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Representações do Caipira na Cultura Popular 

Carolina do Carmo Castro- Mestranda UFG 

 

Resumo: 

 

 Este artigo tem como objetivo analisar o caipira, a partir de suas representações nos 
discursos realizados por diversos escritores brasileiros, desde o preguiçoso e ignorante Jeca Tatu 
de Monteiro Lobato aos diversos tipos de caipiras caracterizados por Cornélio Pires. Sob o 
ponto de vista sócio econômico e cultural, o modo de vida caipira baseia-se na produção de 
subsistência, nas relações de compadrio, como mutirões e parcerias, nas manifestações culturais 
ligadas a causos, adivinhas, religiosidade e crendices. Para exemplificar tais manifestações na 
cultura popular goiana, são feitas exposições sobre Geraldinho, um pequeno sitiante do 
município de Bela Vista de Goiás que contava causos num dialeto rural e que representa o 
genuíno caipira brasileiro. 

 

Palavras - chave: 
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Desde a conquista do Brasil pelos portugueses até o final da década de 1920, os 

significados que eram atribuídos ao sertão remetiam à idéia de distância, terra sem lei, 
lugar povoado por indígenas e feras, bandoleiros e selvagens,... Foi principalmente a 
partir desta década que surgiram novos discursos que ressignificaram a idéia de sertão. 

No século XIX já fazia parte entre os viajantes, cronistas, escritores a idéia de 
sertão e seus respectivos habitantes. Em suas narrativas, identificamos como termos 
mais recorrentes o isolamento, a ignorância e a ociosidade de seus moradores.  

Para ficcionistas, como Hugo de Carvalho Ramos,  o sertão correspondia aos 
vastos latifúndios onde não havia chegado a locomotiva, que se presumia estar 
totalmente deserto, sendo este habitado pelo caipira ou “queijeiro”, que muita das vezes 
apresentava os estigmas fisionômicos de depressão orgânica, oriundos da papeira, 
malária e outras, sendo o mesmo ainda, sedentário, preso ao solo: seu horizonte visual 
não ia além do alqueire de terra que  lavrava.  
            Em relação à posse de terra e às condições de vida e trabalho, ocorrem 
semelhanças nos hábitos, na casa e crenças religiosas, tanto dos caipiras do Vale do 
Paraíba como dos sertanejos do Nordeste, modificando, como afirma Lima, as formas 
de representação: 
 

Os modos de representação variam intensamente no que se 
refere à valorização positiva ou negativa do homem e da vida 
no interior, desde a afirmação de elementos como força, 
autenticidade  e comunhão com a natureza, enaltecidos na 
literatura romântica, até o retrato sombrio que aparece nos 
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textos de Saint- Hilarie a Monteiro Lobato. [...] Outra forma de 
representar o tipo rural consiste na versão satírica esboçada 
mais fortemente pelo modernismo. (LIMA, 1999, p.134 - 135) 
 

No estudo sobre “Os Sertões” de Euclides da Cunha, Leonardo Bernucci (1995) 
revela que a maneira de representar o tipo rural brasileiro corresponde a três tendências 
estéticas em nossa literatura: a romântica, a (neo)naturalista  e a modernista. Segundo 
Bernucci, os autores românticos valorizam a autenticidade e a proximidade com a 
natureza. Nas representações (neo)naturalistas e modernistas,  surge a temática da 
preguiça como o grande elemento distintivo, por mais que se possa variar o motivo de 
suas causas. 

Na literatura do século XIX, o sertão e a valorização positiva dos tipos humanos 
do interior brasileiro são temas destacados pela terceira geração de românticos,  
composta por José de Alencar, Bernardo Guimarães  e Franklin Távora e que 
posteriormente serão retomados por outros autores, como Afonso Arinos em Pelo 
Sertão. 

Na obra euclidiana Os Sertões, identificamos uma ambivalência de um tipo que 
varia entre Hércules e Quasímodo. Baseado nessa caracterização e em outras leituras, 
Bernucci realiza a aproximação entre os relatos de Euclides da Cunha  e os de Monteiro 
Lobato, transcrevendo um trecho que destaca nos estudos de Cunha sobre a Amazônia, 
a representação do caboclo brasileiro e a sua preguiça: 

 

Em 1762 o bispo do Grão Pará, aquele extraordinário Fr. João 
de São José – seráfico voltairiano que tinha no estilo os 
lampejos da pena de Antônio Vieira – depois de resenhar os 
homens e as cousas, “assentando que a raiz dos vícios da terra é 
a preguiça”, resumiu os traços característicos dos habitantes, 
deste modo desalentador: “lascívia, bebedice e furto” 
(BERNUCCI, 1995, p. 86). 

 

Dessa forma, o caipira como “piolho da terra” alcança seu auge com a criação do 
Jeca Tatu de Monteiro Lobato, que por meio do ideal positivista republicano e 
representante de uma parcela da aristocracia rural paulista, denunciava no interior 
paulista a existência de “um funesto parasita da terra [...], espécie de homem baldio, 
semi – nômade, denominado caboclo, resultado da miscigenação do branco e o índio.  

