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RESUMO 
 

Na história das ciências sociais brasileiras a temática da cultura e da identidade nacional foi 
sempre recorrente. No século XIX a temática é pensada em termos nativistas a partir do 
Romantismo para, em seguida, ser equacionada pelos intelectuais do final do século a partir 
de uma perspectiva evolucionista que perdura até as primeiras décadas do século XX. Na 
década de 1930, Gilberto Freyre propõe uma ruptura que culmina com a revalorização dos 
aspectos até então estigmatizados e passa a pensar o Brasil como unidade e diversidade, nação 
e região, abrindo espaço para que um pensamento social produzido no âmbito das regiões 
ganhe visibilidade. Os estudos acerca do folclore amazônico realizados por Mário Ypiranga 
Monteiro podem ser pensados no bojo desse processo, uma vez que elenca os elementos 
definidores da região que permitem sua diferenciação frente ao restante do país por meio de 
um discurso “criador” legitimado que contribui para a configuração de uma imagem 
identitária do Brasil. Esse argumento se faz presente no movimento folclórico que, a partir da 
década de 1940, engaja diferentes intelectuais regionais para a realização de um inquérito do 
folclore nacional. A abordagem do movimento folclórico e sua relação com o processo de 
institucionalização das ciências sociais permitem que vislumbremos os caminhos do 
pensamento social brasileiro, esclarecendo também as peculiaridades da emergência de uma 
produção intelectual a partir da Amazônia da qual a obra de Mário Ypiranga Monteiro é parte 
integrante a promover a “invenção” da região pelo estabelecimento do confronto/associação 
com o conjunto da regionalidade brasileira, o que significa a produção de um pensamento 
social concebido a partir de sua própria realidade. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Amazônia – identidade regional – intelectual regional. 
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ABSTRACT 
 

In the history of Brazilian social sciences the subject of Brazilian culture and national identity has 
always been the applicant. In the nineteenth century the subject is thought of in terms nativist from 
Romanticism to then be addressed by the intellectuals of the late from an evolutionary perspective that 
lasts until the first decades of the twentieth century. In the 1930s, Freyre proposes a methodological 
and epistemological rupture that culminates with the upgrading of the aspects previously stigmatized 
and spends thinking about Brazil as unity and diversity, nation and region, making room for a social 
thought produced within the region gain visibility. The studies on the Amazonian folklore performed 
by Mario Monteiro Ypiranga can be thought of in the midst of this process since it lists the defining 
elements of the region that allow its differentiation against the rest of the country through a discourse 
"creator" legitimized that contributes to the setting of an identity of Brazil. This argument is present in 
the folk movement from the 1940s engages different intellectual centers for the inquiry of national 
folklore. The approach to the folk movement and its relation to the institutionalization of social 
science with which to envision the ways of the Brazilian social thought also clarifying the peculiarities 
of the emergence of an intellectual output from the Amazon rainforest from which the work of Mario 
Miller is part Ypiranga integral to promote the "invention" of the region through the establishment of 
the confrontation-association with the overall regional Brazilian which means the production of a 
social thought conceived from his own reality. 

 
KEYWORDS: Amazonia – regional identity – regional intellectual. 
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INTRODUÇÃO 

 

A compreensão do processo por meio do qual se constituiu um pensamento social na 

Amazônia na perspectiva de uma produção intelectual dotada de relativa autonomia frente ao 

contexto histórico-social mais abrangente está na dependência da adoção de uma postura 

analítica capaz de equacionar equilibradamente a relação entre o universo específico de 

produção de bens simbólicos e as pressões externas ligadas às estruturas da realidade, sem que 

isso signifique uma redução das obras culturais ao contexto no qual foram concebidas nem 

tampouco percebê-las a partir da anulação total das possíveis conexões com o ambiente 

histórico em que foram possíveis. 

Em se tratando de ciências sociais, podemos dizer que fora do eixo Rio de Janeiro/São 

Paulo as possibilidades profissionais que estavam abertas a um enorme contingente de 

intelectuais regionais não eram muitas e não seguiam o padrão acadêmico que começou a se 

estruturar a partir da década de 1930 naqueles contextos culturais mais dinâmicos. 

Regionalmente, são os Institutos Históricos e as Academias de Letras ramificados por todo o 

país que sintetizam as preocupações intelectuais e passam a representar expedientes pioneiros 

para a constituição de um microcosmo social com uma dinâmica intelectual própria. Além 

destas instituições, o cenário de atuação profissional para estes intelectuais se expandia para o 

campo da imprensa, do magistério público, da advocacia e, para alguns deles, da política. 

A produção intelectual que emergia dessa realidade institucional era marcada por uma 

postura autodidata e polígrafa, resultado da intervenção dos autores em diversos campos que 

abrangiam a literatura, a poesia, o jornalismo, o direito, entre outras atividades que tornavam 

a rotina destes intelectuais regionais bastante assoberbada. É reconhecendo a existência dessa 

realidade regional de produção de idéias que o movimento folclórico, por meio da Comissão 

Nacional de Folclore (CNFL), irá estruturar a partir da década de 1940 uma enorme rede de 

trabalho em torno da valorização e defesa do folclore numa iniciativa que terá como marca 

fundamental a congregação de intelectuais das diversas regiões do país numa mobilização 

sem precedentes na história do pensamento social brasileiro. 

Mesmo que a realidade institucional fosse diferente do padrão estabelecido a partir da 

década de 1930 com a implantação dos cursos de ciências sociais em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, e mesmo que encontremos um argumento de que regiões como o Nordeste e a 

Amazônia viviam uma situação de relativo abandono em relação aos grandes centros do país, 

essas regiões mantinham certa dinâmica de produção intelectual em que os agentes 

envolvidos com o trabalho de criação de representações buscavam pensar suas próprias 
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realidades a partir dos referenciais disponíveis em termos de ciências sociais. Ainda que 

possamos identificar uma postura autodidata e polígrafa, os produtos culturais forjados a 

partir dessa realidade contribuem não apenas para alargar a compreensão do processo de 

produção de um pensamento social brasileiro, mas permite que percebamos essa mesma 

produção como um momento pioneiro da estruturação de um campo de produção cultural nas 

diversas regiões em que foram concebidas. 

No caso da Amazônia, a especificidade do contexto histórico-social das primeiras 

décadas do século XX viabiliza a adoção de uma postura introspectiva que faz com que o 

processo de produção das idéias seja marcado por uma guinada para o próprio interior da 

região no sentido de reencontrar suas raízes identitárias em meio a uma realidade 

profundamente afetada pela desarticulação de uma economia baseada no monopólio da 

extração e comercialização da borracha. A realidade de crise e estagnação econômica se 

transformou na pauta prioritária dos setores dirigentes locais e regionais que procuravam a 

todo custo equacionar a situação e restabelecer a importância econômica da região num 

cenário nacional em que as regiões Sul e Sudeste começavam a assumir a dianteira dos 

processos decisórios do país. 

É neste contexto que emerge um pensamento “glebarista” empenhado em desvendar os 

mistérios da identidade regional numa atitude de exaltação que pudesse soerguê-la, 

culturalmente, do relativo marasmo a que foi submetida quando no plano nacional forja-se 

uma mudança radical na matriz econômica do país a partir do contexto da década de 1930 e 

que acaba por ratificar o que já vinha ocorrendo na região desde a década de 1910, período 

em que o monopólio da borracha se desarticula. A releitura promovida dos processos de 

representação da Amazônia a partir da adoção de uma perspectiva interna que se desenvolve a 

partir da década de 1920 e que procura, no plano simbólico, ressaltar os aspectos afirmativos 

da região como elementos indispensáveis para a constituição de uma dada idéia de Brasil, 

apesar de poder ser entendida a partir de uma relativa aproximação entre o mundo da cultura e 

o contexto societal de produção material, não pode, no entanto, ser tomada como um reflexo 

direto daquilo que ocorre no espaço social mais amplo, o que significaria encarar as obras 

culturais e seus autores numa perspectiva reducionista. 

Institucionalmente, esse pensamento introspectivo se desenvolve a partir de centros 

como o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas (IGHA) e a Academia Amazonense de 

Letras (AAL), que foram instituições prioritariamente concebidas para atenderem as 

demandas ligadas aos interesses dos setores dirigentes locais no sentido de forjar uma imagem 

da região que fosse capaz de reverter o processo de perda da importância econômica no 
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cenário nacional e internacional. Era preciso estabelecer um novo traçado no processo de 

representação da região de maneira a solucionar os problemas sociais, políticos e econômicos 

que a afligiam e esse aspecto passa a figurar nos processos de redimensionamento do 

entendimento da região promovido por seus diferentes intérpretes, ao que os estudos acerca 

do folclore amazonense empreendidos por Mário Ypiranga Monteiro se inserem, vindo a 

cumprir a dupla exigência de responder aos anseios das oligarquias locais em decadência bem 

como de oportunizar a inserção do autor num campo de produção cultural em 

desenvolvimento no país a partir da década de 1930. 

Participando ativamente do cenário cultural da cidade de Manaus, Mário Ypiranga 

inicia sua trajetória intelectual num período em que a cidade já se encontra às voltas com a 

crise econômica deflagrada pela quebra da economia da borracha. Aluno e depois professor 

do Ginásio Amazonense Pedro II, instituição de forte presença na formação de uma gama de 

intelectuais da região, o autor sempre primou pela realização de investimentos no campo da 

cultura, o que foi decisivo para o desenvolvimento de uma carreira intelectual que o colocou 

como o nome mais importante entre os intelectuais locais no que tange aos estudos do folclore 

amazônico. Essa reputação foi fortalecida também pela participação do autor nas frentes 

pioneiras do trabalho intelectual representadas pelo IGHA e a AAL, sem falar nas 

intervenções rotineiras nos diversos jornais que circulavam na cidade e na região. 

É a partir dessa realidade institucional que tem no Ginásio Amazonense, no IGHA e na 

AAL os exemplos maiores dos primeiros passos rumo ao desenvolvimento de um campo de 

produção cultural local que Mário Ypiranga Monteiro passará a proferir um discurso sobre a 

região amazônica que termina, de certo modo, por “inventá-la” no plano das representações. 

Credenciado pela legitimidade cultural que acumula gradativamente a partir dos inúmeros 

investimentos simbólicos realizados, o autor foi consolidando uma carreira que teve como 

marca fundamental a predominância de uma temática localista que atuou como uma estratégia 

capaz de garantir rendimentos seguros em se tratando de sua participação no espaço 

conflituoso do campo de produção cultural da cidade de Manaus, onde o que está em jogo é a 

capacidade de tornar legítima uma determinada visão acerca da realidade representada. 

Os investimentos simbólicos de Mário Ypiranga no campo da cultura ocorrem desde a 

década de 1920, quando ainda era aluno do Ginásio Amazonense Pedro II, e começa a 

desenvolver trabalhos em torno do que classificou como uma forma de renunciar à poluição 

do espírito, referência à participação na produção de jornais internos do Ginásio ou mesmo 

escrevendo para jornais de circulação diária na cidade de Manaus, expediente este que é 

tomado pelo autor como uma forma de não sucumbir às tentações da política quando esta 
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representava, no contexto em questão, uma das poucas possibilidades de atuação profissional 

para a intelectualidade regional. A efervescência cultural e política do período representada 

pela insatisfação da juventude ginasiana frente à atuação dos setores dirigentes locais se 

traduz no desejo por renovação dos postos dirigentes e passa a definir um marco divisório 

entre o universo da cultura, espaço de atuação intelectual, e o universo da política, campo 

aberto para as disputas pela permanência no poder. 

É a partir deste contexto específico que o autor começa a trilhar os caminhos de uma 

carreira intelectual na perspectiva de um relativo distanciamento frente às pressões da 

realidade social mais ampla, e a postura devotada que assume na realização de estudos que 

tem por objetivo a exaltação da singularidade regional, contribui para o entendimento dos 

mecanismos que forjaram o desenvolvimento de um pensamento social produzido na 

Amazônia e que “inventa” a região, colocando-a num espaço de luta entre diferentes 

representações simbólicas que traduzem os conflitos e disputas estabelecidos entre os próprios 

agentes sociais empenhados no trabalho de legislar em prol da existência de uma determinada 

realidade regional específica. 

No caso de Mário Ypiranga Monteiro, esse empenho resulta numa obra bastante 

diversificada e em sintonia com a postura diletante e polígrafa que sempre marcou os estudos 

realizados pelos intelectuais que viviam a realidade da inexistência ou do pouco 

desenvolvimento de um campo intelectual em que pudessem atuar de forma profissional. Na 

extensão e variedade de sua obra, o folclore regional amazônico ocupa uma posição de 

destaque e, no contexto de valorização do regionalismo que se instala no Brasil a partir da 

década de 1930, o autor procura salientar, por meio destes estudos, a singularidade de uma 

região que muito tem a contribuir para a constituição da identidade nacional. É dessa forma 

que passa a encampar um projeto de levantamento minucioso do folclore regional, uma vez 

que se trata de um trabalho ainda por ser feito e que não conta com muitos adeptos num 

contexto específico da história nacional em que os estudos de folclore sofrem uma paulatina 

desvalorização a partir da implantação e desenvolvimento dos cursos de ciências sociais no 

Sudeste. 

A inexistência de uma realidade institucional em termos de ciências sociais no conjunto 

da regionalidade brasileira obriga a intelectualidade das “províncias” a flutuar em torno de 

experiências institucionais cujo padrão de recrutamento e consagração apresenta uma 

elasticidade capaz de abarcar não apenas uma reconhecida contribuição para o campo da 

cultura, mas de abranger personalidades cujos trunfos se constituem num capital de relações 

sociais consolidado, direta ou indiretamente, pela participação no campo da política. Essa 
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proximidade entre cultura e política verificada na dinâmica dessas instituições regionais como 

o IGHA e a AAL, no caso do Amazonas, é que depõe contra os estudos de folclore, a julgar 

pela forte ingerência sofrida de modo a não permitir o desenvolvimento de um campo de 

estudos dotado de alguma autonomia e funcionando a partir de uma dinâmica própria. 

É nesse ambiente que Mário Ypiranga irá se dedicar aos estudos de folclore, chamando 

a atenção para a necessidade de sua valorização e defesa num momento marcado por 

profundas transformações que acabam por contribuir para o estabelecimento de uma 

atmosfera de descaracterização e de perda da espontaneidade das manifestações folclóricas. 

Esse entusiasmo em relação ao folclore e a bagagem cultural resultante de sua participação 

em diferentes instâncias pioneiras na consagração do trabalho intelectual na região permitem 

que os investimentos realizados pelo autor se traduzam em ganhos simbólicos representados 

pelo reconhecimento de seu nome como estudioso dos assuntos do folclore regional 

amazônico, como também pela sua participação ativa no ramificado movimento arquitetado 

pela CNFL entre as décadas de 1940 e 1960. 

Considerando, portanto, esse período de tempo em que o movimento folclórico 

demonstrou uma grande vitalidade ao envolver a participação de um grande contingente de 

intelectuais regionais em torno de um objeto e de um objetivo comuns, a saber, o folclore e 

sua defesa, o recorte adotado nesta pesquisa procura perceber de que maneira os trabalhos de 

um desses intelectuais regionais, que é Mário Ypiranga Monteiro, se estrutura internamente 

em se tratando da existência de um campo de produção cultural em desenvolvimento na 

cidade de Manaus e na região amazônica, bem como as articulações estabelecidas entre o 

conjunto de representações sobre a região que emergem de sua obra acerca do folclore e um 

conjunto mais amplo de representações que procura perceber a realidade nacional a partir de 

suas regiões. 

No período entre os anos de 1940 e 1950, portanto, Mário Ypiranga já é portador de um 

nome próprio em se tratando de uma posição autorizada para legislar sobre a região em 

termos simbólicos. Todos os investimentos realizados pelo autor no campo da cultura desde a 

década de 1920, quando ainda era aluno do Ginásio Amazonense Pedro II, o credenciaram 

para que, no período aqui investigado, o seu nome despontasse como o principal articulador 

no estado do Amazonas do movimento concebido e posto em prática pela CNFL. O discurso 

pró-região formulado pelo autor exalta a singularidade de uma região específica que ganha 

importância na medida em que se insere num jogo de representações forjadas a partir de 

outras realidades regionais. 
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Na década de 1940, Mário Ypiranga ostenta a autoridade necessária para quem procura 

desenvolver um trabalho de delimitação e definição de uma região ou de um território 

específico no campo da representação. É autorizado por diferentes instâncias de consagração 

intelectual na cidade de Manaus que o autor se insere no espaço mais abrangente do campo de 

produção cultural em consolidação em âmbito nacional, promovendo a existência da região 

pela via do confronto/associação que garante a permanência individualizada da região dentro 

da realidade envolvente de uma determinada visão sobre a nacionalidade. É do confronto 

aberto com outras representações intencionalmente construídas para garantir a existência e a 

“invenção” de outras regiões que o discurso de Mário Ypiranga encontra a legitimidade que o 

autoriza a falar em nome da região amazônica no processo de busca identitária encampado 

pelo Movimento Folclórico a partir da década de 1940. Esse confronto nos permite perceber a 

existência de um mundo particular marcado por relações de conflito, onde o que está em jogo 

é a capacidade de proferir um discurso que encontre ressonância no espaço de luta entre 

representações simbólicas que remete às disputas estabelecidas entre os próprios agentes 

empenhados no processo de “invenção” de uma determinada região, eles mesmos ocupantes 

de posições distintas no microcosmo social de produção dos bens simbólicos. 

Nacionalmente, a imagem do Brasil que se torna hegemônica a partir da década de 

1930, em se tratando de identidade, é aquela que emerge da postura inovadora representada 

pela interpretação promovida por Gilberto Freyre que procura pensar o país em termos de 

uma unidade que se constitui na diversidade, de uma nação cujas raízes estão nas regiões, de 

um continente pulverizado em diversas “ilhas culturais”. Esse argumento alicerça a idéia da 

promoção de um movimento capaz de revolver as raízes culturais brasileiras num momento 

específico da história nacional em que as mudanças provocadas pela crescente urbanização e 

industrialização dos grandes centros do Sudeste contribuem para o desapego em relação aos 

aspectos tradicionais formadores de nossa identidade. 

É dessa maneira que o Movimento Folclórico procura perceber a realidade nacional e 

promove a partir da década de 1940 um esforço em prol da defesa e valorização do folclore 

por meio de uma ação ramificada que procurou envolver uma gama de intelectuais regionais, 

intelectuais estes que passaram a assumir a tarefa proposta pela CNFL como uma verdadeira 

missão da qual não poderiam abrir mão. E será dessa forma que Mário Ypiranga Monteiro 

passará a integrar a enorme rede de trabalho articulada pela CNFL como expressão dos 

ganhos simbólicos já adquiridos pelo autor e também como estratégia para um maior acúmulo 

de capital simbólico. 
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É a partir dessa reflexão que o trabalho procura perceber de que maneira os estudos 

acerca do folclore desenvolvidos por Mário Ypiranga permitem que a realidade de um 

pensamento social produzido na Amazônia, e em sintonia com os instrumentos teóricos 

vigentes no campo das ciências sociais entre as décadas de 1940 e 1950, seja ao menos 

parcialmente vislumbrada. Isso nos coloca diante da tarefa de procurar perceber como esse 

pensamento se articula internamente e quais as conexões externas que estabelece em relação 

ao que se produzia no país em termos de pensamento social. 

Para tanto, uma primeira abordagem da questão nos levou a analisar de forma 

comparativa as relações entre o processo de criação e consolidação das ciências sociais no 

país a partir da década de 1930 e os estudos de folclore, em se tratando dos percursos 

institucionais por meio dos quais essas duas vertentes do pensamento social vão se 

estruturando. Esse posicionamento permite uma compreensão do processo de relativa 

desvalorização dos estudos de folclore a partir do fortalecimento de um padrão de trabalho 

intelectual que se estrutura em torno das experiências universitárias paulista e carioca no que 

diz respeito à implantação dos cursos de ciências sociais. Nessa relação podemos perceber de 

que maneira os estudos de folclore foram pouco a pouco ocupando uma posição de menor 

destaque no cenário intelectual brasileiro a partir do desenho institucional idealizado por seus 

representantes. No plano regional, o percurso institucional adotado pelos estudos de folclore 

os aproxima de entidades como os Institutos Históricos e as Academias de Letras, expressões 

iniciais do processo de desenvolvimento de um campo de produção cultural em diversas 

regiões do país. E será essa realidade que passará a depor contra as pretensões institucionais 

dos estudos de folclore. 

