:39) 

  

Tal idéia vai impregnar durante todo o século XX as discussões 

sobre identidade nacional no Brasil, e a busca de uma originalidade 

dentro do que poderia configurar um “Ser brasileiro”.  

O nacionalismo de Suassuna está filiado a esta linha de 

pensamento. Isso faz com que ele se aproxime da alegoria nacional 

baseada num estereótipo pré-moderno que, na opinião de Canclini, 

endossa uma imagem da América Latina feita sob medida para o consumo 

das metrópoles. (CANCLINI, 1997) Para Maria Theresa Didier, a visão que 

Suassuna tem dos povos do terceiro mundo se coaduna com a imagem 
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estereotipada pela qual eles são comumente representados no primeiro. 

Uma brasilidade essencialmente espontânea, dionisíaca e irracional 

corresponde ao que os países ricos esperam dessa mesma brasilidade. 

(DIDIER, 2000). Em algumas passagens, Suassuna toca no assunto e 

tenta se livrar do estigma de um nacionalismo estereotipado na arte ao 

defender o papel preponderante do gênio pessoal na elaboração artística, 

uma preocupação tipicamente modernista. Já no final da década de 20, 

Mário de Andrade alertava para os riscos de, na tentativa de se fazer arte 

nacional, se cair num exotismo para europeu ver. A fronteira entre 

exotismo e nacionalismo seria, segundo ele próprio, bastante tênue e o 

artista teria que se esforçar para não cair na tentação do exótico.   

 É nesse ponto que suas pretensões de validez se mostram mais 

resistentes e influentes. A arte pregada por Suassuna apela de uma só 

vez a uma visão do Brasil que repousa no inconsciente coletivo da 

população, por ser fruto de uma identidade nacional historicamente 

construída, e ao bom gosto dos homens ditos de cultura, quando rechaça 

e menospreza as formas de cultura de massa. O tom quixotesco de suas 

pretensões no âmbito da política só servem para transformá-lo num 

personagem exótico. Isso dá à sua figura um caráter de identificação com 

o público, por ser o exótico uma característica marcante do sentimento de 

identidade nacional, muito embora suas pretensões não encontrem 

ressonância no mundo da vida dos leitores. São o distanciamento e o 

olhar antropológico aos quais se referiu Roberto Ventura.  Ao mesmo 

tempo, as idéias políticas lhe são úteis na medida em que dão coerência à 

sua cosmologia baseada na estética da tradição. Se imaginarmos que 

Suassuna tem consciência da impossibilidade de realização de seus ideais 

políticos, podemos encarar suas idéias nesse campo como perlocuções, ou 

ações estratégicas, por meio das quais ele procura dar maior veracidade 

ao seu discurso e ao personagem por ele construído para figurar na 

mídia.  

A reprodução de seu discurso na mídia está associada a um 

estereótipo pré-moderno do Nordeste que, enquanto lócus privilegiado  
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do pitoresco e do atraso, conservaria o cerne da identidade nacional. Um 

estereótipo que faz parte do mundo da vida compartilhado entre ele e seu 

público e sobre o qual se estabelecem as condições propícias para a 

propagação de suas idéias. Pernambuco, berço das idéias regionalistas, é 

um dos locais no qual esse discurso se materializa em diretriz política. Já 

em São Paulo, ele se restringe a uma utopia político-estética que, embora 

figure nas páginas de jornal, não encontra eco na esfera política. Na selva 

de pedra, só há espaço para a Pedra do Reino nos devaneios dos leitores. 
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