Indignado com as práticas agrícolas realizadas em sua propriedade, Lobato 
resolve escrever uma carta  denunciando os caboclos por sua forma de trabalho com a 
terra e as queimadas, acusando-os de preguiçosos, indolentes, feios e analfabetos. Tal 
carta foi enviada  para a seção de Queixas e Reclamações de O Estado de São Paulo e 
em 12 de novembro de 1914 ela se torna corpo principal do jornal, sendo publicada com 
o título de A Velha Praga. Sobre a atividade predatória de destruição da mata, o 
nomadismo e a imprevidência desse homem, o escritor denuncia: 

 



 3 

Este funesto parasita da terra é o caboclo, espécie de homem 
baldio, seminômade, inadaptável à civilização, mas que vive à beira 
dela na penumbra das zonas fronteiriças, a medida que o progresso 
vem chegando com a via férrea , o italiano, o arado, a valorização 
da propriedade, vai ele refugiando em silêncio, com o seu cachorro, 
o seu pilão, o pica- pau e o isqueiro, de modo a sempre conservar-
se fronteiriço mudo e sorna. [...] Quando se exaure a terra, o 
agregado muda de sítio. No lugar fica a terra e o sapezeiro. Um ano 
que passe e só este atestará a sua estada ali; o mais se apaga por 
encanto. A terra reabsorve os frágeis materiais da choça e, como 
nem sequer uma laranjeira ele plantou, nada mais lembra a 
passagem por ali do Manoel Peroba, do Chico Marimbondo, do 
Jeca Tatu ou outros sons ignaros.(LOBATO, 1966, p.271- 276) 

 Posteriormente, tal publicação constituiria em seu primeiro livro: Urupês. Nele, 
Lobato definia os traços do caboclo: Jeca Tatu é um piraquara do Paraiba, 
maravilhoso epítome de carne onde se resumem todas as características da espécie. (...) 
Seu grande cuidado é espremer toda as conseqüências da lei do menor esforço – e nisto 
vai longe. 
  A caricatura do caboclo realizada por Lobato revela uma crítica ao brasileiro 
genuíno, porém arcaico, que contrastava com a efervescência européia da modernidade. 
Assim o Jeca desconstruía a imagem do “homem natural” idealizado por Rosseau, 
aquela alegoria filosófica a partir de relatos de Américo Vespúcio em Mundus Novus, 
após a sua viagem de reconhecimento ao litoral brasileiro. 

Nota-se que o Jeca Tatu do escritor paulista era a versão caricatural do “homem 
primitivo”, pois estava entre o selvagem e o civilizado. Alheio à modernidade e surdo 
aos fatos políticos de seu país, passando a maior parte do tempo acocorado. Lobato 
acreditava que o caboclo era uma raça depauperada pelas condições materiais de 
existência e não era civilizado por não ter instrução para manejar instrumentos 
agrícolas. Além disso, o atraso do caboclo se justificava pelo fato de não se adaptar  a 
nenhum lugar, sem conseguir estabelecer vínculos com a terra. Diferente do trabalhador 
europeu que vivia do que a terra lhe oferecia. 

Em relação à migração, o caboclo pode ser caracterizado como um errante que 
vivia  a ser empurrado de um sertão que conquistou a outro que irá conquistar, até ser 
expulso pela força física utilizada pelos coronéis. Neste tipo de relação entre patrão, 
empregado, meeiros, agregados havia a oscilação entre as estratégias de poder e as 
violências que ultrapassavam o controle social das relações de grupos. 

Tanto Urupês como A Velha Praga revelam as preocupações de Lobato com o 
progresso e a imagem positiva de trabalho, pensamento esse presente no ideário 
brasileiro principalmente nas três últimas décadas do século XIX. Contudo,  só haverá 
ênfase a partir dos anos 10 do século XX, visto que  as crises sucessivas do regime 
republicano de governo e as ocorridas nacional e internacionalmente geraram 
reformulações das práticas liberais, em que “intelectuais” começaram a refletir sobre as 
questões referentes  à nacionalidade e as características do povo brasileiro.  

Os intelectuais procuravam (re)descobrir o país, assim como os seus problemas, 
sua realidade e o seu potencial econômico e cultural. Assim, Lobato foi um destes 
intelectuais que, engajado nas questões nacionalistas, refletia e atuava na vida cultural, 
social e econômica do Brasil. 

Outra preocupação de Monteiro Lobato, assim como de Euclides da Cunha era a 
relação entre sertão e civilização, interpretadas muitas vezes como excludentes. O sertão 
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constituía-se em espaço repositório da cultura folclórica, tradicional, elementar para o 
estabelecimento da cultura nacional; dessa forma, para ambos,  a civilização deveria ser 
levada ao sertão, para assim resgatar as populações que lá viviam. Como ressalta 
CUNHA (1998): “Estamos condenados à civilização, ou progredimos ou 
desapareceremos”. 

 As influências culturais das primeiras décadas transformaram o caipira em 
sinônimo da figura caricatural do Jeca Tatu. Apoiado pelo político Rui Barbosa, o 
personagem serviria de ilustração a seu discurso: “A Questão Social e Política no 
Brasil”. Dessa forma, o discurso de Lobato se modifica, passando assim a reconhecer 
que o caipira não era atrasado por um determinismo atávico, mas sim por ser resultado 
do subdesenvolvimento do país. 

Rui Barbosa além de consagrar Monteiro Lobato, revelava a representação do 
Brasil como um país de Jecas Tatus, eis trechos da conferência que confirmam a 
afirmação: 

 
Se os pecos manda-chuvas deste sertão mal roçado que se chama 
Brasil, o considerassem habitado, realmente de uma raça de 
homens, evidentemente não teriam a petulância de o governar por 
meio de farsanterias, como a com que acabam de arrostar a 
opinião nacional e a opinião internacional, atirando à cara da 
primeira o ato de mais violento desprezo, que nunca se ousou 
contra um povo de mediana consciência e qualquer virilidade... 
(p.173) 
 
Mas, senhores, se é isso o que eles veem, será isto, realmente, o 
que nós somos? Não seria o povo brasileiro mais do que esse 
espécime do caboclo mais desasnado, que não se sabe ter de pé, 
nem mesmo se senta, conjunto de todos os estigmas da calaçaria 
e estupidez, cujo voto se compre com um rolete de fumo, uma 
andaina de sarjão e uma vez de aguardente? (p.174)  
 