Essa verificação permite que, num segundo momento do trabalho, seja possível 

perceber a postura de Mário Ypiranga Monteiro enquanto um intelectual regional participante 

da rede de trabalho em torno do folclore que articula intelectuais de todo o país numa ação 

integrada. A compreensão do processo por meio do qual o autor se insere nessa imensa rede 

de trabalho promovida pela CNFL é algo que requer um conhecimento dos mecanismos por 

meio dos quais o conjunto de representações que emerge de seus trabalhos encontra difusão e 

reconhecimento. É com a idéia de perceber a armadura institucional que reconhece e autoriza 

os discursos dos agentes sociais envolvidos com a produção de bens simbólicos que se 

pretende vislumbrar de que maneira Mário Ypiranga vai trilhando uma trajetória enquanto 

intelectual regional num momento em que as ciências sociais não encontram campo de 

desenvolvimento fora dos grandes centros da região Sudeste do país. Isso fica evidente 

quando, por meio da análise de algumas das correspondências recebidas ou enviadas pelo 
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autor entre as décadas de 1950 e 1960, percebemos a estruturação de um campo intelectual 

que se constitui a partir da realidade institucional vigente e que articula diferentes intelectuais 

a ocupar posições distintas no interior do microcosmo social em que atuam e que, ao 

estabelecerem relações conflituosas em torno da busca pela hegemonia das representações 

sobre a realidade, acabam por investir de reconhecimento e legitimidade as representações 

produzidas por cada autor a respeito de uma região ou território que pretende existir. 

O terceiro e último momento do trabalho parte da identificação das conexões existentes 

entre as representações sobre a realidade amazônica oriundas dos estudos de folclore 

realizados por Mário Ypiranga e a compreensão da realidade brasileira enquanto somatório de 

regionalidades, argumento de Gilberto Freyre que alicerça a idéia de construção do 

movimento folclórico entre as décadas de 1940 e 1960 e do qual o autor será um dos 

integrantes mais ativos. Diante das poucas possibilidades profissionais colocadas à disposição 

de um grande contingente de intelectuais radicados nas diferentes regiões do Brasil, o 

chamado da CNFL representa um forte atrativo para que os esforços em torno da produção de 

bens simbólicos que vinha sendo realizado nas diversas regiões ganhem expressão nacional, 

uma vez valorizada a idéia de identidade multifacetada. 

Mário Ypiranga é em destes intelectuais regionais cujo discurso em prol da “invenção” 

da região encontra ressonância no espaço específico da produção de bens simbólicos. Isso é 

possível por meio da autorização concedida a partir de sua participação em diferentes 

instâncias de reconhecimento e consagração do trabalho intelectual que se estrutura em torno 

de instituições cujo padrão diferiu e muito do modelo priorizado na nova experiência das 

ciências sociais produzidas em São Paulo e Rio de Janeiro, cujas fontes estavam na tradição 

universitária da Europa ou dos Estados Unidos, respectivamente. É por meio dessa realidade 

que o autor assume um lugar no quadro do pensamento social produzido na região como uma 

fala autorizada a proferir um discurso que a inventa enquanto representação. 
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CAPÍTULO 1 

 

OS ESTUDOS DE FOLCLORE E AS CIÊNCIAS SOCIAIS NO BRASIL 

 

1.1 O movimento folclórico e sua essência 

 

Qualquer análise que tenha como objeto central a história do pensamento social 

brasileiro entre as décadas de 1930 e 1960 certamente não leva em consideração as 

contribuições fornecidas pelo movimento folclórico, tanto para o desenvolvimento desta 

modalidade de interpretação da realidade, quanto para o desenvolvimento do próprio universo 

das ciências sociais, e isso na medida em que estas sempre estiveram às voltas com a temática 

da identidade nacional e da cultura brasileira, tema também compartilhado com os 

folcloristas. 

As razões para que os estudos de folclore não figurem, ou pelo menos ocupem uma 

posição secundária ou mesmo marginalizada no conjunto do pensamento social brasileiro, só 

podem ser perfeitamente localizadas e entendidas na medida em que nos aventuramos na 

tarefa de estabelecer as conexões necessárias entre os esforços dos folcloristas por 

constituírem uma ciência do folclore (com um lugar reconhecido pela academia), desejosos 

por ocupar um lugar ao sol enquanto disciplina nos cursos de graduação ou de pós-graduação, 

e a implantação, desenvolvimento e consolidação das ciências sociais stricto sensu nos 

contextos institucionais a partir da década de 1930, principalmente com as experiências das 

universidades em São Paulo e no Rio de Janeiro1. 

Não se pode ceder a uma análise que privilegie os aspectos externos ao conjunto do 

pensamento social do período, nem tampouco mergulhar única e exclusivamente nos aspectos 

internos desse conjunto de idéias materializadas em obras para que possamos construir uma 

reflexão ampla acerca das conexões mencionadas acima entre os estudos de folclore e as 

ciências sociais. Uma análise externalista negligenciaria as peculiaridades referentes à 

associação de esforços que marcou a atuação dos folcloristas na imensa network para cobrir as 

manifestações folclóricas que ocorressem em todo o país, resguardando os aspectos 

tradicionais da cultura brasileira identificados com o contexto das regiões então entendidas 

                                                
1 Além das experiências institucionais em São Paulo e no Rio de Janeiro, a pesquisa coordenada por Sérgio 
Miceli (2001) apresenta outras experiências representadas pelos estados de Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, 
embora chame atenção para o fato de nestes estados os condicionantes institucionais não terem sido tão 
favoráveis como nos casos paradigmáticos dos contextos paulista e carioca.  
 



18 
 

como último refúgio da tradição e, portanto, dos elementos capazes de fornecer as bases 

identitárias da nação. 

Do mesmo modo, uma análise estritamente internalista da questão fatalmente pecaria 

por miopia ao desconsiderar elementos como os aspectos institucionais que podem ser 

colocados na linha de frente de uma reflexão que tome as relações entre os estudos de folclore 

e as ciências sociais no Brasil entre as décadas de 1930 e 1960. Ou seja, a análise tende a ficar 

incompleta uma vez que não permite que se vislumbre o fosso então aberto entre as duas 

formas de interpretação da realidade (os estudos de folclore e as ciências sociais) no que diz 

respeito às exigências impostas pelo processo de institucionalização do trabalho intelectual a 

partir dos padrões acadêmicos relativamente autônomos verificados em São Paulo e no Rio de 

Janeiro a partir de então. 

Uma interpretação mais ampla da questão seria aquela que pudesse mesclar uma análise 

internalista com uma análise externalista de modo a cobrir as peculiaridades relativas aos 

processos de institucionalização e ao movimento próprio de cada uma das tentativas de 

equacionar a temática da identidade nacional e da cultura brasileira, integrantes do universo 

do pensamento social. 

 
Os campos de produção cultural propõem, aos que neles estão envolvidos, 
um espaço de possíveis que tende a orientar sua busca definindo o universo 
de problemas, de referências, de marcas intelectuais [...] de conceitos em 
ismo, em resumo, todo um sistema de coordenadas que é preciso ter em 
mente [...] para entrar no jogo. [...] Esse espaço de possíveis é o que faz com 
que os produtores de uma época sejam ao mesmo tempo situados, datados, e 
relativamente autônomos em relação às determinações diretas do ambiente 
econômico e social (BOURDIEU, 1997, p. 37). 

 

Essa perspectiva permite perceber como se constituem os estudos de folclore no Brasil 

no período acima assinalado por meio de uma abordagem da forma de organização que estes 

estudos adotaram, chamando atenção para as relações estabelecidas internamente entre seus 

participantes. A partir daí é possível estabelecer as conexões entre estes estudos e as ciências 

sociais de modo a percebermos os condicionantes que contribuem para a marginalização do 

folclore e seu distanciamento em relação ao ensino superior, alvo almejado pelos seus maiores 

representantes. 

Uma das preocupações dos folcloristas que se empenharam em construir um movimento 

capaz de atuar de modo a fazer um grande inventário das manifestações representantes da 

brasilidade, foi a de montar uma verdadeira network, uma rede de trabalho em torno de uma 

causa principal que era o folclore. Partindo do argumento de que as rápidas transformações 
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por que passava a sociedade brasileira a partir da década de 1930 representavam uma ameaça 

aos aspectos tradicionais que estavam nas bases da cultura brasileira, os folcloristas irão 

organizar sua atuação de modo a constituírem uma associação de esforços capaz de unir 

intelectuais das diversas regiões do país em torno da pesquisa e da proteção dos elementos 

representativos da cultura nacional. 

 
Regionalmente deve ser estudada, sem sacrifício do sentido de sua unidade, 
a cultura brasileira, do mesmo modo que a natureza; o homem da mesma 
forma que a paisagem. Regionalmente devem ser considerados os problemas 
de economia nacional e os de trabalho. [...] Procurando reabilitar valores e 
tradições do Nordeste [...] Procuramos defender esses valores e essas 
tradições, isto sim, do perigo de serem de todo abandonadas, tal o furor 
neófito de dirigentes que, entre nós, passam por adiantados e “progressistas” 
pelo fato de imitarem cega e desbragadamente a novidade estrangeira 
(FREYRE, 1976, p. 18-9). 

 

O encarregado pelo chamado dos intelectuais para a causa do folclore é Renato 

Almeida, folclorista e funcionário do Ministério das Relações Exteriores que, a frente da 

Comissão Nacional de Folclore (CNFL), entidade criada a partir do Instituto de Educação, 

Ciência e Cultura (IBECC) e, por sua vez, vinculado àquele Ministério, articula uma iniciativa 

sem precedentes na história dos estudos de folclore. 

 
A principal novidade representada pela CNFL no quadro formado pelas 
instituições que marcaram a história dos estudos de folclore foi sua 
capacidade de superar o caráter local que caracterizou a maioria das 
iniciativas anteriores. Constituindo uma vasta rede centralizada no Rio de 
Janeiro e que se estendia para a maioria dos estados brasileiros, a sua 
montagem e a obtenção dos recursos que a viabilizava se deveram em 
grande parte a seu articulador, Renato Almeida (VILHENA, 1997, p. 94). 
 

O elemento fundamental a ser considerado na compreensão da atividade desenvolvida 

por aqueles intelectuais que estabelecem como prioridade o estudo e a defesa do folclore, é a 

capacidade demonstrada para atuarem cobrindo todo o território nacional a partir do empenho 

de uma rede de intelectuais localizados nas diversas províncias do país. Um exemplo disso 

pode ser percebido em uma carta de Veríssimo de Melo a Mário Ypiranga Monteiro, datada 

de agosto de 1950: 

 
Muito agradeço as informações sobre brasões populares do Amazonas e 
Pará, que achei ótimos. Aproveitarei sua contribuição no meu trabalho, que 
espero publicar, possivelmente, na Revista do Instituto Histórico de Alagoas 
[...] Recebi o seu trabalho sobre a dança amazônica “A Desfeiteira”, que 
lerei ainda hoje com o interesse que sempre me proporcionam os estudos de 
folclore (Veríssimo de Melo, Natal, 13.08.50). 
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No trecho da carta percebemos claramente as relações que se estabelecem entre 

diferentes autores que tomam o folclore como objeto de seus trabalhos no interior do 

respectivo campo de produção de bens simbólicos em suas regiões, bem como do campo de 

produção cultural em âmbito nacional. Muitos dos contatos entre os intelectuais de diversos 

pontos do país já ocorriam mesmo antes de a CNFL empreender o trabalho de resgate e 

valorização dos elementos do folclore nacional pela via da regionalidade. Mas podemos dizer 

que, com a emergência do movimento e da sua capilaridade subsequente, esses contatos se 

estreitam, mesmo porque, como veremos adiante, os intelectuais encontram no movimento da 

Comissão Nacional a oportunidade para o congraçamento em diversos encontros de caráter 

regional e nacional, onde são atualizados conceitos e encenadas as manifestações 

representativas de cada região em particular. 

No conjunto das iniciativas da CNFL, criada em 1947, estava a idéia de dinamização do 

folclorismo brasileiro. A estratégia adotada é a do incentivo para a formação de Comissões 

Estaduais de Folclore que seriam encabeçadas por “intelectuais regionais” convocados para a 

direção da ramificação da CNFL em suas regiões. 

 
Nos pontos propostos nas primeiras reuniões, há um que terá profundas 
consequências no desenvolvimento da CNFL, explicando em grande parte o 
seu sucesso. No final da primeira ata, registra-se que “cogita a Comissão, 
neste momento, de organizar os sub-comitês estaduais, a fim de poder 
realizar seu programa em todo o país”. [...] Desde então, as subcomissões - 
como foram inicialmente designadas – foram se espalhando pelo Brasil 
(VILHENA, 1997, p. 97). 
 
 

O campo de atuação do intelectual fora dos grandes centros nas décadas de 1940 e 1950, 

encontrava-se ainda em processo de formação e, mesmo onde já apresentava alguma 

estruturação, ainda estava fortemente atrelado a conexões pessoais entre seus integrantes e 

parcelas significativas de uma elite ligada ao círculo de poder local. Vale lembrar que os 

locais privilegiados onde a CNFL irá buscar amparo para o trabalho de coordenação das 

comissões estaduais são os Institutos Históricos e Geográficos e as Academias de Letras 

espalhadas pelo Brasil, uma vez que estas instituições representavam, muitas das vezes, as 

únicas possibilidades disponíveis para a atuação destes “intelectuais de província”, além de 

seus afazeres como funcionários públicos, carreira, aliás, seguida por muitos deles. Sendo 

assim, em virtude da pouca ou nenhuma estruturação do campo intelectual enquanto esfera 

autônoma em suas regiões, estes intelectuais desenvolveram atividades relacionadas ao 

folclore apenas de forma esporádica, dividindo seu tempo entre os afazeres do serviço 

público, o direito, o jornalismo ou a medicina. 
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Institucionalmente falando, as possibilidades disponíveis nas regiões distantes dos 

grandes centros estão resumidas aos grêmios representados pelos Institutos Históricos e 

Geográficos e pelas Academias de Letras que apresentam uma formação bastante heterogênea 

e formas de recrutamento e atuação que envolvem muitas vezes não apenas o reconhecimento 

como intelectual, mas, sobretudo, o prestígio político na realidade local. 

 
O recém-fundado estabelecimento apresentava uma composição interna 
bastante reveladora de uma das fortes características do instituto [...] qual 
seja, um tipo de recrutamento que se pautava mais por determinantes sociais 
do que pela produção intelectual. O estabelecimento escapava [...] às regras 
próprias do mundo acadêmico, já que seus critérios de seleção não 
privilegiavam uma suposta competência nas suas áreas de atuação 
(SCHWARCZ, 1993, p. 101). 

 

A atuação tentacular do movimento folclórico a partir de uma coordenação central que 

tinha no Rio de Janeiro sua base, se caracterizava não penas pela atuação das Comissões 

Estaduais criadas geralmente nas capitais de cada região. A partir destas capitais e da estrutura 

das Comissões Estaduais, os correspondentes da CNFL ramificavam ainda mais sua atuação 

envolvendo a participação de colaboradores das cidades do interior de cada região. No caso 

específico de Mário Ypiranga, além de inúmeras viagens que realizou ao interior do 

Amazonas para a coleta de material referente ao folclore da região, o autor sempre se 

correspondeu com vários colaboradores que lhes repassavam informações, oficiais ou não, em 

forma de documentos ou de registro daquilo que eles próprios observavam em suas cidades a 

respeito das manifestações folclóricas tradicionalmente ligadas à identidade amazônica, ela 

própria integrante do cenário mais abrangente da cultura brasileira e da identidade nacional, 

se tomarmos como horizonte conceptual de equacionamento da temática, a perspectiva 

gilbertiana de Brasil regionalmente nacional ou nacionalmente regional. 

 
A vida de meu pai foi sempre cheia de emoções. Suas andanças pelo interior 
deixavam a família preocupada, principalmente quando ele ia visitar aldeias 
de índios. Certa feita, ele viajou para Maués, a serviço do INPA, 
pesquisando para o seu livro (Antropogeografia do Guaraná), que foi 
publicado pelo Instituto. A previsão da viagem era de quinze dias, mas, 
passados mais de vinte e tantos dias, como não chegasse, a família e o 
diretor do INPA, Dr. Djalma Batista, já estavam apreensivos, pois a 
comunicação com o interior naquele tempo era precária, quando ele chegou 
com a equipe. Trazia muito material indígena e, tranqüilo, justificou: tinha 
ido assistir a uma festa na maloca dos índios Andirás, em Ponta Alegre, no 
rio Andirá; não podia desperdiçar aquela oportunidade de coletar o material 
para um outro trabalho. Assim era meu pai, nunca perdia uma oportunidade, 
estava sempre pensando na frente em outro livro que ele poderia escrever 
(MONTEIRO, Marita, 2005, p. 213). 
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Neste sentido, os secretários das comissões estaduais que comporiam a extensa network 

de folcloristas associados em torno do esforço missionário para o estudo e proteção do 

folclore, desempenhavam as principais funções e estavam investidos da maior 

responsabilidade em por em prática o projeto ambicioso do movimento folclórico e de 

desenvolver uma atuação tentacular, abrangendo todo o território nacional em defesa das 

tradições e da cultura popular representantes da brasilidade. 

Partindo desse aspecto mais característico dos estudos de folclore, percebemos que a 

estratégia que seus integrantes encontram para dinamizar essa imensa network é a realização 

de encontros sistemáticos para discussões conceituais, troca de experiências e 

compartilhamento de informações sobre as atividades realizadas nas regiões específicas de 

cada participante e, também, para a ritualização de práticas folclóricas através de 

apresentações culturais que envolviam grande participação popular e cobertura da imprensa. 

Dependendo do evento que era programado e da rotina assoberbada dos intelectuais 

regionais que dão corpo ao projeto da CNFL, o material correspondente a essas ritualizações 

folclóricas, ou seja, as roupas ou mesmo o cenário a ser empregado nas apresentações 

culturais, eram enviados de cada região ainda que os responsáveis diretos pela dinâmica local 

da Comissão Nacional não viessem a participar do evento, tendo em vista as dificuldades para 

o custeio das viagens ou para conciliarem tempo, já que se encontravam divididos entre várias 

atividades profissionais em suas cidades de origem. Mário Ypiranga nos dá uma 

demonstração dessa realidade em uma carta escrita na década de 1950 para Renato Almeida, 

em que o assunto envolve o envio e a exposição de material referente ao folclore local. Neste 

caso específico, o autor apresenta-se desapontado com o que viu depois em fotografia da 

exposição. A julgar pela data da carta, podemos dizer que o evento em questão era o 

Congresso Internacional de Folclore ocorrido em São Paulo entre os dias 15 e 22 de agosto de 

1954. 

 
Agradecido pelas referências feitas à minha pessoa e ao meu trabalho de 
coleta de material para a exposição de São Paulo, trabalho que considero 
improfícuo, inútil, segundo atesta a foto que teve a gentileza de me enviar. 
Nada vi, no stand do Amazonas, que revelasse o perfeito folclore 
amazonense, como eu esperava. Nem a casa do seringueiro, que mandei 
pronta para ser armada, com todos os seus pertences, nem o boi-bumbá, dos 
melhores do Brasil. Francamente [...] fiquei decepcionado com aquela 
exposição. Gostaria de saber para onde teria ido o restante do material 
(Mário Ypiranga, Manaus, 29/10/1954). 

 

Vale ressaltar que aqui Mário Ypiranga Monteiro está respondendo a uma carta oficial 

enviada por Renato Almeida em papel timbrado com o endereço do Palácio do Itamaraty, 
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quando o articulador da CNFL atribui o sucesso do evento ocorrido em São Paulo à 

participação dos integrantes regionais da comissão nacional. A carta de Renato Almeida 

homenageia especialmente a Comissão Amazonense de Folclore pelo êxito da atividade. 

 
Meu caro Mário Ypiranga Monteiro, só agora lhe posso enviar meu abraço 
sincero e agradecido por tudo quanto lhe devo. Você foi um grande 
companheiro e muito lhe devemos o êxito das realizações de São Paulo 
(Renato Almeida, Rio de Janeiro, 14/9/54). 

 

Apesar do sucesso e vitalidade do movimento folclórico representado pela realização de 

inúmeros congressos, semanas e outras atividades ligadas ao tema no âmbito regional, as 

dificuldades enfrentadas pelas Comissões Estaduais eram muitas e abarcavam desde a questão 

do número de envolvidos para a realização das atividades das comissões até a ausência de 

recursos financeiros, tendo em vista que a CNFL não dispunha de verbas próprias que pudesse 

disponibilizar para amparar as comissões nas diversas províncias. 