  
            Para Rui Barbosa, além de esboçar o retrato do caipira paulista, de forma 
consciente ou não, Lobato tinha sintetizado a “concepção que tem da nossa 
nacionalidade os homens que a exploram”. (p.172).  
 Outros críticos se revelaram neste contexto, alguns reeditavam o otimismo do 
“Por que me ufano de meu país”, outros realizavam questionamentos sobre o fatalismo 
existente no texto de Lobato e as suas referências de inferioridade racial do caboclo.  
 Gustavo Barroso em Terra do Sol (1956), já antes de Monteiro Lobato, 
descrevia um ser humano permeado pela preguiça e imprevidência no sertão brasileiro: 
 

A alma do sertanejo é calcada na alma do sertão. Lá a natureza 
quando recusa seu auxílio, nega avaramente a sombra, nega 
cruelmente a gota d’água, recusa tudo. Mas quando dá, dá 
demais: dá com fartura, com abundância. Daí os dois aspectos 
do caráter do homem do sertão: a tenacidade da luta, quando o 
meio o hostiliza e procura esmagá-lo; o descuido, a indolência 
e a imprevidência  de quem repousa de longa luta, nos tempos 
bons. A seca calcina a terra, resseca os matagais, torra as 
capoeiras decotadas, vai amaciando as paisagens até pulverizá-
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las; o sertanejo combate estoicamente. O inverno alaga o sertão 
farto: ele preguiça e modorra. (BARROSO, 1956, p.167).    
 

Sousa (2005) revela que Lobato em nenhum momento utiliza o termo “caipira” 
para se referir ao Jeca Tatu. Isto talvez, por ser, o próprio, um piraquara. Não quis 
chamar seu personagem de caipira, nome que era mais utilizado nas cidades que fazem 
margem com o rio Tietê. Sendo assim, prefere “caboclo” para se referir ao mestiço do 
branco português com o índio, resultante no paulista que ocupou o interior brasileiro.     
      Para este autor, a origem da palavra caboclo remonta ao século XVI, em que 
“caá – boc” (procedente do mato) servia para intitular o índio. Gradativamente o termo 
transformou-se  em cabocolo, cabôco e cabouculo. Já sobre a palavra caipira não se sabe 
a origem ao certo. 

Amadeu Amaral (1981) traduz o termo como “habitante da roça, rústico”. Entre 
1828 a 1834 em Portugal, a palavra era utilizada pelos realistas para invocar seus 
inimigos históricos, os “constitucionais”. Na mesma Portugal, caipira também significa 
sovina, avarento. 

Outras explicações sobre a origem do termo são relatadas na obra de Walter de 
Souza: 

É certo que, por designar caboclo, a palavra tem uma raiz indígena. 
Outros termos correlatos são apontados como originadores da palavra 
“caipira”: caapora ou curupira, ambos usados para designar demônio 
ou duende do mato, caipora (infelicidade, má sorte); ou caa-pira 
(arrancador de mato) [...] A raiz dessa palavra, caí, significa o gesto 
do macaco escondendo o rosto. Ele aparece em capipiara, “o que é do 
mato”, e em capiã, “dentro do mato”. Enfim, aparece em caapi, 
“trabalhar na terra” e em caapiára, “lavrador”. Donde, enfim, 
redundaria em caipira. (SOUSA, 2005, p. 21). 
 

A viagem de Saint – Hilaire à província de São Paulo relata a visão do viajante 
sobre os paulistas. Ele lamentava a ascendência mameluca do paulista, realizando um 
estereótipo do caipira, julgando – o como uma mestiçagem inferior. 

O caipira que chega ao século XX é o resultado da mistura do branco com o 
índio e a do negro com ambos.  
      Cornélio Pires, em seu artigo “O Caipira como Ele é”, desmente o Jeca Tatu de 
Lobato, descrevendo alguns tipos étnicos de caipira: Caipira nobre – É o caipira branco 
que descende dos colonizadores, possuem melhor situação social, sendo proprietários de 
terras, seus filhos frequentam a escola e são devotos de São João e Santo Antônio; 
Caipira caboclo – Descendente dos índios catequizados pelos primeiros povoadores do 
sertão, possui a fisionomia semelhante a caricatura do Jeca Tatu, magro, cabelos grossos 
e barba rala. Durante a escravidão, trabalhavam nas fazendas como capitães – do – mato 
suscitando a desconfiança dos negros. É esse o tipo de caipira que inspirou Monteiro 
Lobato a realizar suas criticas, afirmando que por sua indolência, passavam o tempo a 
caçar, pescar, fumar, a beber cachaça e a dormir; Caipira preto e o caipira mulato – 
Decorrente das transformações ocorridas no século XIX e XX como a abolição da 
escravidão, o caipira preto, tornou –se um excelente trabalhador nas fazendas dos 
colonos italianos, porém era roto e esfarrapado como o caboclo. Já o caipira mulato, 
nascido da miscigenação do negro com o branco, era vigoroso, altivo, independente e 
galanteador com as mulheres; Caipira – novo – Avançando as fronteiras da colonização 
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do país, segundo Pires: “é o mestiço italiano com a mulata ou do preto tão estimado por 
algumas italianas”. 

Na literatura regionalista paulista,  a adaptação ao ambiente, a força e a 
virilidade são termos destacados em imagens sobre caçadas realizadas pelos caipiras. 
Nestas narrativas, o caipira era descrito como homem forte, matreiro e independente, 
como traduz Almeida Jr. em  Caipiras Negaceando, obra que demonstra dois caipiras 
caçando: “figuras fortes, olhares vivos e espertos, revelando pleno domínio da natureza” 
(Ribeiro, 1993, p.188). 

O caipira goiano, assim como o paulista, suporta a depreciação geo-política de 
subcolonizado, de mestiço e de grupo de pouca cultura, portador de uma língua impura 
que herdou o paganismo do índio e do negro. Como revela Santos (2004), o caipira 
goiano é segundo a voz do dominador, uma camada social corrompida pela impureza da 
mistura pluriétnica. 

No poema “Caminhos do Morro” a poetisa Cora Coralina aborda modos típicos 
do caipira na figura de Preto Velho: 

[...] Pretovelho calado, 

Mascando seu fumo. 

Pretovelho fechado, 

Cuspindo de banda. 

Pretovelho enleado 

Na sua ronha[...] 

(CORALINA, s/d:80) 

 

 Nesta breve descrição, outra característica do caipira é demonstrada: o silêncio 
de matuto, um silêncio entrecortado de opiniões caras.  

Analisando o contexto da ocupação do sertão brasileiro, nota-se que os índios 
taxados inicialmente como mercadorias e valiosa mão – de – obra para Portugal poderia 
atuar no processo de civilização. As missões jesuíticas também realizavam o seu papel 
de catequizar os índios, impondo uma disciplina rígida, adequando os índios à realidade 
do sistema. 

      Surgem as bandeiras, companhias que agregavam aventureiros marginalizados 
economicamente pela Coroa Portuguesa, com o intuito de encontrar metais preciosos e 
aprisionar índios para vendê-los como escravos. 
       A ação dos bandeirantes provocou a reação dos jesuítas, que defendiam os 
índios, contudo neste embate, as bandeiras prevalecem durante dois séculos.  
      Como os bandeirantes não encontraram ouro nas terras paulistas, direcionaram-
se às de Minas Gerais. Alguns com êxito encontraram ricos metais preciosos, já outros, 
menos afortunados, rompiam as fronteiras vivendo do plantio da mandioca, milho e 
feijão, sobrevivendo em condições precárias. 
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     Em 1765, Marquês de Pombal  proíbe a caça e escravização dos indígenas e para 
conter a insatisfação dos colonos por tal medida, repartiram as terras paulistas, onde os 
ricos foram assentados em fazendas destinadas a agricultura ou a pecuária e os índios 
libertos ou caboclos dispersos, sobreviviam como agregados em fazendas ou posseiros 
de terras sem uso, por meio do plantio nômade ou de vida nas barracas de campanha 
pelo sedentarismo.   
     Antônio Cândido, em sua obra Parceiros do Rio Bonito (1971), demonstra esta 
transitoriedade como elemento essencial do caráter do caipira, já que com o fim da 
escravidão indígena, o mameluco, o caboclo, oriundo da miscigenação e excluído da 
distribuição de terras feita pela Coroa, ficará sem assentamento.  
     Pela ausência de títulos de terras, permanece na terra até que alguma autoridade ou 
dono o expulse. Diferentemente de um posseiro que ignora se a terra em que está tem 
dono ou não, o caipira é consciente de sua situação ilegal e vive em busca de uma terra 
para morar e plantar, adaptando-se ao provisório, possuindo a iminência de ter de mudar 
e iniciar tudo novamente. 
      De maneira inconsciente, o caipira dava continuidade ao projeto do bandeirante, 
se  transformando numa espécie de fronteira móvel entre a civilização e o território 
rural.       
      Ele se responsabilizava por ocupar a terra, derrubar o mato e plantar o roçado. 
Depois, os proprietários de terra expulsavam o ocupante e apropriavam-se da terra 
pronta para o plantio, o caipira então refugiava-se em terras mais afastadas, reiniciando 
o ciclo. 
  Antônio Cândido enumera várias características sociais do caipira que tentava a 
adaptação ao sedentarismo, identificadas no século XX. São elas a cabana primitiva, o  
vestuário precário, calça e camisa em pano grosso tramado em tear, a dieta baseada em 
milho, feijão, mandioca e a  cana. Dos índios assimilaram a coleta de frutas, a caça e a 
pesca. 

Habituado a agricultura nômade, o caipira teve que se adaptar, “reaprendendo” a 
plantar após a sua sedentarização, para isso recorria à queimada, pois era a única 
tecnologia da qual dispunha, fato este criticado por Lobato, considerando-o parasita da 
terra por tirar dela o que precisava sem prever o dia seguinte. 

Ciente do favorecimento de terras dos proprietários por meio do poder político, o 
caipira mantêm distância das vilas, permitindo exceções quando muito necessário, como 
por exemplo, adquirir o sal.  

O modo de vida restrito em seus afazeres propicia uma economia fechada e de 
subsistência, com vários agrupamentos familiares que tem por vínculo a ligação 
sentimental ao lugar, o que possibilita práticas de auxílio mútuo, como o mutirão, em 
que Sousa (2005) relata que esse tipo de auxílio é uma manifestação talvez herdada dos 
indígenas. 

Em Goiás, revela a gênese- síntese do verdadeiro caipira brasileiro, Geraldo 
Policiano Nogueira, ou mais conhecido como Geraldinho.                                                                               
 O mesmo dizia, “eu sô cafuçu brejeiro, até num tenho leitura”, demonstrando de 
forma espontânea uma linguagem arcaica, como a dos personagens universais da 
literatura de João Guimarães Rosa, Hugo de Carvalho Ramos e Bernardo Élis. 

      Geraldinho nasceu em 18 de dezembro de 1918 na Fazenda Aborrecido, 
localizada em Bela Vista de Goiás. Faleceu em 5 de dezembro de 1993, vítima de 
insuficiência renal aguda.            
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O cotidiano árduo na roça não permitiu que tivesse oportunidade de frequentar a 
escola. Sua linguagem típica de caipira iletrado era permeada de palavras originais e 
muitas de invenção própria.  

Rodrigues (2004) em sua pesquisa sobre contadores de causos em Goiás traça o 
perfil  destes homens: “São pessoas de origem humilde que, com pouca instrução 
escolar , lançam mão da sabedoria adquirida na lida diária e nas dificuldades da vida 
para expressarem com arte e musicalidade os seus sentimentos, seus conceitos e suas 
experiências em versos sonoros”. 

Dono de uma boa prosa, sempre pediam que lhe contassem seus conhecidos 
“causos”, em que em sua maioria, era o próprio o personagem central, quase nunca se 
saindo bem em suas peripércias.  