Isso tornava as comissões estaduais dependentes muitas vezes do trabalho voluntário de 

seus membros o que comprometia a regularidade das atividades já que muitas vezes o folclore 

não era nem mesmo a atividade principal dos intelectuais das províncias. No que diz respeito 

aos problemas relacionados à escassez de recursos, uma estratégia encontrada para resolver a 

questão foi aproximar as comissões estaduais de personalidades influentes no campo do poder 

local através do estabelecimento de conexões pessoais entre seus secretários e tais 

personalidades. 

 
As autoridades estaduais financiaram por vezes semanas e congressos, 
atraídos pela dimensão de espetáculo desses eventos. O mesmo, porém, não 
ocorria com a atividade cotidiana de pesquisa que se esperava das comissões 
estaduais e que tinham grandes dificuldades de implementar (VILHENA, 
1997, p. 100). 

 

A singularidade do movimento folclórico, tonificado pelo enorme esforço mobilizador 

de Renato Almeida, também é marcada por contrastes inusitados. Ao mesmo tempo em que se 

buscava o estabelecimento de relações com parcelas da elite dirigente de modo a garantir 

recursos para a efetivação das atividades, essas relações também apresentavam dificuldades se 

pensarmos nas peculiaridades de um campo intelectual que se encontra em processo de 

formação. 

Muitos dos secretários das comissões estaduais também eram funcionários públicos e 

alguns deles chegaram mesmo a ocupar cargos de certo relevo, como o de secretário de 

educação de seus respectivos estados. Isso por vezes se transformou num empecilho para o 
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repasse de recursos, uma vez que os impedimentos legais impossibilitavam que esse repasse 

fosse feito diretamente para funcionários dos quadros da administração do poder local. 

Temos, portanto, uma demonstração da instabilidade que sempre marcou as atividades do 

movimento folclórico, se pensarmos na necessária obtenção de recursos que pudessem 

viabilizar a efetivação de seus projetos. Podemos dizer que as comissões estaduais e seus 

secretários-gerais ficavam à mercê da dinâmica do campo político, o que demonstra a 

proximidade entre os intelectuais de província e as autoridades do poder local. 

 
A proposta de realização de convênios com os governos locais procurou 
sanar essa míngua de recursos, mas sua implementação foi extremamente 
precária, variando segundo o estado das relações entre o secretário-geral e os 
ocupantes momentâneos dos governos estaduais (VILHENA, 1997, p. 201). 

 

Muitas vezes os representantes desses governantes locais chegavam mesmo a ser 

convidados para integrar os quadros dessas comissões estaduais numa tentativa de garantir 

uma certa tranquilidade em se tratando de recursos financeiros. Percebe-se, pois, a forte 

ingerência política em relação à dinâmica dessas comissões e, portanto, da própria CNFL, 

cérebro do movimento. 

 
Uma das formas pelas quais se procurou diminuir esse caráter episódico do 
apoio financeiro de governos locais foi a introdução de representantes de 
prefeitos e governadores nas comissões estaduais, fórmula consagrada pelo 
regulamento de reestruturação da CNFL às vésperas do I Congresso. Mesmo 
quando essa participação regular não se fazia [...] buscava-se valorizar 
folcloristas que dispunham de relações com essas autoridades (VILHENA, 
1997, p. 201-2). 

 

Essa forma de institucionalização buscada pelos estudos de folclore, ao mesmo tempo 

em que representou um exemplo de forte vitalidade resultante da congregação de intelectuais 

de diferentes estados do país, também foi responsável pela sua fragilidade, tendo em vista que 

a magnitude do projeto de fundar uma grande network do folclore exigia uma sólida estrutura 

institucional e uma soma muito grande de recursos financeiros, algo que só poderia ser 

alcançado através da intervenção estatal, além da disposição daqueles intelectuais recrutados 

em cada estado. 

Esse, inclusive, é um ponto de contato e distanciamento entre os estudos de folclore e as 

ciências sociais no Brasil no período demarcado pelas décadas de 1930 e 1960. Enquanto o 

padrão de institucionalização das ciências sociais tende a afastá-las da ordem política prática, 

seguindo um processo de estruturação relativamente autônomo do campo intelectual, os 

estudo de folclore trilham um caminho diferenciado rumo ao desejo pela institucionalização e 
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pela transformação de sua atividade em uma prática científica com lugar reconhecido na 

esfera acadêmica. Esse caminho os colocará na dependência da dinâmica de funcionamento 

da ordem política o que, embora por vezes garanta o repasse de recursos, imprime às suas 

atividades a marca da incerteza e da instabilidade. 

Percebe-se, portanto, que a dinâmica imposta pela CNFL com a realização ritualística 

de grandes eventos na área do folclore, como foram os congressos, as semanas e outros 

eventos do gênero, exigia uma logística muito grande e altas somas de recursos, o que 

contrastava com as enormes dificuldades apresentadas pelas comissões estaduais para a 

efetivação de suas atividades cotidianas de identificação e defesa dos fatos folclóricos. 

 
Não havia, portanto, recursos próprios significativos em apoio às atividades 
do movimento folclórico em suas atividades cotidianas. Apesar disso, 
quando se reuniam em semanas e congressos, eles eram capazes de 
mobilizar recursos por vezes vultosos, permitindo a realização de eventos 
grandiosos. O contraste entre esses grandes rituais coletivos e o difícil 
trabalho cotidiano do movimento folclórico são um dos traços mais 
característicos de sua atuação (VILHENA, 1997, p. 202). 

 

A questão da escassez de recursos foi uma tônica do movimento folclórico, 

principalmente se pensarmos em termos das atividades relacionadas às diversas comissões 

estaduais. Como mencionado acima, recaíam sobre os secretários gerais de cada comissão as 

maiores responsabilidades pelo andamento dos trabalhos. Muitos deles chegaram a custear 

atividades de coleta de material ou de organização e apresentação de manifestações 

folclóricas com dinheiro do próprio bolso, tendo em vista o desamparo sofrido em relação à 

Comissão Nacional, ela própria desprovida de recursos. 

 
Repito-lhe que tudo aqui é difícil de obter. Desejando obter o material do 
“brigue” Constantinópolis, a barca, pendão, fardas, etc., o proprietário e 
ensaiador pediu-me “apenas” dez contos por tudo. [...]. Por aí o amigo vê. 
Um “boi-bumbá” completo não sairá por menos. Mande-me sua opinião. 
Tenho encomendado material aos meus amigos do interior [...] Não sei, 
porém, quanto irá custar esse material (Carta de Mário Ypiranga para Renato 
Almeida, Manaus, 09/06/1953). 

 

Essas dificuldades ficam evidentes em muitos dos documentos oficiais da CNFL onde é 

possível perceber que o objetivo maior de formar uma network de folcloristas nem sempre 

obteve o êxito desejado, seja por escassez de recursos, seja por desvirtuação dos fatos 

folclóricos, fazendo-os perder o aspecto de autenticidade pela introdução da competição entre 

grupos ou ainda pelo esvaziamento das províncias em termos do número de interessados pela 

temática. 
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Mário Ypiranga Monteiro, como um dos intelectuais de “província” a se inserir no 

projeto da CNFL, passa a contribuir de forma documental para a composição da rede de 

folcloristas em todo o território nacional. Suas contribuições não apenas informam acerca dos 

fatos folclóricos característicos da região amazônica, mas apresentam denúncias de uso do 

folclore com intenções políticas através dos festivais promovidos pelos governos em que a 

autenticidade das manifestações cede lugar ao interesse econômico materializado nos prêmios 

em dinheiro introduzido nas festividades. 

 
As queixas de Mário Ypiranga [...] condensam [...] uma série de temas que 
encontramos [...] na documentação estudada. Em várias outras ocasiões 
podemos ver os folcloristas queixando-se de como a transformação de 
manifestações folclóricas em espetáculos pode ser maculada pelo espírito 
competitivo e pelo aproveitamento político ou turístico (VILHENA, 1997, p. 
189). 

 

Embora os folcloristas compartilhassem calorosamente a causa folclórica, 

principalmente nos momentos em que se reuniam em congressos e outros eventos coletivos, 

uma das marcas fundamentais do movimento foi o aspecto atarefado dos intelectuais 

radicados no interior do Brasil e que passarão a atuar em prol do levantamento, proteção e 

divulgação do folclore. Tratava-se de intelectuais cuja rotina estava dividida entre muitas 

ocupações, realidade esta que seria responsável por uma produção de caráter fortemente 

polígrafo e cuja regularidade dependia da disponibilidade apresentada por cada integrante 

regional da network, já que a grande maioria não tinha no folclore sua ocupação principal. 

Este contraste interno ao movimento folclórico entre grandes eventos ritualísticos e 

dificuldades das comissões estaduais que contavam, muitas vezes, apenas com o empenho 

apaixonado de seus secretários-gerais, pode ser tomado como um elemento de explicação da 

aproximação entre a CNFL, na figura de seu articulador Renato Almeida, e a esfera do poder 

representada pelo governo, seja na esfera federal, seja na esfera estadual. Fazendo uso da farta 

correspondência dos folcloristas arquivadas na CNFL, Vilhena (1997) nos mostra como essas 

relações eram estabelecidas para que, mesmo que o apoio não se traduzisse em dinheiro, mas 

em favores, as atividades planejadas pela Comissão Nacional pudessem ser realizadas. 

Essa estratégia de aproximação do movimento folclórico com a esfera do poder também 

pode ser notada pela proposital realização das atividades de congraçamento em consonância 

com comemorações do calendário oficial dos governos. Isso era uma garantia de sucesso do 

ponto de vista dos recursos, já que as atividades propostas pela CNFL se encaixavam nestas 

comemorações oficiais, como foi o caso do I Congresso Internacional de Folclore ocorrido em 
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São Paulo e que teve seus custos cobertos pelas comemorações do IV centenário de São Paulo 

(VILHENA, 1997). 

Dessa forma, assumindo uma postura descentralizada e buscando agir em proximidade e 

consonância com a esfera do poder público, o movimento folclórico irá trilhar o caminho de 

sua glória enquanto movimento mobilizador de esforços, e de sua tragédia, do ponto de vista 

do interesse pela sua inserção no âmbito acadêmico. A proposta da rede de intelectuais 

regionais atuando em diferentes comissões estaduais sob a coordenação da CNFL a partir da 

década de 1940, é uma estratégia que responde não apenas a necessidade de estudar ou 

pesquisar os elementos folclóricos característicos de cada região, compreendendo a 

especificidade da identidade e da cultura brasileira a partir de uma dada noção de 

nacionalidade e de brasilidade presente na idéia de Brasil “cadinho” de Gilberto Freyre. Essa 

estratégia também procura dar conta desses elementos tradicionais num momento em que o 

país passa por transformações sociais, econômicas e urbanísticas que ameaçam a permanência 

dos aspectos tradicionalmente associados à idéia de uma identidade nacional enquanto um 

mosaico formado pela contribuição de diversas regiões.  

 
O movimento regionalista que um grupo de escritores, artistas e cientistas 
iniciaram há vinte e dois anos no Brasil e que representa, talvez, o primeiro 
movimento sistemático dessa espécie na América, foi e continua a ser um 
esforço para encorajar no Brasil uma vida cultural mais espontânea através 
de mais livre expressão de cultura por parte da gente das suas várias regiões 
(FREYRE, 1947, p. 144). 

 

Era preciso pensar o Brasil em termos de identidade a partir da idéia do continente e 

ilha, tal como proposto por Freyre. Os acontecimentos políticos verificados a partir da década 

de 1930, as transformações na ordem social e econômica que ocorreram neste período, 

contribuíram para que, no âmbito da produção de bens simbólicos, a temática da identidade e 

da cultura brasileira fosse redimensionada e valorizasse os elementos antes estigmatizados em 

virtude de o contexto histórico-social apontar para objetos e enfoques analíticos diferentes. 

 
Desde o século XVI que ao esforço colonizador do português na América 
correspondem tendências no sentido de coagulação da energia lusitana em 
várzeas mais favoráveis à cultura da cana de açúcar, em pontos do litoral 
mais favoráveis ao tráfico marítimo, à armazenagem de produtos, à 
constituição de cidades, ao embarque e exploração de pau-brasil e de peles, 
esboçando-se dêsse (sic) modo áreas economicamente estratégicas que 
depois se acentuariam em regiões mais amplamente culturais (FREYRE, 
1947, p. 18). 
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Era preciso, no entender dos líderes do movimento folclórico, encampar urgentemente 

uma ação mobilizadora que pudesse resguardar os elementos folclóricos ligados à nossa 

identidade, ante um processo civilizador marcado pela configuração de uma nova ordem 

societal. No desenvolvimento desta estratégia rumo à concretização de seus objetivos, os 

folcloristas sempre tiveram como uma de suas preocupações fundamentais a 

institucionalização de suas atividades. Essa era uma preocupação pertinente já que ao longo 

do processo de estruturação do campo intelectual brasileiro, em se tratando de ciências 

sociais, os estudos de folclore nunca obtiveram a legitimidade almejada por seus maiores 

líderes. 

Nos centros de decisão política e econômica do país, a partir da década de 1930, o 

processo de estruturação de um campo de atuação para os intelectuais da área das ciências 

sociais vai aos poucos se consolidando em torno de projetos de ensino universitário que 

contribuem para o estabelecimento de posições para os intelectuais formados a partir de um 

novo padrão de excelência acadêmica. No campo dos estudos de folclore, as instituições que 

podem ser elencadas como instâncias de reconhecimento e legitimação de discursos são os 

Institutos Históricos e as Academias de Letras que atuam como expressões iniciais de 

consolidação institucional das ciências sociais fora dos grandes centros. 

No universo de atuação dessas entidades, o perfil dos intelectuais congregados destoa 

profundamente daquele verificado no âmbito universitário, onde o que acaba pesando para o 

reconhecimento do trabalho intelectual, é a observância dos critérios científicos e a excelência 

acadêmica como forma de construção de um perfil de produção intelectual autônomo. Nestes 

grêmios, o perfil intelectual é marcadamente polígrafo, oscilando entre a literatura e a ciência, 

sem falar no fato de que muitos dos seus integrantes compõem suas estruturas a partir de um 

reconhecimento que extrapola o universo da produção intelectual e abrange a atuação no 

campo político, o que demonstra a forte ingerência dessa esfera junto a essas entidades em 

comparação às instituições de reconhecimento do trabalho intelectual no campo das ciências 

sociais stricto sensu. 

 
Os Institutos Históricos e Geográficos e as diversas Academias de Letras 
espalhadas pelos vários Estados do país encarregaram-se de agregar os temas 
e as abordagens relativas aos estudos dos problemas políticos, sociais, 
econômicos e culturais de suas respectivas “regiões” em articulação com as 
questões nacionais (PAIVA, 2002, p. 81). 

 

Embora essa postura de intelectual polígrafo seja marcante no âmbito destas 

agremiações, considerá-las neste contexto que se estende da década de 1930 até a década de 
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1960, período que engloba o recorte adotado neste trabalho, é fundamental para que se 

compreenda o processo de marginalização sofrido pelos estudos de folclore em sua relação 

com as ciências sociais durante a estruturação do campo de produção cultural no que diz 

respeito à produção em torno da temática do pensamento social. 

 
O estilo adotado [...] por estes “intelectuais regionais” caracterizava-se por 
um perfil “polígrafo” [...] cambiante entre a abordagem literária e a 
abordagem científica. No entanto, o peso por eles desempenhado não deve 
ser negligenciado [...] durante as décadas de 1930 e 1950. Se hoje atribuímos 
a esses intelectuais [...] um estatuto de amadorismo, isso só é possível em 
função do prévio conhecimento do desdobramento da correlação de forças 
travadas no processo de estruturação do campo intelectual nacional (PAIVA, 
2002, p. 81). 

 

Este aspecto se torna evidente quando tomamos conhecimento da política editorial do 

movimento folclórico no âmbito de atuação da CNFL na década de 1940. Seguindo a 

estratégia de documentação de seu objeto a partir do trabalho interligado dos intelectuais de 

“província”, o movimento folclórico se empenha em realizar o que Vilhena (1997) irá 

denominar de “grande inquérito”, em cumprimento a uma primeira etapa do programa de 

valorização, estudo e defesa do folclore desenvolvido por aquela entidade. 

A análise daquele autor em relação ao movimento folclórico parte da divisão de seu 

programa em três pontos fundamentais que são a pesquisa, a proteção e o aproveitamento do 

folclore a partir de sua inserção no ensino formal. A primeira etapa, que corresponde ao 

grande inquérito, deveria dar conta do levantamento das manifestações folclóricas, permitindo 

trabalhar em prol de sua proteção e de sua inserção no sistema de ensino formal de modo a 

valorizar o sentimento de continuidade nacional. 

Estes seriam, portanto, os três objetivos e também os três problemas fundamentais do 

movimento folclórico. Em torno deles irá se desenvolver toda uma agenda que pretende 

estabelecer um consenso entre os seus integrantes a partir das discussões e encaminhamentos 

tirados da realização dos eventos coletivos, como os congressos organizados não apenas para 

a divulgação da causa do movimento, mas também para fortalecer posições conceituais e 

sensibilizar a opinião pública e os governantes em relação aos seus objetivos. 

 
O primeiro item do programa básico definido pela CNFL forneceria os 
subsídios tanto para a “defesa” quanto para o “aproveitamento” do folclore 
e, em função disso, foi em torno dele que se configuraram os conflitos mais 
sérios enfrentados pelo movimento folclórico (VILHENA, 1997, p.175). 
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Os conflitos mencionados na citação acima dizem respeito aos critérios estabelecidos 

para a realização da pesquisa e levantamento do material relativo ao folclore em todo o país. 

Embora em um contexto anterior ao da CNFL se tenha exemplos da existência de uma 

preocupação científica para a realização da coleta do material folclórico, como o representado 

por Mário de Andrade quando esteve à frente da Sociedade de Etnografia e Folclore, criada 

em 1936, no mesmo período em que este dirigia o Departamento de Cultura do Município de 

São Paulo, no geral, o que marca estes estudos é o caráter amadorístico e diletante. 

A Sociedade de Etnografia e Folclore promove, por exemplo, um curso de extensão 

idealizado por Mário de Andrade cujo objetivo é formação para trabalho de campo, tendo 

como ministrante a professora Dina Lévi-Strauss. Trata-se de um bom exemplo de como 

Mário de Andrade pensava que os trabalhos em torno do folclore deveriam ser realizados. A 

preocupação era a de imprimir uma marca de cientificidade à atuação daqueles que tivessem 

como objeto de estudo as manifestações populares e que, no caso de Mário de Andrade, era a 

música popular, representante, na sua concepção, dos elementos mais característicos da 

cultura brasileira. 

 
Como idealizador desse curso, Mário afirma que “organizado sob bases 
eminentemente práticas, teve como intenção principal formar folcloristas 
para o trabalho de campo”. A preocupação era a mesma de Amadeu Amaral: 
imprimir à pesquisa folclórica uma orientação científica, reagindo contra a 
coleta de material feita “de maneira antiquada, deficiente e amadorística” 
[...] inspirada no “critério da beleza ou raridade do documento” (VILHENA, 
1997, p. 90). 

 

Essa preocupação de Mário de Andrade com uma formação que pudesse garantir um 

mínimo de cientificidade ao trabalho de campo a ser realizado pelos folcloristas não terá vida 

longa. A partir das mudanças empreendidas no cenário político do Estado Novo, Mário de 

Andrade deixa o Departamento de Cultura do Município de São Paulo e as iniciativas ligadas 

à sua gestão em prol da institucionalização dos estudos de folclore vão por águas abaixo. 

Reina, então, uma atmosfera de pessimismo que acaba contribuindo, ao mesmo tempo, para a 

uma reflexão em torno da necessidade de institucionalização do folclore como caminho rumo 

à objetividade de suas investigações no país. 

As razões para este pessimismo podem ser encontradas já no contexto de atuação da 

CNFL, em torno da mencionada política editorial incentivada por aquela entidade. Evidência 

da vitalidade do movimento folclórico, essa política editorial procurará, através da divulgação 

de uma série de documentos como atas de reuniões da comissão nacional e comunicações dos 

folcloristas de muitas regiões, veicular informações de modo a garantir o prosseguimento da 
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estrutura ramificada do movimento e a incentivar o trabalho de pesquisa e proteção do 

folclore que é seu objetivo fundamental. 