Os causos assim como vários gêneros textuais da modalidade oral, muitas vezes 
têm seu ponto aumentado, personalizado e caracterizado. A interação, a cultura, a 
experiência e aspectos situacionais interferem na determinação referencial e 
consequentemente nos efeitos de sentido de humor. Para Rolando Boldrin (2001) 
“contar causos é uma forma a mais de criticar o que está errado e valorizar a riqueza de 
nossa cultura, um jeito gostoso, enfim, de chamar atenção sobre a alma caipira que nos 
molda como povo”.  

Por fazer parte da cultura  de grupos nas zonas rurais, os causos são marcados 
pela sociabilidade, descrita por Antônio Cândido (1971) como um modus vivendi das 
populações rurais, o qual se manifesta de diversas formas: na educação das crianças, 
construção e reparo de casas e igrejas, preparo de festas ou de velórios, execução de 
tarefas mais pesadas, o que motiva reuniões e, principalmente, a hora de contar causos.  

Quando Geraldinho começava a contar seus causos, as pessoas paravam para 
ouvi-lo, não tinha pressa em reprisar os fatos. O prazer em relatar as suas estórias 
possuía a mesma dimensão de sua calma. 
      Walter Lemes, desembargador do Estado de Goiás e cidadão belavistense, por 
meio de seu convívio com Geraldinho, descreve o perfil deste homem: 
 

[...] O célebre sertanejo filho de Bela Vista de Goiás, era, por assim 
dizer, na exata conceituação euclidiana, o caipira na sua mais pura 
expressão. Sua postura, quando montado a cavalo, ou pedalando a sua 
famosa bicicleta, ou mesmo quando parado, ligeiramente arcado para 
frente, era única. Seu gesto bastante peculiar, ao erguer o chapéu de 
feltro já bastante surrado, visto que usado diuturnamente, para 
levemente coçar a cabeça, quando se punha a conversar com aqueles 
que o cercavam, era previsível. Tudo isso era, por assim dizer, o 
biotipo geraldiano. (LEMES, 2008 p. 28) 

 
 
Goiano, comprovadamente, embora búrburios afirmassem sua naturalidade 

mineira, Geraldinho revela em seus causos, principalmente no início com a expressão 
“uai, minino!”, a influência da cultura mineira. Tal influência é justificada por Lemes 
(2008) pelo Estado de Goiás ter sido na parte sul, sudeste e centro- oeste ocupado pelo 
pioneirismo do povo das terras dos gerais.  

 
O mutirão e as chamadas atividades lúdico – religiosas fazem parte das 

manifestações culturais do homem rural, sendo vivenciadas e relatadas por Geraldinho 
em seus causos como o Causo da Namoradinha e o Causo do Osso.  
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O termo “mutirão” é bastante conhecido no Estado de Goiás, tanto que se tornou 
modismo de grande sucesso no governo municipalista de Íris Rezende Machado, ao 
construir em Goiânia, em um só dia, mil casas, hoje a conhecida Vila Mutirão. 

Segundo Francisco da Silveira Bueno, (apud Lemes 2008), mutirão ou muxirão, 
era o serviço realizado pelos roceiros da vizinhança de um sitiante necessitado de um 
auxílio. É conhecido também no ambiente rural por treição, deriva de traição, isso 
porque se algum vizinho tinha o mato tomando conta de sua lavoura ou precisava de um 
favor, o amigo mais próximo reunia os seus companheiros e em uma madrugada 
qualquer, geralmente nos fins de semana, chegavam à roça do dito cujo, precedido de 
um foguetório interminável.      

Assim a turma agarrava no cabo da enxada ou foice, em conversa alta e animada 
com cantorias em estilo “capela”, visto que estavam sem instrumentos, só parando para 
o almoço ou quando o sol se punha no horizonte. Os homens vinham com os 
instrumentos batendo umas nas outras, e à noite, o famoso pagode, o dançar 
agarradinho, para a celebração do evento. Na cozinha, a dona da casa, suas comadres e 
amigas preparavam o café, o almoço, a merenda e o jantar. 
 A devoção religiosa é outro aspecto que deve ser ressaltado no sertão. A relação 
da mesma com o homem rural é revelada da seguinte maneira por Amadeu Amaral:  
 

Os caboclos acreditam muito em superstições, pois eram 
freqüentes as manifestações da fé, depositadas por inúmeras 
pessoas em simpatias para curar toda a sorte de males, assim 
como do receio que essas mesmas pessoas tinham de violar 
qualquer tabu estabelecido por velhas crendices. Quando algo 
ruim acontecia era traduzido que está ligado à religião, 
enraizado na cultura. (AMARAL, 1981, p. 379). 
 

Em relação às atividades religiosas, Geraldinho Nogueira tinha como hábito 
participar ativamente da Folia de Reis, que ocorria no final do mês de dezembro, 
terminando no dia seis de janeiro. 

Esta influência européia demonstra os modelos de procissões e cortejos que 
havia na Europa no século XIV. Ela talvez tenha sido uma espécie de dança da 
fecundidade semelhante à coreografia de São Gonçalo. 

Segundo Sousa (2005), o termo original remete aos três reis magos, Baltazar, 
Gaspar e Melchior, que levaram presentes: mirra, incenso e o ouro, a fim de celebrarem 
o nascimento de Jesus. Tais presenteadores começaram a ser reverenciados como santos 
a partir do século VIII. 

O dia seis de janeiro, não só no Brasil, mas também nos países de origem latina 
e cultura espanhola, é destinado a homenagear os santos. Essa tradição se intensificou, a 
partir do século XIX, permanecendo nas cidades interioranas dos Estados de Minas 
Gerais, Goiás, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. 

Os foliões contam aproximadamente com quinze a vinte participantes que tem 
seus papéis divididos em figurantes, como o mestre-violeiro, o contra-mestre, o alferes 
da bandeira, o porta- bandeira, e dois ou três palhaços mascarados. Algumas 
interpretações afirmam que os palhaços representam os soldados de Herodes à procura 
do menino Jesus a fim de matá-lo. 