No que diz respeito às comunicações enviadas das “províncias” pelos secretários gerais, 

percebe-se uma tolerância muito grande em relação ao material recebido. Boa parte são textos 

curtos e que apenas dão notícia de um evento presenciado pelo autor em sua região, sem que 

haja maiores preocupações com o aprofundamento do tema, o que se distancia da 

preocupação anterior demonstrada por Amadeu Amaral e Mário de Andrade de assumir uma 

postura científica em abandono do diletantismo. 

 
A grande maioria daquelas comunicações era composta de artigos muito 
curtos, que frequentemente não passavam de três laudas datilografadas, nas 
quais o autor por vezes apenas registra alguns versos que coletou, uma festa 
que assistiu, uma ‘crendice’ da qual tem informações, um conjunto de 
ditados populares que recolheu. Nenhum detalhe é pequeno demais para que 
não mereça uma referência, para que não possa justificar uma publicação. O 
caráter assumidamente modesto dessas contribuições é bem expresso por um 
termo muito usado pelos folcloristas: achega (VILHENA, 1997, p. 177). 

 

Mário Ypiranga, integrante dessa rede de folcloristas, teve sua participação com a 

apresentação de documentos com essas mesmas características. Em um destes documentos, de 

três laudas datilografadas, o autor informa e denuncia o que chama de Os supostos festivais 

folclóricos do Amazonas, manifestações que estariam cumprindo muito mais a tarefa de 

trampolim político que a de permitir às camadas populares um espaço para que as tradições 

folclóricas pudessem ser revividas. O documento, uma comunicação de 1962, é uma 

demonstração das preocupações do secretário geral da Comissão de Folclore do Estado do 

Amazonas, mas que pode ser estendida para a quase totalidade dos intelectuais regionais 

recrutados pela CNFL. 

 
De seis anos a esta parte os editôres (sic) de “O Jornal” e “Diário da Tarde” 
de Manáus (sic), iniciaram com êxito absoluto concentrações de grupos 
folclóricos na praça do General Osório. Essas promoções sempre contaram 
com o apoio do governo do Estado do Amazonas e de formas comerciais, 
Companhia de Eletricidade, etc., que tudo fornecem, tornando praticamente 
indispendiosa para os promotores os chamados festivais folclóricos. Êstes 
(sic), analisados à margem de qualquer paixão, não portam realmente um 
sentido eminentemente cultural à vista do que vem sucedendo e que já foi 
denunciado várias vêzes (sic) por mim à Secretaria Nacional de Folclore. A 
promoção deveria revestir de fato um caráter cultural não fôra (sic) o 
interesse que impele a sua concretização (MONTEIRO, 1962, p. 01). 

 

Esse é um traço fundamental para a compreensão da marginalização dos estudos de 

folclore em relação à universidade e mais especificamente em relação ao universo das 
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ciências sociais. A institucionalização pretendida pelos folcloristas como forma de atribuir 

cientificidade aos seus estudos não ocorre. O folclore não conseguirá adentrar na universidade 

e transformar-se em uma disciplina científica com lugar reconhecido pela academia enquanto 

integrante do conjunto de interpretações do pensamento social. “O caráter ‘amador’ [...] 

acentuou-se em função do papel gradualmente assumido pela universidade enquanto um novo 

centro formador de profissionais destinados ao cumprimento das atividades vinculadas ao 

exercício intelectual e cultural” (PAIVA, 2002, p. 81). 

Os caminhos da institucionalização que serão priorizados pela coordenação do 

movimento folclórico farão com que este objetivo fique cada vez mais distante, uma vez que 

neste mesmo período, as ciências sociais estão se estruturando enquanto campo autônomo e o 

padrão de trabalho intelectual reconhecido como legítimo no processo de interpretação da 

realidade social brasileira, segue cada vez mais suas próprias regras baseadas na excelência 

acadêmica. 

No bojo dessa discussão, Florestan Fernandes (1989) chama a atenção para essa relação 

entre o folclore e as ciências sociais nos dizendo que: 

 
Com o progresso da pesquisa empírica sistemática no campo das ciências 
sociais, [...] tende a diminuir a importância dessas tarefas [formação de 
coleções], puramente documentativas. Quem pretenda estudar a mitologia 
Zuni do ponto de vista folclórico, por exemplo, não precisa encarregar-se do 
levantamento dos dados. Esse já se encontra feito, de forma rigorosa, pelos 
etnólogos (p. 10). 

 

O que está em jogo aqui é o reconhecimento científico da prática da pesquisa de campo. 

Essas preocupações são as mesmas que Mário de Andrade apresentava quando à frente do 

Departamento de Cultura do Município de São Paulo. É possível observar que a preocupação 

dos autores girava em torno da idéia de romper com o caráter diletante e amadorístico 

intimamente ligado aos estudos de folclore, tendo por base o próprio processo de 

institucionalização das ciências sociais que imprimia um ritmo diferente de trabalho. 

O folclore, no entender de Florestan Fernandes, tem uma importância fundamental 

enquanto método. Através de suas coleções, os folcloristas contribuem para a realização de 

pesquisas posteriores, além de registrarem ocorrências que de outra maneira jamais seriam 

registradas. Sendo assim: 

 
Quando se encara o folclore com referência a sua contribuição ao 
conhecimento humano [...] verifica-se que é “menos uma ciência à parte, que 
um método de pesquisas”. E com efeito tem sido utilizado pelos 
historiadores, pelos psicanalistas, pelos sociólogos, pelos antropólogos [...] 
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os quais aproveitam o material recolhido e analisado pelos folcloristas ou os 
resultados de sua interpretação para esclarecerem problemas levantados em 
seus trabalhos, reforçando hipóteses ou abrindo-lhes novas perspectivas 
(FERNANDES, 1989, p. 53). 

 

Nessa perspectiva de entender o folclore como um método, observamos claramente o 

distanciamento que é imposto aos estudos de folclore a partir da tomada de posição no campo 

das ciências sociais. Florestan Fernandes é um intelectual em sintonia com o padrão de 

institucionalização das ciências sociais paulistas e seu posicionamento exemplifica a posição a 

que os estudos de folclore vão pouco a pouco sendo colocados. 

A busca pela institucionalização realizada pelo movimento folclórico teve como 

condição sua aproximação em relação aos setores dirigentes tanto nas regiões que 

compunham a imensa rede de intelectuais ligados a CNFL, quanto nos centros mais 

importantes de tomadas de decisão política e econômica do país. A dinâmica empreendida na 

associação de esforços em torno de uma causa comum, bem como da realização de atividades 

grandiosas para a troca de experiências, a divulgação das atividades ou para as discussões 

conceituais, se tornou ao mesmo tempo a marca da vitalidade e a causa do enfraquecimento 

do movimento. 

Os objetivos eram grandiosos. A estratégia era inédita e surpreendente. A rede de 

intelectuais de “província” funcionou e o exemplo é o volume de documentos editados pela 

coordenação nacional onde “[...] podemos ter acesso à periferia extrema da network 

organizada pela CNFL” (VILHENA, 1997, p. 177). No entanto, os estudos relativos ao 

folclore foram pouco a pouco sendo alijados do âmbito acadêmico em estruturação entre as 

décadas de 1930 e 1960. A grandiosidade dos objetivos exigia uma proximidade 

comprometedora em relação aos setores dirigentes, tendo em vista as dificuldades para se 

angariar recursos que pudessem viabilizar as atividades propostas. A ingerência política 

marcou o movimento folclórico de uma forma substancial e, embora possamos atribuir 

importância aos trabalhos realizados pelos folcloristas como contributo para a compreensão 

do processo de estruturação e autonomização do campo de produção cultural no Brasil, o que 

acaba prevalecendo é a marca do amadorismo e do diletantismo, uma vez que o trabalho 

desenvolvido pelos folcloristas passa a responder a outros critérios de legitimidade que não 

aqueles exclusivamente ligados ao campo científico. 

Ainda que possamos encontrar fortes indícios de que nem todos estes intelectuais 

atuavam de maneira verdadeiramente amadorística e diletante, no que poderia ser tomado 

como uma demonstração de distanciamento geográfico e intelectual em relação aos grandes 
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centros do país, a marca do trabalho pouco criterioso sempre rondou as atividades dos 

folcloristas. No caso específico de Mário Ypiranga Monteiro, suas obras dão testemunho de 

que os autores envolvidos com a produção simbólica na região Norte não somente tem 

conhecimento daquilo que se produz em termos de pensamento social no Brasil e no mundo, 

como fazem uso de instrumentos teóricos ligados a essa produção ao forjarem, no interior de 

suas obras, um conjunto de representações que dão corpo à idéia de uma região específica que 

é a Amazônia.  

A partir da consolidação das ciências sociais no país, o intelectual polígrafo legitimado 

por instituições como os Institutos Históricos e as Academias de Letras foi pouco a pouco 

sendo substituído pelo intelectual originário dos setores médios (no sentido não econômico), 

treinado nos cânones científicos em consonância com os modelos europeus e norte-

americanos de ensino universitário que se implantam no Brasil a partir da década de 1930. 

Os intelectuais polígrafos estavam congregados em instituições polifônicas. “De 

maneira diversa, nesse local [Institutos Históricos] a produção científica sofreu com todas as 

limitações de um tipo de estabelecimento que congregou lado a lado elite intelectual e elite 

econômica e financeira” (SCHWARCZ, 1993, p. 100). Diferentes vozes emergiam das 

entranhas do Brasil e contribuíam para a configuração de uma dada imagem da nacionalidade. 

Isso nos remete a um estado anterior das relações de forças presentes no espaço de lutas que é 

o campo de produção cultural. Na década de 1930, o conjunto de representações acerca da 

realidade brasileira que consegue se legitimar como um discurso “criador” em termos de 

identidade, é o que está presente na proposta interpretativa de Gilberto Freyre que entende o 

Brasil a partir da metáfora do continente e ilha, ou seja, pensa a unidade nacional a partir da 

diversidade representada pela gama de regiões que muito têm a contribuir para a formação 

daquilo que se entende por identidade nacional. 

Esta perspectiva de aproximação entre o objetivo do movimento folclórico em atuar 

numa associação de esforços de diferentes intelectuais das “províncias” e a proposta de 

Gilberto Freyre de entender a nacionalidade a partir da multiplicidade de regiões, deverá ser 

desenvolvida num outro momento deste estudo no sentido de perceber as peculiaridades 

concernentes ao trabalho destes intelectuais no que diz respeito a sua participação no cenário 

nacional. 

A estratégia de agir de forma a mobilizar uma verdadeira rede de intelectuais radicados 

em diferentes regiões do país acaba abrindo espaço, como forma de compensação, para que 

esses intelectuais possam dar visibilidade à sua atuação no campo de produção cultural, 
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quebrando com isso o relativo isolamento a que estão sujeitos como intelectuais regionais por 

meio da política de publicação da CNFL. 

A vitalidade do movimento folclórico verificada entre as décadas de 1940 e 1950, 

contexto de atuação da CNFL, não combina com a posição de menor expressão ocupada por 

este ramo de estudos no universo do pensamento social brasileiro. A compreensão dessa 

realidade de marginalização dos estudos de folclore é um empreendimento que exige o 

estabelecimento de conexões entre os objetivos destes estudos e o processo de 

institucionalização das ciências sociais no Brasil. Esse exercício permite uma compreensão 

ampliada do processo de estruturação do campo de produção cultural no país, ao mesmo 

tempo em que permite a percepção das posições estabelecidas no interior de um espaço 

relacional em permanente conflito. 

 

1.2 A institucionalização das Ciências Sociais 

 

A década de 1930 simboliza um período de transformações na ordem política, 

econômica e cultural no Brasil. Uma velha ordem patrimonialista começa a ceder espaço às 

inovações urbanísticas verificadas nos grandes centros do país e uma nova estruturação do 

trabalho intelectual vai pouco a pouco sendo forjada por setores sociais que se encontram 

alijados dos processos de decisão política da nação. Neste contexto marcado pela perda da 

hegemonia política da oligarquia paulista, serão implantados os primeiros cursos de ciências 

sociais no Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro são os dois estados da federação que 

primeiramente experimentarão esse novo padrão de estruturação do trabalho intelectual que 

tende a seguir uma dinâmica própria e específica de funcionamento em relação à ordem social 

mais ampla, embora de maneiras distintas quando confrontados os dois projetos de ensino 

universitário nesta área do conhecimento. 

Trata-se, portanto, de um período marcado por intensas lutas em torno da busca pela 

legitimidade de posições num espaço relacional onde o que está em jogo é a capacidade de 

controle da produção do conhecimento como garantia de permanência no aparato de poder. O 

trabalho intelectual neste contexto tem seus limites estabelecidos pelos interesses das elites 

dirigentes em função da necessária reprodução de uma ordem em que suas posições no jogo 

sejam mantidas. O padrão seguido encontra-se diretamente ligado às engrenagens estatais, 

uma vez que o processo de estruturação de um campo de produção cultural relativamente 

autônomo em relação ao campo do poder ainda não existe ou está em processo de construção. 
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Somente a partir do processo revolucionário desencadeado em 1930, e seu 
posterior desdobramento, foi que os diversos setores oligárquicos sentiram-
se obrigados a fazer concessões aos setores “modernizantes” da sociedade. 
Neste sentido, o próprio processo de institucionalização das ciências sociais 
no cenário cultural brasileiro tornou-se viável exatamente enquanto um 
produto dos desentendimentos e concorrências entre os vários setores 
dirigentes tradicionais (PAIVA, 2002, p. 78). 

 

Estas questões nos remetem para a compreensão da realidade social como um espaço de 

lutas onde o que está em jogo é a capacidade de tornar legítima certa visão de mundo no bojo 

do exercício de um poder que pretende não existir ou não ser percebido. 

 
Uma espécie de “círculo cujo centro está em toda a parte e em parte alguma” 
– é necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais 
completamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é esse 
poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que 
não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem 
(BOURDIEU, 2007, p. 07-8). 

 

Tradicionalmente, o padrão de ensino superior que predominou na ordem 

patrimonialista girou em torno das faculdades de direito, medicina e engenharia e da relação 

destas com os setores dirigentes da sociedade que lhes impunham tanto o espaço de atuação, 

com postos de trabalho, como as demandas em torno das quais o trabalho intelectual deveria 

ser realizado. Somente com as mudanças de ordem econômica e política verificadas, o que 

culminará com o desmanche da organização social patrimonialista e senhorial, é que será 

possível o surgimento e a consolidação das ciências sociais em condições de atuar como um 

campo autônomo. 

 
A crise desencadeada tanto no plano político quanto no plano econômico da 
ordem patrimonialista [...] assentada na exploração da mão-de-obra escrava, 
forçou os setores oligárquicos a investirem no aperfeiçoamento técnico e 
político de seus “porta-vozes” a fim de que o controle do aparato estatal 
permanecesse “sob suas rédeas” (PAIVA, 2002, p. 77). 

 

As oligarquias paulistas, que neste momento de mudanças acabam por perder sua 

influência política em relação ao Rio de Janeiro, então capital do país, passam a se empenhar 

por construir um projeto educacional que pudesse permitir a formação de quadros para o 

cenário político e cultural em expansão. Segundo Miceli (2001), entre 1930 e 1964, nenhuma 

das iniciativas institucionais, em se tratando de ciências sociais, pode ser pensada como 

estando dissociada das demandas políticas e econômicas ligadas aos grupos dirigentes do 

país. Neste sentido, podemos perceber que é exatamente a dinâmica da ordem política e 
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econômica que marca a marginalização da oligarquia paulista em relação aos postos 

dirigentes da nação e que cria o ambiente favorável para o desenvolvimento de um novo 

padrão de formação e de produção intelectual. 

 
A Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP), criada em 1933, e a 
Universidade de São Paulo (USP), criada um ano depois, converteram-se em 
instituições destinadas a atender aos anseios de uma elite dirigente que, 
embora deslocadas do exercício do poder político no plano nacional, 
empenharam-se para o exercício do domínio do campo de produção cultural 
em formação e em progressiva expansão (PAIVA, 2002, p. 78). 

 

Este ponto é decisivo para que se compreendam as peculiaridades concernentes aos 

projetos institucionais de ensino universitário nos contextos paulista e carioca. O elemento 

central para uma comparação entre os dois projetos é o da proximidade e distanciamento em 

relação à esfera de decisão política. Neste caso, vamos verificar que no Rio de Janeiro, então 

capital do país, a forte ingerência política impede a implantação de um modelo de trabalho 

intelectual capaz de atuar de forma relativamente autônoma em relação à ordem social mais 

ampla. Temos então que a experiência universitária, exemplificada pela curta existência da 

Universidade do Distrito Federal e da Faculdade Nacional de Filosofia, será fortemente 

marcada pelo traço intervencionista em que o que estará em jogo é a capacidade de 

encaminhar esforços para a produção de orientações de políticas públicas. 

 
Tais diferenças estão na raiz das definições bastante contrastantes do que 
seja a ciência social, prevalecendo no Rio de Janeiro uma concepção 
‘intervencionista’, ‘militante’ e aplicada [...] enquanto em São Paulo parece 
se impor uma preocupação marcante com o treinamento metodológico, as 
leituras dos clássicos, o trabalho de campo (MICELI, 2001, p. 114). 

 

Esse traço de forte ingerência política verificada no caso das ciências sociais cariocas é 

o ponto central de compreensão das diferenças entre os dois modelos. A posição cada vez 

mais dominante no campo da produção cultural assumida por uma elite paulista cujas 

atividades estão ligadas ao novo padrão de trabalho intelectual rigorosamente acadêmico, é 

que passa a ganhar maior espaço no cenário da produção cultural do país. 

As novas regras em uso para o estabelecimento de posições dentro do espaço relacional 

de produção intelectual que é a universidade, estão pautadas em critérios desenvolvidos no 

interior do próprio campo, num processo de autonomização da esfera de produção simbólica 

em relação às outras esferas da sociedade, sobretudo a econômica e a política. 

 
O acesso às posições de comando e liderança esteve invariavelmente 
condicionado à produção e defesa do doutoramento, ao concurso para livre-
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docência e à conquista da cátedra, preenchendo-se esses lugares de 
preferência com licenciados nativos que firmaram sua reputação pela 
excelência de sua produção intelectual, pela herança presuntiva das posições 
em aberto com o retorno dos estrangeiros, ou então, por uma combinação 
variável de ambos fatores (MICELI, 2001, p. 102). 

 

Em contraposição, no Rio de Janeiro, essas posições passam a ser alvo de clientelismo e 

a excelência acadêmica cede espaço para as intervenções políticas através da prática do 

protetorado que não guarda nenhuma relação com o processo de autonomização verificado na 

experiência universitária paulista. O que ocorre, portanto, como nos mostra Miceli (2001), é 

uma corrida política cuja pretensão é assumir as posições disponíveis no jogo. 

Essa situação pode ser perfeitamente verificada pela atuação dos intelectuais que 

estiveram ligados ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), fundado em 1955, 

como alternativa de estudo, ensino e divulgação das ciências sociais. O traço intervencionista 

foi marcante na atuação do ISEB e seu estudo certamente contribui para a compreensão do 

processo de desenvolvimento e consolidação das ciências sociais no Brasil, considerados os 

condicionantes que estiveram presentes durante a estruturação do campo de produção 

intelectual no decorrer das décadas de 1930 e 1950. No que diz respeito à atuação no campo 

das ciências sociais, os isebianos pretendiam: 

 
Aplicar as categorias e os dados dessas ciências à análise e à compreensão 
crítica da realidade brasileira, visando a elaboração de instrumentos teóricos 
que permitam o incentivo e a promoção do desenvolvimento nacional. [...] 
na prática, pretendiam os isebianos, fundamentalmente, intervir no processo 
social através da elaboração de uma ideologia de desenvolvimento 
(TOLEDO, 1986, p. 227-8). 

 

Esse é o traço fundamental presente na experiência universitária do Rio de Janeiro e que 

a torna completamente oposta ao projeto de universidade desenvolvido em São Paulo. As 

diferenças no teor de excelência do trabalho intelectual encaminham as duas experiências para 

pólos antagônicos do processo de estruturação do campo de produção simbólica. São Paulo 

passará a representar um padrão intelectual efetivamente acadêmico, enquanto o Rio de 

Janeiro estará envolvido com a produção de uma ciência social de perfil eminentemente 

político e intervencionista. 

Na então capital federal, os aspectos que ganham primazia desde o início no 

desenvolvimento das atividades ligadas às ciências sociais são aqueles diretamente associados 

à realidade política, o que nos coloca diante da impossibilidade de pensarmos num campo de 

produção intelectual que apresente autonomia frente à ordem social mais ampla. A dinâmica 
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do campo de produção simbólica passa, assim, a responder aos movimentos da realidade 

social e política uma vez que o próprio horizonte intelectual é determinado por ela. 

 
Enquanto na capital federal vai se construindo uma hierarquia de objetos e 
problemáticas em função de sua relevância para o debate político mais 
amplo [...] prioridade aos conteúdos em detrimento dos procedimentos 
científicos, em São Paulo [...] prevaleceu uma hierarquia propriamente 
acadêmica privilegiando os métodos de apropriação científica [...] e os focos 
de interpretação, substituindo a relevância política pela excelência intelectual 
(MICELI, 2001, p. 104). 

 

A intelectualidade paulista envolvida com a experiência acadêmica, seja junto à Escola 

Livre de Sociologia e Política, seja junto à USP, encararam sua inserção nestes meios como 

uma possibilidade de emprego em tempo integral, devotando-se inteiramente às exigências 

requeridas por tal serviço, enquanto que a intelectualidade carioca, cujo exemplo mais 

específico foram os isebianos, estando às voltas com outras atividades, inclusive pessoais, 

encaram o trabalho acadêmico de forma menos abnegada que seus pares paulistas (MICELI, 

2001). 

O processo de estruturação de um campo intelectual que tem na sua autonomia de 

trabalho em relação à ordem política prática uma marca fundamental de sua atividade, como 

demonstra o caso paulista, se torna ainda mais evidente quando verificamos que é neste 

contexto paulista que se dão alguns acontecimentos significativos para o campo das ciências 

sociais no Brasil. Trata-se da fundação da Sociedade de Sociologia de São Paulo (1934), 

transformada em Sociedade Brasileira de Sociologia, em 1950, do I Congresso Brasileiro de 

Sociologia, em 1954, e a fundação da Sociedade Brasileira de Antropologia, em 1955. 

Podemos notar, portanto, uma efervescência acadêmica no contexto paulista que resulta 

do desenvolvimento de um padrão de trabalho universitário que cada vez mais vai se tornando 

autônomo em relação aos setores políticos e econômicos da sociedade e organizando sua 

dinâmica a partir de regras próprias de recrutamento e de organização do trabalho intelectual. 

A medida a ser tomada é a excelência acadêmica com o treinamento dos postulantes às 

posições em jogo no interior do campo a partir de regras e costumes que estão em 

consonância com os padrões da competição acadêmica européia, especificamente a francesa 

(MICELI, 2001). 

Essa situação é resultante da dinâmica particular que envolveu o desenvolvimento da 

universidade em São Paulo. Questões como o intervencionismo e o planejamento na área 

econômica e social, bases da produção intelectual no Rio de Janeiro, só passam a figurar entre 

as preocupações dos intelectuais ligados às ciências sociais em São Paulo, a partir da década 
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de 1960, quando estes já apresentam certo volume de capital cultural acumulado no âmbito da 

produção simbólica. Isso tornou o ambiente vivido em São Paulo, em termos de ciências 

sociais, extremamente favorável ao desenvolvimento de uma ciência autônoma constituída 

por intelectuais especificamente devotados ao trabalho acadêmico. 

Fruto da aliança entre uma vanguarda intelectual e um empresariado cultural, o projeto 

da USP tende, a partir de sua fundação e consolidação, a se distanciar de suas origens, ligadas 

aos interesses de uma elite política decadente no contexto da década de 1930, e a seguir uma 

regra própria de funcionamento que pretende atender a demandas internas relacionadas aos 

anseios dos intelectuais formados nos padrões de excelência acadêmica por ela representado. 

 
A consolidação institucional uspiana foi se construindo em meio a essa faixa 
crescente de desencontro entre os objetivos do projeto original, tal como fora 
definido pelos setores da elite que eram seus mentores, e os rumos 
acadêmicos profissionalizantes pelos quais enveredou a universidade em 
resposta às demandas de sua base social de atendimento (os formados) 
(MICELI, 2001, p. 105). 

 

As diferenças entre os projetos de São Paulo e o do Rio de Janeiro também podem ser 

vislumbradas através das formas de apropriação e uso dos recursos públicos que estiveram 

envolvidos no ato de sua implementação e desenvolvimento. Neste caso, temos duas formas 

distintas de racionalização dos recursos que contribuem para o estabelecimento das diferenças 

entre as ciências sociais praticadas nos dois contextos. 

 
Em São Paulo, a organização universitária foi desde o início [...] 
estadualizada sem que tal vínculo orçamentário e de jurisdição 
administrativa se traduzisse em esgarçamento de sua autonomia acadêmica e 
intelectual. Para desfecho institucional contribuiu particularmente o caráter 
independente e privado dos círculos intelectuais paulistas, responsáveis na 
época pela criação recente de negócios culturais de pequeno e médio porte 
[...] de [...] veículos de difusão cultural [...] de empreendimentos 
empresariais ambiciosos [...] e de grandes instituições culturais (MICELI, 
2001, p. 106). 

 

O projeto universitário em São Paulo esteve, portanto, diretamente ligado aos interesses 

de uma elite desejosa por reverter à situação que a teria levado a perda de espaço nas decisões 

políticas do país. As ciências sociais estão, portanto, envolvidas pela atmosfera favorável ao 

desenvolvimento de um campo de produção simbólica em posição de relativa autonomia, uma 

vez que essa elite derrotada pelo movimento revolucionário de 1930, estará inteiramente 

voltada para a promoção de uma política de produção cultural em que possa assumir uma 

posição de destaque. 
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Com este espírito, a universidade paulista foi pouco a pouco se distanciando da esfera 

do poder político enquanto instância de decisão e desenvolvendo uma postura de 

profissionalização marcadamente acadêmica. Dar continuidade a este projeto era uma decisão 

que estava de acordo com os interesses dos principais envolvidos neste empreendimento, pois 

isso significava alavancar suas carreiras na medida em que estavam integrados de corpo e 

alma com o trabalho acadêmico e buscavam consolidar sua posição no interior do campo de 

produção simbólica. 

 
A rigor, só existiu uma vida acadêmica em acepção aproximada das 
experiências européias e norte-americanas na Universidade de São Paulo, 
entendendo-se por isso uma atividade profissional permanente de docentes e 
pesquisadores em condições de fazer da universidade o centro de sua vida 
pessoal (afetiva e profissional), o lugar de suas realizações, o espaço 
prioritário de sociabilidade, o horizonte último de suas expectativas de 
melhoria social, a instância decisiva de reconhecimento do mérito científico 
e intelectual (MICELI, 2001, p. 107). 

 

O trabalho intelectual segue suas próprias regras de reconhecimento e de legitimação. A 

instituição acadêmica representa o horizonte para a tomada de posição interna ao campo de 

lutas que é o campo de produção simbólica, mas representa também a possibilidade de 

ascensão social na medida em que, do ponto de vista econômico e político, as camadas sociais 

que irão projetar e compor os quadros do ensino superior paulista, não encontram expressão 

no período pós-1930. 

Dessa forma, a compreensão das peculiaridades dos dois projetos de ensino 

universitário mais significativos postos em prática no país a partir da década de 1930, exige 

uma postura interpretativa que possa estabelecer os vínculos existentes entre a esfera política 

da sociedade e o universo acadêmico, locus privilegiado para o desenvolvimento do trabalho 

intelectual “desinteressado”. É neste sentido que Miceli (2001) propõe como elemento 

esclarecedor da questão do contraste entre Rio de Janeiro e São Paulo, a aproximação entre a 

universidade carioca e a política, enquanto que a universidade paulista guarda relações 

específicas com a ciência, “dando conta, de um lado, da sintonia fina entre a atividade política 

e intelectual na capital do país e, de outro, da distância tangível entre os principais integrantes 

da escola sociológica paulista e os foros [...] da militância política no estado” (MICELI, 2001, 

p. 110). 

Neste sentido, o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil ocorreu de modo a 

aproximá-la ou a distanciá-la da esfera política. Trilhando um caminho autônomo, 

estabelecendo regras próprias de legitimidade e reconhecimento do trabalho intelectual, 
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gerindo recursos públicos sem o comprometimento de suas atividades enquanto universo 

diferenciado daquele de onde advêm estes recursos, representando uma possibilidade de 

ascensão tanto profissional como social, a universidade e as ciências sociais em São Paulo 

marcam o seu lugar na história do pensamento social brasileiro de forma definitiva. No Rio de 

Janeiro, os cientistas sociais mantêm um pé na universidade e o outro na política e encontram 

sentido para o seu trabalho como intelectuais na proposição de políticas públicas, seguindo 

uma postura altamente intervencionista. 

Esses são os caminhos do processo de institucionalização das ciências sociais no Brasil 

ou, pelo menos, os caminhos dos dois projetos mais significativos de institucionalização deste 

ramo de interpretação da realidade. Os dois casos são paradigmáticos para se ter uma idéia 

dos condicionantes que estiveram em jogo na constituição do ensino universitário no país, 

bem como para a compreensão das conexões entre os diferentes discursos que procuram 

legitimidade enquanto conjunto de representações acerca da realidade. 

 

1.3 Contatos e distâncias 

 

No caminho percorrido pelo pensamento social brasileiro, encontramos diferentes 

posturas metodológicas e epistemológicas voltadas para a construção de representações acerca 

da realidade. Partindo do século XIX, e considerando-o em dois momentos, encontramos em 

sua primeira metade a proposta do Romantismo, com a idéia de identidade pensada no plano 

literário a partir de uma idealização do elemento indígena. Na segunda metade deste mesmo 

século, a identidade e a nacionalidade passam a ser equacionadas a partir de um arcabouço 

teórico-explicativo determinista, que entende a realidade brasileira numa perspectiva 

comparada, onde o modelo civilizacional é representado pelo mundo europeu. Já no século 

XX, observa-se a permanência das mesmas bases de interpretação da realidade até a década 

de 1920, onde os caminhos das representações acabam por propor a necessidade de um Estado 

forte e centralizador capaz de organizar um processo de branqueamento rumo à construção da 

nação. Somente a partir da década de 1930 é que as coisas começam a mudar e as 

representações forjadas no âmbito das ciências sociais revisitam os posicionamentos 

anteriores buscando identificar aspectos negligenciados. 

 A década de 1930 também é o marco de implantação e de desenvolvimento dos 

primeiros cursos de ciências sociais no Brasil. Para tanto, as experiências de São Paulo e Rio 

de Janeiro em torno da criação de centros universitários devem ser consideradas por qualquer 

análise que tenha por objetivo entender a dinâmica de estruturação de um campo de produção 
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simbólica, bem como o estabelecimento de um padrão de trabalho intelectual inovador, se 

comparado ao período imediatamente anterior. 

O sistema de referências que determina a validade do que é produzido dentro deste 

campo específico, não pode ser procurado fora de seus próprios limites. Entendendo a 

realidade social como uma invenção e considerando a existência de um conflito pela busca de 

legitimidade para uma dada visão acerca dessa realidade, percebe-se que o caso paradigmático 

da USP, em se tratando de ciências sociais, representa a possibilidade de invenção de um 

mundo capaz de fazer sentido para as posições assumidas pelos seus integrantes enquanto 

produtores de representações. 

 
O campo da produção cultural é o terreno por excelência do enfrentamento 
entre as frações dominantes da classe dominante – que combatem aí, às 
vezes, pessoalmente e, quase sempre, por intermédio dos produtores 
orientados para a defesa de suas idéias e para a satisfação de suas 
preferências – e as frações dominadas que estão totalmente envolvidas neste 
combate (BOURDIEU, 2006, p. 70). 

 

Partindo desta compreensão da realidade social enquanto um espaço de lutas entre 

representações pelo reconhecimento para uma dada visão construída acerca da realidade, 

podemos estabelecer uma conexão entre o processo de marginalização sofrido pelos estudos 

de folclore e a institucionalização das ciências sociais enquanto um discurso reconhecido e 

legitimado pela academia. Somente remetendo o foco de interpretação para o contexto em que 

tem início o desenvolvimento da profissionalização do trabalho intelectual no campo das 

ciências sociais no Brasil, é que podemos perceber os condicionantes que acabam por 

determinar o lugar subordinado que o folclore irá ocupar no conjunto do pensamento social a 

partir da década de 1930 e, mais especificamente, entre as décadas de 1940 e 1950. 

A partir do momento que um novo padrão de institucionalização do trabalho intelectual 

começa a ser definido, a postura do intelectual polígrafo ligado ao movimento folclórico tende 

a perder espaço. Ao mesmo tempo em que se confirma a excelência do estudo e pesquisa 

legitimados pelos cânones científicos, o folclore é relegado a posições de menor prestígio 

enquanto conjunto de representações que se pretende legítimo. 

 
A crescente especialização e profissionalização do trabalho intelectual 
ocorrido no cenário cultural nacional, principalmente a partir da década de 
1930 [...] promoveu, paulatinamente, o afastamento dos estudos de folclore e 
de seus respectivos intelectuais para as áreas mais ‘subordinadas’ do campo 
intelectual (PAIVA, 2002, p. 75). 
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A estratégia de ação e recrutamento implementada pelo movimento folclórico na década 

de 1940, destoa totalmente do novo padrão representado pelos intelectuais acadêmicos ligados 

ao caso mais exemplar de estruturação do trabalho intelectual apresentado pelos quadros 

formados pela Universidade de São Paulo. A imensa network do folclore empenhada na coleta 

de material para estudo e proteção dos fatos folclóricos, envolvia uma gama de colaboradores 

radicados nos diversos recantos do país de modo a elencar os acontecimentos tradicionais de 

suas respectivas regiões e contribuir para a formação de uma nacionalidade. 

Considerando o fato de que fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo o campo de produção 

cultural não apresenta as condições institucionais necessárias para o desenvolvimento de um 

trabalho intelectual autônomo como ocorre com as universidades, os lugares privilegiados de 

recrutamento para a formação dessa rede de intelectuais agindo em associação de esforços 

serão, como vimos acima, as Academias de Letras e, principalmente, os Institutos Históricos e 

Geográficos ramificados pelo país. 

Acontece que os critérios de ingresso verificados, por exemplo, nos Institutos 

Históricos, muitas vezes não levam em consideração o reconhecimento por produção no 

campo da ciência, mas o prestígio político do postulante. Neste caso, a imagem destes 

intelectuais de “província” será a de um estudioso polígrafo que atua nos limites da literatura 

e da ciência. 

 
O perfil dos sócios do IHGB não é [...] aleatório. Combinando desde 
políticos e proprietários de terra (a maior parte de seus sócios) até literatos 
ou pesquisadores de renome [...] o instituto tinha como função a consagração 
da elite local e de uma história basicamente regional. Comprovam-se [...] 
não apenas as diversas condições de admissão, como também os critérios 
elásticos de absorção de novos sócios. A associação cumpria, assim, 
diferentes papéis: para alguns significava um local de projeção intelectual, 
para outros um espaço de promoção pessoal (SCHWARCZ, 1993, p. 104). 

 

Esse é um ponto interessante para o entendimento do processo de marginalização a que 

foram submetidos os estudos de folclore entre as décadas de 1940 e 1950. Numa realidade 

que não apresentava um campo de produção cultural perfeitamente estruturado, os Institutos 

Históricos e as Academias de Letras representam as únicas possibilidades de concretização do 

trabalho intelectual em diversas regiões brasileiras. A valorização deste trabalho, por 

exemplo, pela vigorosa política editorial do movimento folclórico, atua como um elemento de 

compensação ao esforço destes abnegados intelectuais de província que encontram uma via de 

acesso ao cenário nacional da produção de bens simbólicos. 
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Embora o volume de material publicado pela CNFL seja significativo do ponto de vista 

da quantidade, o caráter dessas publicações acaba pesando para fortalecer a posição 

marginalizada dos estudos de folclore no universo do pensamento social brasileiro. Na 

verdade é uma combinação de fatores que devem ser levados em consideração para que se 

estabeleçam com precisão os condicionantes dessa marginalização. 

A grandiosidade dos objetivos, como a de formar uma teia de colaboradores para 

colecionar a maior quantidade possível de fatos folclóricos numa realidade em rápida e 

intensa transformação, é algo que passa a depender de grandes somas de recursos. Nem a 

Comissão Nacional, nem as Comissões Estaduais de Folclore possuem tais recursos. A 

estratégia então adotada é a de estabelecer convênios com os governos na esfera federal, 

estadual e municipal. Tais convênios, no entanto, se revelam instáveis na medida em que 

dependem não de uma política pública, mas dos interesses em jogo no campo político onde 

muitas vezes o apoio à realização de uma atividade, como congressos ou semanas de folclore, 

ocorre na medida em que os setores à frente dos governos tirem algum proveito da dimensão 

de espetáculo que o evento possa representar. 

Isso demonstra uma forte ingerência política, algo que já está na raiz do próprio 

movimento uma vez que a CNFL nasce no seio do Governo Federal, ligada ao Ministério das 

Relações Exteriores, órgão em que trabalha o principal idealizador do movimento folclórico, 

Renato Almeida. Logo, desde seu nascimento, o movimento folclórico já carrega o anúncio 

do seu declínio se pensarmos que, neste período, o padrão de trabalho intelectual reconhecido 

é aquele que segue suas próprias regras, mantendo distância da esfera do poder político. 

Pautando sua atividade em grandes eventos ritualísticos, como congressos nacionais e 

internacionais, onde além de discussões conceituais, ocorrem apresentações folclóricas 

ilustrativas da diversidade regional e cultural do Brasil, o movimento folclórico não encontra 

outra saída para a falta de recursos a não ser através da sensibilização dos governos, 

procurando, inclusive, associar os eventos às festividades do calendário oficial de prefeituras 

ou governos estaduais na forma como exposto acima. 

Não é o fato de ter seus eventos financiados por recursos públicos que faz com que o 

movimento folclórico venha a ser desqualificado frente ao processo de institucionalização das 

ciências sociais. No contexto de criação de entidades representativas das ciências sociais na 

década de 1950, o I Congresso Brasileiro de Sociologia, por exemplo, foi patrocinado pela 

Comissão responsável pelo IV Centenário da Cidade de São Paulo, mesmo evento oficial que 

incorporou em suas comemorações o I Congresso Internacional de Folclore. A questão 

fundamental está na autonomia da esfera de produção cultural. No caso da USP, mesmo 
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existindo o vínculo orçamentário com o governo estadual, a autonomia acadêmica e 

intelectual não teve suas bases atingidas em decorrência do caráter independente e privado 

apresentado pelos círculos intelectuais do contexto paulista (MICELI, 2001). Esse não foi o 

caso do movimento folclórico, que acabou tendo suas atividades completamente dependentes 

dos recursos conseguidos pela assinatura de convênios com o poder público. 

Movimento folclórico e ciências sociais podem ser colocados lado a lado enquanto 

instrumentos de reflexão e interpretação da realidade. Ambos compõem o horizonte daquilo 

que se pode chamar de pensamento social brasileiro e, embora as ciências sociais possam 

ocupar uma posição de destaque enquanto conjunto de representações legitimadas pela 

armadura acadêmica, os estudos de folclore também fornecem elementos importantes para 

uma compreensão ampliada do processo de estruturação do campo de produção de bens 

simbólicos no Brasil. 

O distanciamento entre esses dois universos está em relação direta com o caminho 

trilhado por cada um no sentido da institucionalização. As ciências sociais se legitimam 

através de um crescente movimento de profissionalização marcado pela autonomia em relação 

aos setores dirigentes da sociedade. O movimento folclórico, por sua vez, trilha um caminho 

de institucionalização que o aproxima cada vez mais da esfera das decisões políticas uma vez 

que só pode agir mediante os recursos governamentais disponibilizados, pelo menos quando 

se tem em mente a realização de grandes eventos como os congressos de folclore que foram a 

marca fundamental da vitalidade do movimento. 

Portanto, a proximidade com o poder público, o recrutamento de intelectuais junto a 

instituições cujo padrão de trabalho intelectual difere do acadêmico, a tolerância verificada 

pela política editorial da CNFL a partir da década de 1940, são fatores que, se relacionados 

com o processo de institucionalização das ciências sociais no mesmo período, permitem a 

compreensão da marginalização dos estudos de folclore no universo interpretativo do 

pensamento social brasileiro. O relativo silêncio verificado por Vilhena (1997) em relação ao 

folclore no conjunto de produções do pensamento social brasileiro entre as décadas de 1930 e 

1960, algo que contrasta, segundo o autor, com a vitalidade do movimento folclórico em se 

tratando dos grandes eventos ritualísticos realizados, só pode ser entendido nesta conexão. 