Com os seus instrumentos musicais, violas, caixas, sanfonas e pandeiros, os 
foliões seguem pelas ruas com os palhaços repetindo o refrão dos violeiros e ao parar 
em frente a uma casa, o alferes transfere a bandeira ao dono da casa, enquanto os 
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cantadores entoam o pedido de licença para entrar. Com a permissão dada, eles entram 
na casa e louvam o presépio montado. Feito isso, arrecadam os donativos para fins 
filantrópicos e sociais, e saem em procissão à próxima moradia. 

Um dos cuidados dos foliões é o de impedir que duas bandeiras se encontrem. 
Quando isso ocorre, há um desafio entre os mestres – violeiros, sendo que o vencedor 
fica com os instrumentos e as roupas dos palhaços da companhia perdedora. 

Da mesma forma, também há o Cortejo do Divino, que tem como intuito 
recolher esmolas, sendo criado para comemorar as festas de Pentecostes, o 
qüinquagésimo dia após a Páscoa. 

Os fazendeiros ou moradores visitados pelos foliões oferecem pouso, comida 
farta e durante a noite ocorrem os bailes, ou “pagodes”, seguidos de grande foguetório; 
com as famosas cantorias e a dança do catira.  

Catira é uma dança de origem indígena adotada por mineiros, paulistas e goianos  
que chegou no século XX como uma dança de ambiente fechado e não de terreiro, 
embora tenha surgido no chão batido do centro da aldeia tupi e foi transferido ao templo 
improvisado na palhoça. (Sousa, 2005). 

Inicialmente dançada somente por homens, característica indígena, hoje aparece 
também no Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Sua coreografia envolve duas fileiras 
paralelas com um violeiro à frente de cada uma, enquanto o restante executa o bate- 
mão e o bate – pé, devendo ritmar o bater dos pés com o som da viola.  

Os violeiros são divididos em Mestre, o responsável por tirar as palmas, e o 
Contra- Mestre, que tira o sapateado. A quantidade de dançadores que ocupam a fila 
dupla dependerá de cada região, podendo ser no mínimo cinco, e já em outras excede 
oito dançadores.  

 Os versos improvisados são cantados ao som da viola, tocada sem o 
dedilhamento das cordas, sendo respectivamente respondidos pelas palmas e 
sapateados. 
      Sobre essa manifestação, Lemes relata a participação de Geraldinho na mesma: 
 

Geraldinho era um folião entusiasmado e muito dedicado. Catireiro de 
primeira. Não perdia uma folia. Era convidado para participar de todas 
elas. Ia e tocava viola e cantava muito bem. Fazia, por assim dizer, a 
terceira voz – a mais fina – no final dos versos. Quando havia folia, lá 
ia o Geraldinho participar. Só voltava para casa, quando a folia 
acabava. Cansado, porém feliz e certamente ansioso pelo próximo 
evento profano-religioso. (LEMES, 2008. p.32) 

      
     
  Notamos que manifestações culturais como a catira, o cururu, a congada, a Folia 
de Reis, entre outras, estão lentamente desaparecendo do nosso convívio, pois com o 
crescimento das igrejas evangélicas que não cultuam santos e a desvalorização dos 
valores e costumes tradicionais, se tornam raras as ocasiões em que vivenciamos tais 
manifestações. 
   Hamilton Carneiro, pesquisador dos costumes e folclore brasileiro e 
apresentador do programa “Frutos da Terra”, sobre tal questão revela que: 
 

A música caipira e os causos são documentos que os sociólogos, 
psicólogos e antropólogos, vão se debruçar para documentar esse 
Brasil rural, que dos anos 50 pra cá, especialmente, a partir de quando 
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houve o êxodo rural e a migração mais acentuada, intensificaram (...). 
Hoje até a gente registra isso, porque está havendo uma mudança 
interessante, com o crescimento dos evangélicos, hoje tem festas 
maiores, festas periódicas, digo aquelas festas que você fazia em casa, 
que com o crescimento dos evangélicos estão desaparecendo. É uma 
pena, porque eles não aceitam imagens em seus cultos. Então as 
festas, que antigamente faziam, de Santo Antônio, São Pedro, São 
João, Nossa Senhora da Abadia e por aí a fora, aquelas que são 
realizadas na cidade, continuam porque tem uma força muito grande 
da Igreja Católica, que está instalada lá e pelos fiéis; mas as festas de 
roça estão ficando raras, estão desaparecendo. (CARNEIRO, 
Entrevista, 21/12/2007) 

 

 

     
          A cultura popular é uma cultura do riso. Bakhtin (1999), estudando a cultura 
popular européia na Idade Média e no Renascimento disse que "o mundo infinito das 
formas e manifestações do riso opunha-se à cultura oficial, ao tom sério, religioso e 
feudal da época". O riso popular vem da degradação das coisas elevadas, sagradas e 
oficiais. O popular prefere as coisas baixas às elevadas, prefere a terra, os excrementos, 
o engraçado. 
          No entanto, os causos de Geraldinho não provocam riso apenas para os 
integrantes da cultura popular, mas também nos integrantes da "indústria  cultural",   
conforme  expressão  de  Adorno/Horkheimer (1985). Contudo, não acreditamos que o 
sucesso na mídia de Geraldinho seja decorrente apenas do "poder que os 
economicamente mais fortes exercem sobre a sociedade" (idem, 114). Ele deve ser 
explicado, em termos conjunturais, pelas relações íntimas que a sociedade urbanizada 
de Goiás ainda mantém com seu passado rural. 
          Porém o sucesso na mídia de Geraldinho está relacionado também a mudanças 
estruturais profundas por que passou a sociedade nos últimos anos. Uma dessas 
mudanças foi a destradicionalização conforme foi definida por Giddens (1996): "uma 
ordem tradicional pós-moderna não é aquela que a tradição desaparece. É aquela que a 
tradição muda o seu status: as tradições têm de se explicar, tem de se tomar abertas à 
interrogação e ao discurso." 
           Nesse ambiente, nada é dado, mas tudo é construído. Os antigos referenciais 
fornecidos pela tradição (como a comunidade de vizinhos, o parentesco e a religião) já 
não determinam mecanicamente a vida do indivíduo. Por outro lado, a ciência, 
desgastada pelas idéias conflitantes de seus especialistas, não tem credibilidade 
suficiente para amparar os indivíduos na busca de identidade. Nesse sentido o homem e 
as mulheres pós-modernos buscam uma satisfação personalizada, podendo, inclusive, 
resgatar valores do mundo tradicional, satisfazendo suas nostalgias de uma vida 
próxima à natureza e à comunidade.                 
          Só que esses valores do homem tradicional são comprados, tirados de seu 
contexto natural, artificializados. A sociedade moderna fabrica tradições, mas tradição 
fabricada não é tradição, é mercadoria. Isso explica o interesse por formas tradicionais 
artificializadas, como os Hotéis-fazendas, as apresentações de fiandeiras, violeiros e os 
Shows de Geraldinho. Geraldinho é um autêntico sertanejo, mas quando foi apropriado 
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pela mídia, seus causos tornaram-se artificializados; transformam-se em mercadoria, 
como tudo o mais em nossa volta. 
             O estudo sobre Geraldinho é de profunda relevância para a História e para as 
demais ciências sociais. Ele fica nos limites que foram definidos por Roger Chartier 
(1990), ou seja, entre “as práticas e as representações”. Não desconsidera as práticas dos 
sujeitos, mas valoriza, sobremaneira, as representações. Isso significa que os diversos 
modelos de História Cultural não procuram reconstruir o passado como realmente era 
(perspectiva dominante da metodologia histórica no século XIX e parte do XX), nem 
procuram retirar o véu das ideologias que cobre como uma névoa o passado 
(perspectiva marxista); pelo contrário, a história cultural procura compreender, 
simplesmente, como as pessoas interpretavam o mundo em que viviam, como, a partir 
disso, davam sentido à sua vida. 

Assim uma das novas possibilidades advindas com a História Cultural foi a 
valorização das diversas interpretações do real como sendo tão importantes quanto o 
próprio. Ela não interessa apenas em analisar como é uma realidade social, mas como 
ela é pensada, construída e lida pelos diversos sujeitos que a compõem. Desse modo, as 
representações que as pessoas têm sobre si e sobre os outros podem ser explicadas pelas 
ciências que têm por objeto a cultura. O pressuposto básico para isso é considerá-las, 
não como discursos neutros, mas sim como “discursos que produzem estratégias que 
tendem impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezadas, a legitimar um 
projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 
condutas”. (CHARTIER, 1990). 

 
Essas admoestações de Chartier impedem que sejamos ingênuos com as 

representações, não enxergando, por exemplo, as relações de poder que as compõem. 
A história cultural abriu várias possibilidades para a análise da cultura popular. É 

um pressuposto aceito pelos estudiosos do tema que existe uma cultura, isto é, um modo 
de comportamento específico das classes populares em relação às classes altas, ou 
letradas. No entanto, é muito complicado delimitar as fronteiras entre as classes altas e 
as baixas, ou entre o povo e a elite. Há uma interpenetração entre as duas culturas, 
confundindo, muitas vezes, as práticas e as representações populares com as da elite. 
Por isso, 

Os especialistas várias vezes sugeriram que as muitas interações entre 
a cultura erudita e popular eram uma razão para abandonar de vez os 
dois adjetivos. O problema é que sem eles é impossível descrever as 
interações entre o erudito e o popular. Talvez a melhor política seja 
empregar os dois termos sem tornar muito rígida a oposição binária, 
colocando tanto o erudito como o popular em uma estrutura mais 
ampla. (BURKE, 2005, p. 32). 

 
Um dos primeiros a perceber isso foi Mikhail Bakhtin, no seu clássico A cultura 

popular da Idade Média e do Renascimento (1993), no qual mostrou que para 
compreender um autor como Rabelais, é necessário inseri-lo dentro do universo das 
manifestações culturais populares da época medieval e renascentista: o carnaval e as 
festas populares. É importante destacar que Rabelais utilizou as práticas e as 
representações populares para compor suas obras, dirigidas principalmente para a 
cultura letrada do Renascimento. É claro que essas obras não se restringiam aos 
membros da cultura letrada, repercutindo também na cultura popular, completando, 
assim, a circularidade cultural. 
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No entanto, mesmo reconhecendo toda essa fluidez entre as duas culturas, 
Bakhtin pode caracterizar bem a cultura popular como sendo marcada pela transgressão 
dos limites, enquanto a cultura oficial era marcada pela seriedade. O que caracterizava a 
cultura popular era o riso, presente no carnaval e em outros rituais populares. 

Também Peter Burke (1989) fez uma análise da cultura popular européia durante 
a Idade Moderna, utilizando o conceito de biculturalidade: assim como existem pessoas 
que falam duas línguas, muitos membros das classes altas tinham duas culturas; 
utilizavam a cultura oficial no seu dia-a-dia e a cultura popular como diversão: 

 
Assim, a diferença cultural crucial nos inícios da Europa moderna 
(quero argumentar) estava entre a maioria, para quem a cultura 
popular era a única cultura, e a minoria, que tinha acesso à grande 
tradição, mas que participava da pequena tradição enquanto uma 
segunda cultura. Esta minoria era anfíbia, bicultural e também 
bilíngüe. (BURKE, 1999, p. 123). 