Além disso, é preciso lembrarmos que cada vez mais a partir da década de 1930, o 

padrão de trabalho intelectual que ganha espaço no campo das ciências sociais é aquele 

marcado por uma formação sistemática que se contrapunha à realidade do intelectual 

polígrafo envolvido com inúmeras atividades. Neste debate, o folclore passa a ser visto como 

um campo de estudos cujo objeto não possui uma especificidade suficientemente capaz de lhe 
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garantir o status de campo disciplinar autônomo, uma vez que compunha o universo mais 

amplo da cultura podendo ser alvo dos estudos de disciplinas já consolidadas no universo das 

ciências sociais. Esse inclusive é um ponto chave na polêmica estabelecida entre os 

folcloristas e Florestan Fernandes, um dos principais representantes da sociologia acadêmica 

em São Paulo. 

 

Método ou ciência [...] a importância do folclore jamais poderia advir de sua 
conceituação e sua situação nos quadros dos conhecimentos científicos, mas 
da contribuição concreta que ele representasse. [...] Outro aspecto é a falta de 
base de qualquer tentativa para fundamentar o folclore como ciência: não 
existe um conjunto de fatos folclóricos relacionados causalmente, cuja 
natureza o caracterizasse como um objeto específico de uma ciência nova, 
com um campo de estudos sui generis – o folclore, no caso. Os fatos 
apresentados e caracterizados como folclóricos estão compreendidos numa 
ordem de fenômenos mais ampla – a cultura – e podem ser estudados como 
aspectos particulares da cultura de uma sociedade, tanto pela sociologia 
cultural como pela antropologia (FERNANDES, 1989, p. 46). 

 

No momento em que Florestan Fernandes expressa essa posição, a saber, a década de 

1940, as ciências sociais já passam por um processo de consolidação enquanto possibilidade 

de leitura e compreensão da realidade. Já no campo dos estudos de folclore, ainda é possível 

verificar a existência de um debate interno a respeito da definição do objeto prioritário de 

estudo dos folcloristas até mesmo como forma de resolver os impasses para a constituição de 

sua identidade disciplinar. Ao mesmo tempo em que no ambiente acadêmico as ciências 

sociais se desenvolvem a partir da valorização de uma formação sistemática, que prepara o 

terreno para a sua consolidação enquanto campo autônomo dentro do pensamento social 

brasileiro, os estudos de folclore, desde a década de 1930, encontram-se às voltas com um 

debate conceitual em torno da definição do lugar que deveria ser ocupado pelos folcloristas no 

trabalho de reflexão acerca da realidade brasileira. 

No âmbito de atuação da CNFL e a partir da especificidade tanto do contexto histórico-

social, quanto da dinâmica de estruturação do campo intelectual nacional, o movimento 

folclórico empreende um resgate do processo de desenvolvimento dos estudos nesta área no 

Brasil, procurando firmar uma posição no debate com as ciências sociais pela demonstração 

da importância da institucionalização como estratégia de superação do amadorismo que tinha 

na figura do intelectual polígrafo e polivalente seu maior destaque. E será a partir dos debates 

ocorridos no I Congresso Brasileiro de Folclore, que acontece em 1951, no Rio de Janeiro, 

que será redigida a Carta do Folclore Brasileiro, documento que procurava fazer uma 

caracterização do fato folclórico, definindo uma identidade comum aos folcloristas que fosse 
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capaz de garantir o reconhecimento como um discurso autônomo no território representado 

pelo campo das ciências sociais brasileiras. 

O documento final da Carta não representava um consenso absoluto a respeito da 

definição do que seria o fato folclórico e podemos dizer que, ao se materializar na forma de 

uma síntese de duas propostas apresentadas no congresso a partir de duas comissões 

diferentes, mesmo que tenha conseguido definir um domínio próprio e exclusivo de atuação 

do folclore, não pôs fim às polêmicas internas ao movimento folclórico. Em linhas gerais, o 

documento promovia uma ampliação da abrangência dos estudos de folclore de modo à 

definí-los como uma área específica do pensamento social brasileiro, mas ainda assim, houve 

discordâncias entre os próprios folcloristas em relação ao “alargamento” na definição do seu 

objeto. 

 

Ampliada sua abrangência [...] não seria possível então negar, imaginavam 
talvez os folcloristas, a existência de um objeto próprio para os estudos de 
folclore, que sustentaria sua legitimidade como disciplina autônoma, 
questionada antes, por exemplo, por Florestan Fernandes. No entanto, não é 
surpreendente que mesmo aliados do movimento folclórico acabem tomando 
essa ampliação [...] como uma invasão a outros domínios que também lhes 
seriam caros (VILHENA, 1997, p. 141-2). 

 

O autor nos dá um exemplo dessa polêmica interna envolvendo a redefinição do fato 

folclórico a partir do I Congresso, expondo a crise que se estabeleceu na Comissão 

Paranaense entre dois de seus integrantes, o que pode ser tomado como uma mostra das 

fragilidades apresentadas pelo movimento folclórico para o estabelecimento de um consenso a 

respeito de seu objeto de estudo e de sua realidade enquanto campo disciplinar. Tal polêmica 

toma corpo no contexto do Congresso Internacional de Folclore ocorrido em 1954 na cidade 

de São Paulo, evento que também marcou um choque entre as reconceituações apresentadas 

pela CNFL e as posições conceituais defendidas pelos folcloristas estrangeiros que fizeram 

parte daquele congresso. 

O resultado das discussões envolvendo folcloristas brasileiros e estrangeiros não se 

daria naquele momento uma vez que, apoiando-se nas dificuldades para chegar a uma 

definição unificada para o fato folclórico, tendo em vista as enormes variações nacionais em 

jogo, o Congresso encaminha o problema para ser resolvido a partir da intervenção da 

UNESCO, por meio da formação de uma comissão de notáveis que pudesse chegar a um 

parecer conclusivo para a polêmica instalada e que em nada contribuía para que, no Brasil, os 
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estudos de folclore pudessem finalmente consolidar a sua posição no campo das ciências 

sociais com um lugar na academia. 

A proposta de reconceituação apresentada em 1951 pela CNFL, ocorre de modo a 

retomar a produção de autores reconhecidos como os precursores dos estudos de folclore no 

Brasil a partir de uma perspectiva científica capaz de substituir o amadorismo de que os 

folcloristas sempre foram acusados. É neste sentido, que os nomes de Sílvio Romero, Amadeu 

Amaral e Mário de Andrade são valorizados enquanto autores cujas obras em torno do 

folclore figuram entre as mais importantes em se tratando da necessidade de redefinição do 

fato folclórico. 

Privilegiando a literatura popular e opondo-se tanto à visão romântica e idealizadora de 

José de Alencar a respeito do elemento indígena, como à visão pessimista de Celso de 

Magalhães no que tange a pobreza e a originalidade da literatura produzida no Brasil, Sílvio 

Romero chama a atenção para o fato de que a originalidade da literatura popular feita no país 

resulta exatamente do aspecto desvalorizado por interpretações anteriores, a saber, o aspecto 

da mestiçagem. É através do processo de mestiçagem que para muitos no final do século XIX 

e início do século XX, é tomada como empecilho para o processo de construção da nação, que 

temos acesso ao que de original existe em nossa formação. E é esse aspecto considerado pelo 

autor como elemento fundamental para a identificação dos elementos inovadores da literatura 

praticada no país, dentro de uma perspectiva de amalgamento racial, que o movimento 

folclórico irá valorizar enquanto caminho de definição do fato folclórico numa perspectiva 

científica e restrita aos elementos presentes na realidade nacional. 

Na mesma linha de valorização das especificidades nacionais e do emprego de uma 

postura científica na coleta e tratamento dos elementos do folclore brasileiro, Amadeu Amaral 

é tomado como um dos principais formuladores do movimento folclórico brasileiro e um 

nome de destaque em se tratando da elaboração de um programa de trabalho cujo principal 

objetivo seria a consolidação do folclore como uma verdadeira “ciência brasileira”, atuando 

em colaboração com o processo de produção de uma ciência universal a partir da realidade 

específica em que estivesse sendo produzida. O estatuto dessa “ciência brasileira” seria 

estabelecido mediante a superação do caráter diletante associado aos estudos de folclore e que 

marcava a atuação de intelectuais polivalentes envolvidos, entre outras coisas, com a literatura 

e a política. Essa figura de intelectual assoberbado e que na maioria das vezes apenas 

excursionava pelo folclore, deveria ser substituída pelo trabalho sistematicamente orientado, 

algo possível apenas a partir da institucionalização universitária almejada pelos folcloristas, 

mas que nunca se concretizou a não ser no campo da música onde “a cadeira de folclore 
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musical [foi] criada nas escolas de música e nos conservatórios e transformada em matéria 

obrigatória para várias formações” (VILHENA, 1997, p. 153).  

A singularidade nacional percebida por Sílvio Romero e Amadeu Amaral na literatura 

popular, eleita como objeto prioritário dos estudos de folclore, passa a ser buscada durante a 

década de 1930 por Mário de Andrade na “música popular”, considerada por ele como o 

elemento representativo da nacionalidade uma vez que “a literatura ‘genuinamente’ popular 

no Brasil era expressa através de cânticos, logo, como decorrência dessa constatação, uma 

correta coleta da literatura popular deveria pressupor também a sua coleta musical” (PAIVA, 

2002, p. 86). 

 

A sugestão de Mário de Andrade para localizar-se na música popular a 
marca principal de nossa nacionalidade conheceu enorme sucesso a partir 
dos anos trinta. Aquela foi a década em que ganhou maior vigor a corrente 
nacionalista de nossa música erudita, em que se destacavam Heitor Villa-
Lobos e Lorenzo Fernandes. [...] No momento em que é fundada a CNFL, 
quando Mário já havia falecido, é ainda visível a supremacia dos estudos 
musicológicos no interior do campo dos estudos de folclore no Brasil, não 
sendo por acaso que a comissão tenha sido organizada por Renato Almeida, 
um especialista dessa área (VILHENA, 1997, p. 153). 

 

O giro proposto por Mário de Andrade da literatura para a música popular, seguia as 

preocupações do autor em relação ao rápido processo de urbanização e industrialização do 

país que vinha promovendo mudanças significativas na realidade nacional, mudanças estas 

sentidas no campo da música popular a partir do advento do rádio e do disco. Para tanto, essa 

música precisaria ser recolhida com a máxima urgência, o que garantiria um acesso direto aos 

elementos da nacionalidade. Dessa forma, a adoção da música popular como temática 

prioritária dos estudos de folclore, cumpriria a tarefa de valorização dos elementos 

genuinamente brasileiros que estariam passando por um intenso processo de 

descaracterização. 

Na década de 1950, período de forte atuação do movimento folclórico haja vista a 

realização de inúmeras Semanas e Congressos de Folclore, o debate em torno da definição do 

fato folclórico toma como ponto de partida a eleição dos folguedos populares. Isso ocorre a 

partir das deliberações do segundo Congresso Brasileiro de Folclore em 1953, momento em 

que, orientadas pela Comissão Nacional, as Comissões de Folclore de cada estado partem para 

o levantamento de informações dos diferentes folguedos praticados no interior do Brasil e que 

poderiam contribuir no processo de formação do que Amadeu Amaral definiu como “ciência 

brasileira” do folclore. Essa “ciência brasileira” atuaria como uma etapa fundamental para o 
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fornecimento de elementos ou mesmo para a correção das produções de uma ciência universal 

ao invés de participar somente como um pensamento subjugado no trabalho de leitura e 

construção da realidade. 

As reconceituações propostas pelos folcloristas brasileiros a respeito do fato folclórico, 

guardavam relações com a forma pela qual percebiam o processo de formação sócio-cultural 

da nacionalidade. Os deslocamentos do objeto prioritário do folclore da literatura popular para 

os folguedos populares, com uma passagem pela música, representaram os objetivos dos 

folcloristas, ou pelo menos da grande maioria destes, em delimitar o fato folclórico numa 

perspectiva internalista e restritiva, que tomasse a realidade do país como o ponto de partida 

para a construção da imagem identitária da nação no plano das representações. 

A especificidade da realidade brasileira exigia uma postura diferenciada por parte 

daqueles que se dedicassem ao trabalho de desvendamento de nossa formação histórica. Os 

critérios empregados pelos folcloristas estrangeiros, no entender da CNFL, não davam conta 

dessa especificidade e, portanto, as sucessivas reconceituações propostas tinham como 

objetivo a expansão das possibilidades de entendimento do folclore nacional, o que pode ser 

percebido, por exemplo, na proposta do chamado “folclore nascente”, contemplado na Carta 

do Folclore Brasileiro na medida em que esta reconhece em um de seus pontos que mesmo as 

manifestações que não apresentassem o aspecto tradicional, poderiam ser consideradas como 

folclóricas desde que outras características como a aceitação coletiva e o caráter 

essencialmente popular, fossem respeitados no momento da definição do objeto prioritário de 

estudo (VILHENA, 1997). 

A forma pela qual os folcloristas brasileiros equacionaram o problema da definição do 

fato folclórico, se conseguiu estabelecer um mínimo de consenso entre os participantes do 

movimento, não logrou sucesso, por sua vez, na tarefa de garantir um lugar para o folclore 

entre as ciências sociais que foram, pouco a pouco, trilhando um caminho de 

institucionalização no interior das universidades. Enquanto na década de 1950, o movimento 

folclórico ainda buscava resolver as polêmicas em torno da definição de seu objeto, as 

ciências sociais consolidavam sua posição no pensamento social brasileiro com o 

desenvolvimento de cursos de pós-graduação que completavam a formação de diferentes 

gerações de estudiosos. 

A dinâmica interna do movimento folclórico e o caminho escolhido rumo à 

institucionalização, fizeram com que a distância em relação às ciências sociais se ampliasse 

na medida em que os critérios de abordagem e de construção da realidade verificados nestas 

duas vertentes do pensamento social brasileiro, resultaram em visões diferenciadas acerca da 
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mesma realidade sobre a qual desenvolveram suas intervenções. As polêmicas internas 

verificadas entre os folcloristas, contrastam diretamente com a postura de trabalho dos 

intelectuais que passaram a desenvolver suas análises a partir da dinâmica acadêmica. 

Sistemática e rigorosa, esta dinâmica não admitia a possibilidade de uma visão calcada na 

figura do intelectual polígrafo e passa a valorizar uma formação cada vez mais especializada e 

orientada por padrões acadêmicos a que os estudos de folclore não estavam submetidos. Eis 

os caminhos que levaram estas duas vertentes do pensamento social brasileiro a se 

distanciarem, fazendo com que as ciências sociais ocupassem uma posição no interior das 

academias, enquanto os estudos de folclore fossem marginalizados e ocupassem posições de 

menor prestígio a partir da década de 1930. 
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CAPÍTULO 2 

 

MÁRIO YPIRANGA MONTEIRO: UM INTELECTUAL REGIONAL 

 

A formação intelectual na Amazônia entre as décadas de 1920 e 1950, foi marcada pela 

tentativa de equacionamento e resolução do problema da estagnação econômica sentida pela 

região quando do fim do ciclo da borracha. Quais os possíveis caminhos para a formação 

intelectual de alguém que vivesse na Amazônia no período acima mencionado? Quais as 

estratégias assumidas no interior de um espaço relacional em vias de constituição, tal como o 

campo intelectual? Quais as armaduras institucionais capazes de investir os pretendentes aos 

postos intelectuais na cidade de Manaus, por exemplo, do reconhecimento e da legitimidade 

necessárias para a estruturação de um discurso regionalista fundador da região enquanto um 

espaço social e cultural? 

A análise dos estudos realizados por Mário Ypiranga acerca do folclore amazônico entre 

as décadas de 1940 e 1950, representa uma possibilidade de compreensão dos possíveis 

caminhos então disponíveis para a intelectualidade local, bem como das estratégias assumidas 

e dos investimentos feitos por essa intelectualidade no sentido de ocupar um lugar no interior 

do campo de produção cultural local, entendido como um espaço relacional composto de 

diferentes posições a por em jogo um montante de capital simbólico desigualmente 

acumulado. 

 

A recuperação efetivada por Mário Ypiranga Monteiro acerca da existência 
de um folclore amazônico atendeu, portanto, aos imperativos impostos ao 
campo intelectual local, oriundo da própria estrutura do campo do poder no 
período. Não se trata de estabelecer uma relação mecânica entre “produção 
cultural” e “setores dirigentes”. Mesmo que se reconheça a existência de 
uma demanda por parte dos setores oligárquicos no que diz respeito a um 
novo conjunto de representações acerca da “região”, a relação não deve ser 
simplificada (PAIVA, 2002, p. 96). 

 

A formação intelectual do autor se dá num período em que Manaus se encontra às voltas 

com um pensamento “glebarista” que pretende, pela via do mergulho nas próprias entranhas, 

reencontrar o caminho para decifrar os encantamentos da região perdidos pelo apagar das 

luzes do fausto da borracha. 

 

Após o chamado “ciclo da borracha”, a região sofre realmente um processo 
de retração econômica. Manaus recolhe-se para remendar suas redes e 
refazer suas forças em novas alianças político-culturais. As elites 
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desenvolvem um pensamento glebarista, de exaltação ao regionalismo, 
expresso na literatura da caboclitude de Álvaro Maia, na sociologia 
humanista de André Araújo, nos estudos do folclore amazonense de Mário 
Ypiranga Monteiro e na etnologia de Nunes Pereira, estudiosos da cultura 
cabocla, cultura da mestiçagem que se implanta no Brasil a partir dos anos 
30 (COSTA, 2005, 94). 

 

Obviamente que qualquer proximidade que se possa estabelecer entre os produtos 

simbólicos advindos da produção intelectual e as demandas políticas por um 

reequacionamento das representações sociais a dar corpo à idéia de região, não pode ser 

tomada como elemento de desqualificação das obras culturais, uma vez que o entendimento 

de tais obras está na dependência da identificação dos instrumentos internos ao próprio campo 

de produção simbólica capazes de imprimir reconhecimento e consagração aos produtos. 

 

Os referenciais a serem estabelecidos para a compreensão da emergência de 
uma produção cultural em particular encontram-se delineados no âmbito do 
próprio campo de produção cultural enquanto um espaço social específico 
onde se posicionam os diversos interlocutores autorizados a legislarem em 
termos de produção e circulação de “bens simbólicos” (PAIVA, 2002, p. 96). 

 

Intelectual com forte formação humanística recebida no Ginásio Amazonense Pedro II, 

instituição que tinha em uma de suas frentes a instrução clássica com preparação para as letras 

e para a filosofia, em oposição a uma vertente mais técnica de formação que preparava os 

alunos para prosseguirem os estudos nas áreas de medicina ou de engenharia, Mário Ypiranga 

assumirá uma posição de destaque como aluno, como professor e como autor cuja obra terá 

como marca fundamental o relevo dado aos elementos representativos da cultura local. O 

contexto sociocultural de sua formação intelectual é o da Manaus entre as décadas de 1930 e 

1940, período marcado pela efervescência política causada pelos reflexos da revolução de 

1930 na capital amazonense. Então aluno do Ginásio Pedro II, o jovem Mário Ypiranga terá 

forte participação nos desdobramentos da convulsão política que acomete o país na década de 

1930, quando participa ativamente do que ficou conhecido no âmbito local como a 

“revolução” ginasiana. 

 

A “rebelião ginasiana” eclodiu quando o governo mobilizou seu aparato 
policial a fim de impedir a realização de um comício concebido e organizado 
pelos alunos em conluio com os políticos de oposição. Para debelar 
quaisquer possibilidades de rebelião, a polícia decidiu cercar o prédio do 
Ginásio, prender os líderes e confiscar as armas lá existentes, dado que, 
juntamente com a atividade escolar regular, os alunos do último ano 
recebiam treinamento militar básico. O cerco redundou numa tensa 
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negociação para que os alunos depusessem suas armas e se rendessem sem 
maiores conseqüências (PAIVA, 2006, p. 122-3). 

 

Manaus se encontra às voltas com as conseqüências das escolhas feitas por uma elite 

dirigente que, no período do fausto da borracha, estava em estreita sintonia com a Europa e, 

especialmente, com a França, que assume o status de exemplo máximo de civilização a ser 

seguido. Basta lembrar o fato de que Manaus passou a ser conhecida como a “Paris dos 

trópicos”, a imitar os padrões de gosto parisienses expressos, por exemplo, no reordenamento 

do espaço da cidade por meio de um projeto de urbanização que pretendia prepará-la para a 

expansão do capital internacional a ser investido cada vez mais na empresa de exploração e 

comercialização do látex. 

 

A capital do Amazonas deverá apresentar-se digna da nova função de centro 
exportador e importador ligado ao comércio internacional. [...] a idéia de 
projetar [...] a imagem de uma cidade moderna e civilizada era uma tarefa de 
urgência e redundou na expropriação de antigos hábitos sociais locais e na 
imposição de outros, segundo os padrões vigentes no mundo europeu. [...] O 
poder do capital determinou uma nova concepção de cidade, sendo o grande 
responsável pelo estabelecimento de conflitos impostos pelas contradições 
econômicas, sociais e políticas que se constituem a partir daí (DIAS, 1999, 
p. 37-8). 

 

Com relação ao período de forte retração econômica experimentado pela cidade de 

Manaus quando da quebra do monopólio gomífero, o que ocorre logo nas primeiras décadas 

do século XX2, o próprio Mário Ypiranga nos oferece elementos para a reflexão sobre esse 

momento tão associado à derrota e ao abandono por parte do poder central do país, no sentido 

de mostrar o quanto a região se ressente pelo fim do ambiente festivo e cosmopolita, cuja 

maior expressão pode ser identificada em Manaus e Belém, metrópoles da Amazônia erguidas 

pela fúria do capital internacional. 

 

Basta significar que muito antes do Lóide Brasileiro inaugurar viagens para 
o extremo amazônico, a Amazônia estava em correspondência com a Europa 
e com a América do Norte, de onde procedia o Fausto em troca do suor e 
sangue dos seringueiros. Foi esse Fausto que criou paralelamente uma 
literatura e uma arte (MONTEIRO, 1986, p. 63). 

 

                                                
2 Segundo nos mostra Edinea Mascarenhas Dias (1999), foi no espaço de tempo demarcado pelos anos 1890 e 
1920 que a cidade de Manaus sofreu grandes transformações urbanas de modo a permitir que o capital 
internacional encontrasse um ambiente adequado para a realização de investimentos no contexto da economia 
gomífera. 
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Essa Amazônia, ou pelo menos uma certa Amazônia associada aos interesses em torno 

da economia da borracha, encontra-se com saudades dos jornais escritos em vários idiomas, 

dos restaurantes à moda francesa, das roupas encaminhadas para lavagem em Portugal ou na 

Inglaterra, entre outros exemplos da belle époque proporcionada pela festividade do látex. 

Aquela Manaus e aquela Amazônia em que “vestia-se por Paris, amava-se por Paris e bebia-se 

por Paris” (MONTEIRO, 1986, p. 64), passam a experimentar também novos ares em termos 

culturais e isso fica evidente na fala do autor reproduzida acima, quando faz referência à 

existência de uma literatura e de uma arte especificamente ligada ao fausto da exploração 

gomífera. Houve sim exploração de braços, corpos e almas daqueles que efetivamente se 

embrenharam pelas colocações3 de seringa no interior da floresta, atendendo aos ditames do 

capital internacional, mas a região também experimentou a emergência de um cenário 

propício ao desenvolvimento do trabalho de homens de letras e é isso que está presente na 

reflexão retrospectiva proporcionada por Mário Ypiranga em seu Aspectos da Cultura 

Amazônica, palestra proferida na Associação Brasileira de Imprensa a 03 de outubro de 1985 

e publicada em 1986, como separata da Revista do Conselho de Cultura do Amazonas. 

Quando passa o período do fausto, momento em que se constrói toda a sua ilusão, 

escrita em vários idiomas, degustada nos cafés e restaurantes à européia, assistida nas 

montagens realizadas no teatro Amazonas, a região se depara com as suas falácias (DIAS, 

1999) e, embora o fausto tenha proporcionado o que se pode considerar como ganhos 

culturais para a região, pelo menos em se tratando de literatura e arte, para ficarmos naquilo 

que o próprio Mário Ypiranga nos mostra, também ficaram as mazelas numa cidade que fora 

abandonada a sua própria sorte e que mergulha nas suas entranhas procurando encontrar ou 

refazer o seu caminho. 

 

Mas seria o período áureo da borracha o responsável pela maior atividade 
cultural da região amazônica. Não bato palmas a essa prodigiosa aceleração 
que prejudicou em parte a forma racional de progresso. De repente a região 
amazônica se viu obrigada a aceitar o que a demanda européia oferecia em 
termos de riqueza fácil: o bom e o ruim. Se cresceram, quase da noite para o 
dia, as fontes de mandistas, possibilitando a implantação de comodidades em 
voga, a par do desperdício, em contrapartida a terra e o homem da terra, 
sacrificados, se elegeram em mártires dessa fantástica corrida econômica que 
foi esbarrar na miséria, na fome, no latrocínio, no incêndio, na depravação, 
no estelionato, no naufrágio, no suicídio, no êxodo. A imagem desse 
holocausto está configurada no livro de Alberto Rangel – Inferno Verde 
(MONTEIRO, 1986, p. 61-2). 

                                                
3 As colocações eram trechos da floresta que ficavam a cargo de um seringueiro para o trabalho de identificação 
e corte das árvores para a extração do látex. Normalmente esse trabalho era feito em condições de total 
isolamento. 
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Neste período, a produção intelectual da região amazônica é intensa e dá várias 

demonstrações de que não se trata de um conjunto de representações isoladas 

intelectualmente, apesar de toda e qualquer dificuldade que se possa atribuir ao isolamento 

geográfico. Os autores que se dedicam ao trabalho intelectual na região, o fazem num 

momento em que o campo de produção cultural encontra-se em vias de estruturação como 

espaço de produção e consumo de bens simbólicos. Neste processo, a intelectualidade local 

estabelece um vínculo entre o que é produzido na região e o conjunto do que resulta da 

produção do pensamento social em termos nacionais e internacionais. 

Embora a grande maioria dos intelectuais produza no âmbito da “província”, seus 

trabalhos nos fornecem elementos para o estabelecimento de relações entre as suas obras e os 

referenciais teóricos em vigência no campo das ciências sociais no Brasil e no mundo. 

Atualizados com essa produção, seus trabalhos podem ser tomados como uma leitura com 

sotaque próprio, capaz de permitir uma compreensão ampliada da realidade brasileira e 

mesmo da realidade internacional mais abrangente, a partir de um conjunto de representações 

que “moldam” a imagem da região amazônica como uma realidade específica a compor o 

mosaico da cultura e da identidade nacional. 

 

O Brasil só seria brasileiro quando cada região se sentisse pertencente a uma 
dimensão maior. A idéia de nacional não pode ser construída a partir do 
alinhavo das particularidades regionais, trata-se de realizar uma síntese, ser 
regionalmente brasileiro (COSTA, 2007, p. 275). 

 

A infância e a adolescência de Mário Ypiranga, acontecem exatamente neste contexto 

da débâcle. Sua formação intelectual se dá neste momento em que, a partir do mergulho nas 

próprias entranhas, a região procura ressurgir das cinzas, emergir do pântano da crise 

representada pelo abandono do capital internacional. No campo da produção de bens 

simbólicos, as perspectivas analíticas que passam a nortear o trabalho dos intelectuais, estão 

fortemente ligadas ao esforço ou quase missão de equacionar o problema da crise que atinge 

em cheio os interesses da elite dirigente. Era o momento em que, o que mais se ouvia, eram 

clamores acerca do isolamento ao qual fora submetida à região. A decadência se instalara e 

não havia perspectiva de melhorias nem a partir dos esforços locais pela reconstrução 

econômica, nem por meio da intervenção do poder central no sentido de amenizar os 

problemas resultantes do intenso e efêmero surto de desenvolvimento que acometeu a região e 

que lhe imprimiu tantos problemas quantos foram os cortes nas seringueiras da Amazônia. 
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Diante disso, quais as possibilidades disponíveis para aqueles que tentam enveredar 

pelos caminhos da reflexão e equacionamento dessa situação de “crise” da região, verificadas 

mais de perto nas cidades de Manaus e Belém? A idéia do insulamento que impregna boa 

parte das representações sobre a região, pode também ser verificada no caso da formação dos 

intelectuais locais, às voltas com o trabalho de desvendar os mistérios de uma região 

esquecida do Brasil e do mundo? Em artigo onde procura refletir acerca da existência de um 

pensamento social na Amazônia, tomando como fonte a correspondência ativa e passiva de 

Nunes Pereira com vários autores do Norte do país, Selda Vale da Costa (2007) nos coloca 

diante da necessidade de buscarmos perceber de que maneira a região pensa a si própria 

através de seus intelectuais e de como a atuação destes mesmos intelectuais pode ser pensada 

não na perspectiva do insulamento, mas como parte integrante do que pode ser entendido 

como um pensamento social brasileiro a partir do ambiente específico da Amazônia. 

 

A correspondência reunida de Nunes Pereira – cerca de 700 cartas, 400 delas 
trocadas entre amigos e cientistas amazônicos, nacionais e estrangeiros, 
poderá trazer luzes para a compreensão não apenas do pensamento social 
sobre a Amazônia, mas principalmente sobre os condicionamentos 
socioculturais dessa produção. Como se faz um intelectual na Manaus da 
decantada, mas muito pouco estudada, “era da decadência” amazônica – nos 
anos 30 a 60? Por quais articulações e meandros as idéias destes estudiosos – 
“homens de letras” e “homens de copos” – navegavam? Que matrizes 
teórico-metodológicas orientavam sua produção intelectual? Que significado 
as idéias produzidas e veiculadas nos aportam aos dias atuais? (COSTA, 
2007, p. 273). 

 

Podemos estender a temática do isolamento ou insulamento para o trabalho de 

entendimento e explicação presente nas obras produzidas pelos intelectuais regionais? 

Pensavam eles nessa perspectiva? Havia contatos entre o regional, o nacional e o universal? 

 

Se tudo era marasmo, se estávamos esquecidos dos deuses e do governo, se 
vivíamos isolados, geográfica e culturalmente, se a “decadência 
estigmatizava a todos, como se formulava o pensamento social nestas 
plagas? Como os intelectuais pensavam a Amazônia e o Brasil? (COSTA, 
2007, p. 273). 

 

E Mário Ypiranga Monteiro será um destes autores, um destes intelectuais regionais que 

procurará pensar o Brasil a partir da região amazônica naquilo que ela apresenta de 

especificidade. Os caminhos trilhados pelo autor descrevem um percurso institucional bem 

peculiar à formação dos intelectuais que se encontram geograficamente distantes dos grandes 

centros de formação na área das ciências sociais, ou seja, sua formação terá forte influência de 
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instituições como o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas (IGHA), a Academia 

Amazonense de Letras (AAL) e a Faculdade de Direito. De forte participação também na 

formação destes intelectuais será a possibilidade que encontram para veicular suas idéias 

sobre a região nos muitos jornais locais e nacionais, coisa que Mário Ypiranga fez desde os 

tempos em que era aluno do Ginásio Amazonense Pedro II, instituição em que deu seus 

primeiros passos rumo à consagração intelectual local, primeiro como aluno e depois como 

professor de geografia geral em substituição ao professor Agnelo Bittencourt (MONTEIRO, 

1996). 

 

O jornalzinho O estudante, impresso, com larga aceitação exterior, asilava o 
produto [...] das nossas preocupações intelectuais, mas realmente já 
escrevíamos em periódicos de circulação diária e eu colaborava 
assiduamente nos Alvorada, O Dia, A Voz do Povo, A Luta Social, A Sereia, 
O Jornal do Comércio, e fui redator-fundador do Correio de Manaus 
(MONTEIRO, 1996, p. 90). 

 

É através dos inúmeros jornais existentes nas capitais Belém e Manaus, ao lado dos 

boletins e revistas do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas (IGHA) e da Academia 

Amazonense de Letras (AAL), “uma dupla institucional, o reduto dos ‘homens de sciência’ e 

‘focos de saber em plena selva’” (COSTA, 1997, p. 194), que diferentes intelectuais 

encontrarão nas três primeiras décadas do século XX, uma possibilidade para a publicação de 

trabalhos a que vinham se dedicando. 

 
Em Manaus, como nas demais capitais, a atividade literária é impulsionada 
pela imprensa, seja através da publicação de obras, seja pelos debates nas 
redações que esquentavam nas altas horas da madrugada. [...] Por isso, pode-
se afirmar que a melhor fonte para o estudo de época são os jornais e 
revistas, apesar dos maus tratos que sofrem ao longo dos anos nos Institutos 
Históricos, nos Arquivos ou Bibliotecas Públicas (COSTA, 1997, p. 195). 

 

Seguindo estes percursos institucionais, Mário Ypiranga irá construir uma carreira 

intelectual intensa e polígrafa. Sociologia, história, antropologia, folclore, teatro, novelas de 

rádio, romances e até artes plásticas4, figuram entre os diferentes rumos dados pelo autor para 

sua extensa obra. No início de sua trajetória intelectual, trajetória esta que o levaria a passar 

por várias instituições locais empenhadas na produção de idéias, como o IGHA e a AAL, em 

que chegou a exercer a função de presidente, o Instituto de Etnografia e Sociologia do 

                                                
4 Sobre a faceta de Mário Ypiranga como artista plástico, sua filha e curadora de sua obra, Marita Monteiro, nos 
revelou em contato informal, que seu pai costumava pintar pequenos quadros que eram presenteados aos amigos 
que o visitavam. 
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Amazonas (IESA), participando da primeira diretoria que tinha Nunes Pereira como 

presidente (COSTA, 1997), no início de sua trajetória intelectual, eu dizia, Mário Ypiranga se 

notabilizará como um estudioso de história social, o que procurará fazer através do registro da 

participação de diferentes tipos sociais ligados à história da cidade de Manaus, e um estudioso 

do folclore regional, que o coloca como um dos participantes mais ativos do movimento 

encampado pela Comissão Nacional de Folclore (CNFL) na década de 1950. 

 

O passado da cidade de Manaus é traçado pelo autor a partir do 
delineamento de uma série de atores sociais representativos das camadas 
populares, que ou desapareceram ao longo do tempo, ou estavam em vias de 
desaparecer. O “arruador”, as “lavadeiras”, o “aguadeiro”, os “carroceiros”, 
o “regatão”, as antigas formas de organização das festas de “boi-bumbá”, 
todos elementos e eventos elencados pelo autor enquanto emblemas 
“tradicionais” expressivos de uma dada regionalidade (PAIVA, 2002, p. 94). 

 

É com esse empenho que Mário Ypiranga Monteiro irá desenvolver uma série de 

pesquisas acerca do folclore amazônico que lhe renderão ganhos certeiros no interior do 

campo intelectual local e nacional. A partir da gama de trabalhos que empreende e do capital 

cultural que vai pouco a pouco acumulando, Monteiro se destaca como um estudioso do 

folclore e da cultural local e regional, algo que pode ser atestado através de sua participação 

ativa em instituições voltadas para a produção de bens simbólicos na cidade de Manaus e 

também através de sua participação no Movimento Folclórico planejado e posto em prática 

pela CNFL entre as décadas de 1940 e 1960.  

 

2.1 Sobre ser um intelectual regional 

 

A intenção em utilizar a categoria de intelectual regional aqui empregada, é a de seguir 

a sugestão presente na análise de Rodolfo Vilhena (1997) para a compreensão da forma pela 

qual um conjunto de intelectuais radicados em diferentes regiões do país, se insere num 

trabalho marcado pela associação de esforços no contexto do movimento folclórico entre as 

décadas de 1940 e 1960. 

É a partir do Rio de Janeiro, sede da CNFL, que Renato Almeida comanda a iniciativa 

que culminará com a congregação de folcloristas de todo o Brasil para atuarem em defesa do 

folclore. A idéia empregada foi a da ramificação das ações da CNFL a partir do incentivo para 

a formação de comissões em cada região do país que teriam a missão de fornecer ao cérebro 

central do movimento os materiais resultantes das pesquisas realizadas nos contextos 
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regionais tanto pelos secretários gerais a frente de cada comissão como pela rede de 

colaboradores radicados nos municípios do interior e com quem os secretários mantinham 

intenso contato na atividade de levantamento das coisas do folclore (VILHENA, 1997). 

Boa parte destes colaboradores ou correspondentes não eram nem intelectuais e nem 

tinham o folclore como o foco principal de atuação, a exemplo do que já ocorria mesmo com 

os secretários gerais das comissões de cada estado. Alguns destes integrantes que compunham 

a enorme capilaridade do movimento folclórico, ocupavam cargos políticos em cidades do 

interior e forneciam dados oficiais ou outras informações aos secretários gerais nos estados, 

para que pudessem realizar o levantamento de materiais referentes ao folclore local e regional, 

material este que passaria a compor o cenário maior de preservação da identidade cultural 

comum da nação e que estaria ligada aos aspectos tradicionais da realidade e da cultura 

brasileira. 

Esse aspecto da relação entre as comissões estaduais e seus correspondentes do interior, 

e mesmo sobre a atuação destes correspondentes, pode ser percebido num texto de Mário 

Ypiranga escrito em 1964 para servir de apresentação ao livro Carros e carroças de bois: 

 

O material coletado no interior, devo à gentileza dos senhores prefeitos 
capitão Alexandre Montoril, de Quari (sic); Lourival Santana, de Manicoré; 
Francisco Antonio de Lima, antigo morador em Tefé; dr. Otaviano Soriano 
de Melo, juiz de direito em Tefé; Lúcio de Araújo Lima, os três últimos já 
falecidos; sr. Sebastião Lima, padre dom Atanásio de Aguiar e outros que 
por ventura haja esquecido e que serão lembrados no texto (MONTEIRO, 
1984, p. 15). 

 

É com essa iniciativa que o movimento folclórico irá se ramificar numa estrutura que 

chega a atingir os pontos mais distantes do país. E sobre o fato de que muitos dos 

correspondentes ou mesmo dos secretários gerais das comissões estaduais não serem 

intelectuais voltados exclusivamente para o trabalho com o folclore, devemos lembrar que no 

momento em que a CNFL idealiza e encampa a realização do grande inquérito do folclore 

nacional, o campo de atuação intelectual, em se tratando de ciências sociais nas diversas 

regiões o país, encontra-se ou em vias de estruturação ou de consolidação, fazendo com que a 

intelectualidade local desenvolva trabalhos em diversas áreas como o ensino, o jornalismo, o 

direito ou outras profissões ligadas ao setor público. Somado a tudo isso, temos ainda o fato 

de que os estudos de folclore não apresentam o mesmo reconhecimento institucional 

verificado, por exemplo, no exercício das ciências sociais praticada no Rio de Janeiro e em 

São Paulo. 
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A realidade nas “províncias” era de pouca ou quase nenhuma estruturação de um campo 

intelectual em que se pudesse desenvolver o trabalho de produção de bens simbólicos. Os 

investimentos particulares dos diversos intelectuais regionais, em sua grande maioria, giravam 

em torno de atividades ligadas à imprensa, ao direito ou ao magistério. 

 
Em certos estados, como, por exemplo, o do Amazonas, podemos encontrar 
o seu secretário afirmando: “somente eu, nesta terra, me preocupo com o 
nosso folclore [...] só eu pesquiso, só eu publico. A essa solidão, somam-se 
as múltiplas atividades a que ele se dedicava – como revela quando se 
desculpa pelo pequeno tamanho de suas contribuições ao II Congresso. 
Nesta outra carta, Mário Ypiranga [...] alega não só a ausência de 
colaboradores, mas também suas “ocupações de toda ordem: no Ginásio, 3 
turnos, no jornal onde emprego minhas atividades e nos serviços de 
advocacia [...]. Esse cotidiano assoberbado era a tônica entre a maioria dos 
secretários e vários poderiam fazer deles as palavras do amazonense, para 
quem o tempo para pesquisa é apenas aquele que sobra (VILHENA, 1997, p. 
214). 

 

Como um intelectual regional, Mário Ypiranga assume para si a missão da pesquisa e 

defesa do folclore local, mesmo que para isso tivesse que enfrentar inúmeras dificuldades 

como, por exemplo, a falta de recursos para a realização das atividades ligadas ao tema. Esse 

inclusive foi um problema que não fez parte apenas das preocupações dos folcloristas nas 

“províncias”. A própria CNFL também sofria do mesmo mal e, não podendo atender aos 

pedidos dos secretários das comissões estaduais, ávidos por recursos financeiros para a 

pesquisa e registro do material, atuou no sentido da valorização e fortalecimento de um capital 

de relações sociais que pudesse ser revertido em apoio aos trabalhos propostos nos estados. 