 
 Enfim, Burke defende que havia um tráfego de mão dupla entre a cultura 
popular e a cultura erudita. Um exemplo são os romances da cavalaria, criados 
originalmente para o deleite da nobreza, mas que foram apropriados – e cantados em 
praça pública – pelas classes populares urbanas e pelos camponeses. 
 Outro autor que partiu da circularidade cultural para problematizar sua pesquisa 
foi Carlo Ginzburg em os Queijos e os Vermes (2006) .  Neste livro, o autor relata a 
cosmologia original criada por um simples moleiro, Menochio, habitante de uma 
pequena aldeia italiana no século XVI e condenado pela Inquisição. A conclusão de 
Ginzburg é que a origem das idéias religiosas de Menochio não deriva exclusivamente 
da cultura oral camponesa, da qual fazia parte, nem da cultura erudita, dos protestantes e 
dos humanistas, a qual ele conhecia por suas ávidas leituras e por conversas. Desse 
modo, 

(...) o que torna muito mais complicado o caso de Menochio é o fato 
desses obscuros elementos populares estarem enxertados num 
conjunto de idéias muito claras e conseqüentes, que vão do 
radicalismo religioso ao naturalismo tendencialmente científico, às 
aspirações utópicas de renovação social. A impressionante 
convergência entre as posições de um desconhecido moleiro friulano e 
as de grupo de intelecturias dos mais refinados e conhecedores de seu 
tempo repropõe com toda a força o problema da circularidade da 
cultura formulado por Bakhtin. (GINZBURG, 2006, p. 19). 

 
 Portanto, a partir dessas colocações de Bakhtin (1993), Burke (1989) e Ginzburg 
(2006), é possível afirmar que existe uma maneira específica de agir e de pensar das 
camadas populares em relação às camadas letradas. No entanto, não é possível 
compreender essa cultura popular (nem a cultura letrada), sem considerar os contatos 
com a produção erudita. Isso fica bem evidente nos causos de Geraldinho, nos quais 
muitas palavras utilizadas são originadas do português erudito dos séculos XVII, XVIII 
e XIX: 

Aluir: "sair-se do lugar"; 

"Azogado" [azougado]: "muito esperto, vivo, inquieto"; 

Bulir: "tocar, enconstar, mexer". 
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Além desses vocábulos, é possível que algumas das concepções de mundo 

presentes nos causos fossem compartilhadas, há tempos atrás, pelas camadas letradas da 
população goiana. Um exemplo disso está presente bem no início do chamado "Causo 
da bicicleta", no qual o narrador manifesta uma visão irônica e zombeteira do médico.  

 
Uai minino, nesta época, sô!, que pegô a sai essas bicicleta, esses 
recursu, nunha ocasião a muiê rumô lá uma perrenguice, uma clamura, 
uma gemura esquisita, aquilo não miorava; eu rancava uma saroba ali 
no terreiro memo, fazia uma xaropada, dava pra ela bebê... foi ficanu 
pió; aí eu manei: danô!. Aí eu tentei levá ela pra cidade prum doutô dá 
uma reforma nela pra mim. Aí fui lá, rumei um agasaio, e levei ela... 
falei pro doutô: “oiá eu troxe a muié, o sinhó espia o que tá fartanu 
nela e arruma ela pra mim eu não posso ficá aí não, eu tinha serviço e 
era longe”. (Trova , Prosa e Viola, Vol. 1) 

 
O causo demonstra a confiança incondicional nos poderes da medicina, sendo o 

médico comparado a um mecânico e o paciente a uma máquina que pode ser consertada, 
reformada e adicionada peças, contrapondo-se à ineficiência das práticas curativas 
populares, que é fundamentalmente irônica. A ironia consiste num falso elogio, feito de 
tal forma exagerada para que todos tenham consciência da sua falsidade – senão seria 
uma mera mentira. 

 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 O caipira ainda sobrevive em muitas partes do Brasil rural, o identificamos no 
homem que mora no interior, na roça, no sertão, no dialeto caipira, nas modas de viola, 
danças, causos, na culinária, na devoção religiosa, enfim,... são inúmeros os caipiras que 
como Geraldinho, vivem a sua própria individualidade, sem fazer tipos, sem buscar 
referências em um Mazzaropi ou em Jeca Tatu.  

O dialeto caipira, não só em Goiás, mas em todo o Brasil se originou no diálogo 
entre as camadas mais pobres e incultas da população, conservando traços antigos, 
devido o seu isolamento. 
 Quando o caipira aparece nos meios de comunicação é apresentado de forma 
caricatural pelos humoristas que muitas vezes reforçam a visão preconceituosa do 
dialeto. O fato é justificado pelos próprios órgãos educacionais que tiveram sempre 
como parâmetro a cultura erudita, reproduzindo a norma culta da língua portuguesa. Tal 
situação poderá se reverter no momento em que a cultura popular tiver o seu espaço. 

 Geraldinho soube como ninguém absorver o saber e as experiências populares. 
Ele constitui uma personalidade-síntese da cultura popular; foi, conforme a expressão 
imortalizada por Walter Benjamin (1994), um grande narrador, um dos últimos 
caracteristicamente sertanejo, que tinha total domínio da narrativa, da arte do improviso, 
de deixar o público dominado por sua retórica. Narrador é aquele que sabe contar 
histórias, porque viveu numa época em não havia uma especialização funcional radical: 
as pessoas podiam trabalhar, ouvir e contar histórias ao mesmo tempo. Uma época, 
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como em Goiás do início do século XX, de pouca leitura, no qual ouvir causos era uma 
das poucas oportunidades de se deixar levar pelas fantasias e pela imaginação. 

Muitos afirmam que a figura do caipira gradativamente está se desfazendo no 
contexto social, pelas futuras gerações, pelo quadro geográfico do país, pela tecnologia 
e pela modernidade, porém os mesmos se esquecem que tal como a linguagem, a 
música, a culinária, o artesanato, entre outros, o caipira não está registrado apenas nas 
idéias, mas permanece na constituição do ser brasileiro.  
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