Um bom exemplo das dificuldades enfrentadas pelos folcloristas quando da coleta de 

material e da possibilidade de intercâmbio de informações que marcou o Movimento 

Folclórico entre 1940 e 1950, pode ser percebido num trecho de carta enviada por Mário 

Ypiranga para Renato Almeida em 1953 e também em outros textos do autor como, por 

exemplo, o primeiro tomo de Roteiro do Folclore Amazônico de 1964. 

 

Estou remetendo algumas fotos do meu arquivo particular [...]. Lamento 
apenas que o tamanho da minha máquina não permitisse obter negativos 
maiores. Gostaria de remeter maior documentação, porém não tenho 
negativos e os originais não me posso desfazer deles. Gastaria muito 
mandando tirar cópias e não disponho de verba para esses gastos extras, que 
competia ao nosso governo mandar fazer (Mário Ypiranga, Manaus, 
09/06/1953). 
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A questão que aparece aqui diz respeito à escassez de recursos para o desenvolvimento 

dos trabalhos de pesquisa e coleta de material referente ao folclore local. As dificuldades 

sempre foram muito grandes a julgar pelo fato de que a CNFL não dispunha de verbas 

suficientes para o amparo às Comissões Estaduais. Alimentar a imensa network do folclore 

era uma tarefa que exigia grandes investimentos, sobretudo para por em prática a dinâmica 

particular com que o movimento folclórico pautava suas atividades, a saber, a realização de 

encontros periódicos de caráter regional e nacional visando a atualização conceitual e a 

apresentação ritualística de manifestações culturais representativas da diversidade regional 

formadora de nossa identidade nacional. 

Elemento de contradição com a enorme vitalidade do movimento folclórico entre as 

décadas de 1940 e 1950, as dificuldades enfrentadas pelas comissões regionais tinham forte 

relação com a escassez de verbas além do que já foi dito quanto ao fato de o folclore não 

representar para muitos dos intelectuais das “províncias”, o objeto prioritário de seus afazeres. 

Uma boa soma deles eram funcionários públicos ou profissionais de diferentes áreas, além de 

estarem também ligados aos Institutos Históricos e às Academias de Letras em suas 

respectivas regiões, o que fazia com que se dedicassem ao folclore, de maneira esporádica, 

mas nem por isso sem a devida atenção. 

E essa é uma preocupação constante de Mário Ypiranga Monteiro, ou seja, a dedicação 

e, sobretudo, a atenção e importância que deve ser dedicada ao folclore regional naquilo que 

ele apresenta de fundamental para a constituição da identidade regional e, através dela, para o 

fortalecimento de uma certa idéia de nacionalidade pautada na compreensão de um Brasil 

regionalizado. É neste sentido que nosso autor não esconde a preocupação com o descaso 

apresentado em relação às coisas do folclore regional. 

 

Salvante uma ou outra referência de curiosos, não há propriamente pesquisas 
de folclore mestiço nas áreas discriminadas. Tudo está por fazer, nesse 
sentido, de maneira que a nossa preocupação, no momento, é organizar uma 
série de trabalhos que consolidem as observações como tentativa de 
recuperação do tradicional e do adventício, respeitadas, sempre, as fontes 
informativas por mais precárias que sejam elas, mas nem sempre as opiniões 
formuladas a respeito, muitas vezes contrárias à verdade (MONTEIRO, 
1964, p. 38). 

 

De um modo geral, nas regiões os folcloristas encontravam-se numa rotina atarefada e 

assoberbada que comprometia a efetividade da pesquisa folclórica. A intenção em realizar o 

inquérito do folclore regional e, a partir daí, o inquérito do próprio folclore nacional, dependia 

muito da disposição do enorme contingente de intelectuais regionais que realizavam um 
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trabalho abnegado e, na maioria das vezes, contando com investimentos saídos do próprio 

bolso. 

Com Mário Ypiranga não foi diferente e, além das queixas em relação à falta de tempo 

e de recursos humanos, o autor expressa ainda seu descontentamento em relação à destinação 

política ou mesmo turística que eventos como os festivais folclóricos vinham ganhando no 

Amazonas e, mais especificamente, na cidade de Manaus. 

 
É o caso das queixas do secretário amazonense Mário Ypiranga Monteiro 
[...] que denunciou no início da década de 1960, os promotores do Festival 
Folclórico de Manaus. Explorando “a mina popular”, eles teriam 
transformado-a (sic) “em sucursal viva de campanhas eleitorais”, fazendo 
com que o “folclore citadino” começasse “a degenerar-se, a perder o cunho 
de autenticidade. Membros da Comissão Amazonense, que teriam tentado 
por três anos corrigir esses desvios, foram afastados da comissão julgadora. 
A principal crítica de Ypiranga tinha por objeto o “estímulo [por] via 
monetária. [...] Conclui o desolado Ypiranga que, “diante da competição 
existente, não se pode mais falar em folclore puro na cidade de Manaus” 
(VILHENA, 1997, p. 189). 

 

Essa crítica de Mário Ypiranga ao uso do folclore como trampolim político também 

ganha um tratamento especial pelo autor em seu primeiro tomo do Roteiro do Folclore 

Amazônico, quando demonstra preocupação especial com a perda de espontaneidade das 

manifestações folclóricas uma vez que as apresentações passam a ser pensadas e organizadas 

tendo em vista a obtenção das premiações oferecidas pela organização dos festivais 

folclóricos de Manaus: 

 

De uns anos a esta parte, [...] o folclore manauense tem sido submetido à 
dura experiência com a realização, sem método, sem orientação, dos 
chamados festivais realizados na praça do General Osório. Longe de merecer 
aprovação, aqueles espetáculos de suspeitosos fins políticos só tem 
produzido a degeneração da linha tradicional, abrindo desbragada 
concorrência popular, originando o aparecimento e desaparecimento de 
grupos artificiosamente constituídos para um objetivo: prêmios em dinheiro 
(MONTEIRO, 1964, p. 64). 

 

Neste sentido, na contramão de interpretações que se debruçam sobre o período 

posterior ao fausto da borracha no sentido de perceber a região amazônica na perspectiva do 

insulamento, do abandono por parte do Brasil, Mário Ypiranga Monteiro é uma dentre as 

muitas vozes que, a partir do ensimesmamento proporcionado pela débâcle, irá forjar um 

conjunto de representações sobre a região capaz de restabelecer elementos antes 

estigmatizados e que atuarão como ingredientes formadores de uma dada nacionalidade na 



65 
 

mesma perspectiva de Amadeu Amaral quanto ao folclore nacional como etapa fundamental 

na produção de uma ciência universal. A partir de uma abordagem externalista, as 

representações que emergem do conjunto de sua obra sobre o folclore, respondem aos anseios 

de uma certa configuração histórico-social marcada pela necessária reafirmação da identidade 

regional, demanda específica dos setores decadentes locais, herdeiros das “ilusões do fausto”. 

Já numa perspectiva internalista, a análise de suas obras no contexto das décadas de 1940 e 

1950, deve caminhar no sentido de perceber como se configura um conjunto de 

representações sobre a Amazônia de modo a inventá-la ou reinventá-la ou mesmo “criá-la”, a 

partir de um discurso reconhecido e legitimado por instâncias próprias de reconhecimento e 

consagração do trabalho intelectual que pouco a pouco se constitui num espaço relativamente 

autônomo de produção de obras simbólicas. 

Sem cair na tentação simplista de perceber a produção do autor como reflexo de uma 

ordem social mais ampla e sem incorrer na armadilha representada pela análise de uma obra a 

partir dela própria, entendendo-a como suficiente para a compreensão de sua emergência e 

importância num cenário histórico-cultural específico, é preciso que se busque atingir os 

agentes sociais concretos produtores de diversas obras num determinado contexto (PAIVA, 

2008). Dessa forma, encontramos um Mário Ypiranga articulador e líder da mocidade 

protagonista do motim ginasiano na década de 1930, cenário de transformações e da coalizão 

de novas alianças político-culturais, e também um intelectual profundamente antenado com as 

coisas de sua terra, dialogando com outros intelectuais que dividem com ele a cena cultural de 

Manaus e do Brasil de modo a filtrar as contribuições universais do pensamento, 

enriquecendo e arejando o pensamento social local que, não só não cessa com a débâcle, 

como deve ser levado em consideração no exercício de compreensão do interminável 

processo de criação e recriação das imagens sobre a Amazônia e sobre o Brasil. 

As dificuldades mencionadas acima quanto à realização das pesquisas para o 

levantamento do material folclórico do país, ambição da CNFL e que Mário Ypiranga 

também sente os efeitos, fizeram com que o movimento folclórico construísse uma relação de 

proximidade com o campo do poder de modo que fosse possível garantir um mínimo de 

recursos para a implementação de atividades, como por exemplo, os grandes congressos de 

folclore. 

Todo o esforço pela institucionalização do folclore e sua inserção no universo das 

ciências sociais enquanto disciplina autônoma ocorre a partir desta proximidade com o campo 

do poder, e isso na media em que, para o desenvolvimento do projeto que envolvia a pesquisa, 

a proteção e seu emprego no processo de educação formal, seria necessário o 
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desenvolvimento de uma política governamental capaz de abranger todos os níveis 

educacionais num processo em que as escolas atuariam no sentido da transmissão do folclore 

tradicional diante das mudanças verificadas na realidade brasileira a partir da modernização 

que irradiava dos grandes centros do país. Diante de uma realidade de transformações, as 

regiões passam a ser consideradas como o último repositório das tradições, o lugar em que 

seria possível entrar em contato com os elementos representativos da cultura brasileira e 

capazes de fornecer um reencontro com a identidade nacional através do estabelecimento da 

relação do país consigo mesmo.  

É neste sentido que caminha a articulação promovida por Renato Almeida, ramificando 

a CNFL no conjunto das regiões brasileiras, o que permite com que um número significativo 

de intelectuais de “província” dêem vazão a um conjunto de representações regionais que 

acabam por “inventar”, no nível das representações, suas respectivas realidades regionais a 

partir da relação de confronto/associação com representações forjadas sobre as demais regiões 

do país no interior do campo de produção cultural nacional. 

 

A régio e as suas fronteiras [...] não passam do vestígio apagado do acto de 
autoridade que consiste em circunscrever a região, o território [...], em impor 
a definição [...] legítima, conhecida e reconhecida, das fronteiras e do 
território, em suma, o princípio de divisão legítima do mundo social. Este 
acto de direito que consiste em afirmar com autoridade uma verdade que tem 
força de lei é um acto de conhecimento, o qual, por estar firmado, como todo 
o poder simbólico, no reconhecimento, produz a existência daquilo que 
enuncia [...] (BOURDIEU, 2007, p. 114). 

 

Mário Ypiranga se insere no projeto do grande inquérito sobre o folclore nacional, 

elencando aspectos característicos da realidade regional capazes de atuar como elementos 

representativos de uma regionalidade que surge ou, antes disso, é inventada a partir de um 

conjunto de representações que emerge de sua obra e que entra em contato ou mesmo em 

confronto com outras representações de realidades regionais diferentes a compor o cenário da 

nacionalidade pretendida pelos folcloristas associados à CNFL. 

Obviamente que a obra de Mário Ypiranga, por mais extensa que seja e por mais que se 

debruce sobre uma quantidade quase incontável de objetos e de áreas do saber, não pode ser 

tomada como única possibilidade ou como um modelo paradigmático para que se perceba de 

que maneira, desde que ocorre a emergência do regionalismo como temática em ascensão a 

partir da década de 1930, a intelectualidade local e regional procurou equacionar os 

problemas demandados quando do fim do ciclo da borracha e do estabelecimento da situação 

de crise a que foi submetida à região, em especial as cidades que se beneficiaram com o 
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fausto, tais como Manaus e Belém, e que assistem à decadência de todo um esplendor que no 

período de formação intelectual do jovem Mário Ypiranga, pode ser percebido através de uma 

arquitetura suntuosa e da estruturação de um ambiente cultural. 

 

Restaurantes franceses, alfaiatarias inglesas, clubes chiques, divertimentos 
sadios eram proporcionados a qualquer gosto, embora houvesse quem 
mandasse lavar a roupa branca, o célebre linho HJ em Lisboa ou Londres. 
Para lá os ingleses levaram o futebol e as corridas de cavalos; belgas 
instalaram o velódromo; alemães o boliche e a regata. Respirava-se uma 
atmosfera de alta cultura, dominando principalmente na arquitetura, depois 
do sobradão pombalino de azulejos o estilo “bela-época” (MONTEIRO, 
1986, p. 65-6). 

 

Analisar sua obra acerca do folclore e percebê-la como um discurso que “legisla” sobre 

a região de modo a “inventá-la”, requer que a situemos no conjunto de representações forjadas 

pela intelectualidade local no interior de um jogo marcado por disputas pelo estabelecimento 

de uma visão legítima sobre a região. Integrante deste espaço desigualmente ocupado que é o 

campo de produção simbólica na cidade de Manaus, Mário Ypiranga opta por investimentos 

no campo da cultura capazes de lhe oferecer rendimentos mais ou menos seguros diante dos 

caminhos possíveis no contexto local para a construção de uma carreira intelectual. 

A partir de uma temática localista, e evidenciando os aspectos do folclore amazônico, o 

início da trajetória intelectual do autor pode ser tomado como uma estratégia que lhe permitia 

responder aos condicionantes externos demandados pelas forças políticas regionais, o que 

pode ser identificado com os interesses da elite dirigente por novos arranjos político-culturais 

no contexto da crise vivida pela região, e também lhe trazer rendimentos seguros do ponto de 

vista de uma produção de bens simbólicos em âmbito local, regional e mesmo nacional. 

É já como professor de Geografia do Ginásio Amazonense Pedro II, quando já havia 

demonstrado preocupações em elencar às especificidades regionais amazônicas com a 

produção de livros de geografia para serem usados nas suas atividades escolares, que Mário 

Ypiranga passa a integrar o projeto da CNFL numa clara alusão aos ganhos intelectuais 

resultantes dos investimentos culturais realizados pelo autor a partir da adoção de uma 

temática localista, marcando definitivamente sua inserção no cenário cultural local como um 

nome não apenas autorizado, mas também capaz de autorizar no interior do espaço relacional 

onde o que está em jogo é a capacidade de “legislar”, tendo em vista a “invenção” da região 

como um espaço a um só tempo natural e social. 

 



68 
 

Quando professor de Geografia Geral no Colégio Estadual do Amazonas 
vivia insatisfeito com os livros de geografia de autores do sul. Resolveu, 
então, escrever os seus livros de geografia. [...] Foi o primeiro historiador do 
Amazonas a fazer história social, a escrever sobre os tipos humanos, tais 
como o aguadeiro, o regatão (livro plagiado desde o título, por um paraense), 
o atravessador, o tigreiro, o arruador, as lavadeiras, o sereno, o homem da 
matraca, o pescador (inédito) (MONTEIRO, Marita, 2005, p. 214). 

 

Essa preocupação em produzir o próprio material a ser utilizado em suas aulas de 

geografia podem ser tomados, portanto, como uma demonstração dos investimentos 

realizados pelo autor no campo da cultura na cidade de Manaus. Some-se a isso, o caminho 

trilhado desde a época de estudante no Ginásio Pedro II, na produção e redação de jornais 

estudantis como, por exemplo, o jornal O Estudante, que reunia as preocupações dos 

ginasianos que, como Mário Ypiranga, renunciaram, por exemplo, a carreira política em troca 

da cultura, num contexto específico em que essa possibilidade se descortinava para uma 

intelectualidade que assistia ao processo de estruturação de um campo de produção local em 

que pudessem atuar de maneira “desapegada”. 

A autoridade para “legislar” em prol da “invenção” da região, referida acima, não está 

de antemão embutida nas criações de Mário Ypiranga, sejam elas obras acerca do folclore, 

sejam trabalhos que intitulou como subsídios para a história social do Amazonas por meio do 

estudo sobre atores sociais ligados à história de Manaus, como o aguadeiro, o regatão, o 

atravessador, o pescador, carros e carroças de bois, dentre outros. O reconhecimento do 

discurso do autor como legítimo em termos de identidade regional, deve ser buscado nos 

limites do campo de produção cultural local a partir das posições desigualmente ocupadas por 

diferentes intelectuais no contexto das primeiras décadas do século XX. 

As aproximações entre o espaço de produção de bens simbólicos e o contexto social, 

econômico e político da Manaus dos anos 1920 e 1930, período de formação intelectual de 

Mário Ypiranga, não podem ser desconsiderados como elemento capaz de fornecer 

informações sobre as estratégias adotadas por cada produtor no sentido da realização de 

investimentos no campo da cultura que pudessem trazer rendimentos mais seguros do ponto 

de vista da estrutura relacional do campo intelectual. 

No início do século XX, esse contexto reflete os acontecimentos políticos que serão 

responsáveis no cenário nacional pela emergência do regionalismo como política cultural do 

Estado Novo. Regionalmente, as demandas sociais das elites dirigentes circunscrevem 

perspectivas analíticas e influenciam no trabalho de construção dos objetos sobre os quais se 

debruçam diferentes intelectuais locais, sem que isso possa ser tomado como elemento de 
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desqualificação das suas obras enquanto um esforço pelo entendimento da questão regional a 

partir de um conjunto de representações sobre a realidade social. 

Sem querer empreender uma análise simplista das relações entre o contexto histórico-

social e os produtores e suas obras culturais, no sentido de entendê-las como um reflexo direto 

dos contatos e aproximações entre os intelectuais e as elites dirigentes a constituírem o campo 

do poder, a consideração que se faz dos condicionantes de uma ordem social mais ampla em 

que ocorre a “aparição” das obras culturais, é no sentido de buscar perceber os interesses e as 

estratégias que presidem o trabalho de fatura dessas obras dentro dos mecanismos de 

funcionamento do campo de produção cultural e, mais especificamente, no interior do campo 

intelectual enquanto um espaço relacional e conflituoso entre posições dominantes e 

pretendentes, ortodoxas e heréticas. 

 

O que faz as reputações não é [...] a “influência” de fulano ou sicrano, esta 
ou aquela instituição, revista, publicação semanal, academia [...] nem sequer 
o conjunto do que, às vezes, se chama de “personalidades do mundo das 
artes e das letras”, mas o campo de produção como sistema das relações 
objetivas entre esses agentes ou instituições e espaço das lutas pelo 
monopólio do poder de consagração em que, continuamente, se engendram o 
valor das obras e a crença neste valor (BOURDIEU, 2006, p. 25). 

 

É sabido que Mário Ypiranga teve participação ativa em diversas instituições que 

atuaram como instâncias de legitimação de discursos e práticas de diferentes intelectuais 

“devotados” para o trabalho de produção de representações acerca da região. Presidiu o IGHA 

(1950-1962), a AAL e foi integrante da primeira diretoria do Instituto de Etnografia e 

Sociologia do Amazonas – IESA. Através destes “lugares de fala”, o autor trilha uma carreira 

institucional que irá lhe valer certos ganhos intelectuais futuros, como os que ocorreram 

quando da sua nomeação como professor do Ginásio Amazonense Pedro II (1951) e de sua 

aprovação em concurso de títulos para atuar como professor da então Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade do Amazonas na década de 1960. Todas estas instituições 

tiveram importante participação como espaços de reconhecimento e consagração do trabalho 

intelectual num momento em que o processo de estruturação de um campo de produção de 

bens simbólicos nas diversas regiões do país encontrava-se ainda em formação. 

No caso específico de Manaus, instituições como o IGHA e a AAL surgem como 

centros de referência do ponto de vista da congregação de homens de letras e homens de 

ciência, intelectuais regionais que buscarão cada vez mais desenvolver um trabalho 

“desinteressado” em se tratando de uma economia de bens simbólicos. Aos poucos, um 
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campo intelectual relativamente autônomo vai se constituindo no cenário local e regional a 

partir de experiências institucionais como essas que, embora possam ser pensadas na conexão 

com as demandas políticas e econômicas de uma elite dirigente às voltas com a situação de 

crise, pelo menos em se tratando da cidade de Manaus, devem ser tomadas como referenciais 

de atuação e de produção intelectual, uma vez que lançam as bases para a instituição de um 

universo específico, com regras próprias de reconhecimento e consagração. 

No período em que ocorre a formação intelectual de Mário Ypiranga, a euforia 

verificada na primeira década do século XX já não existe mais. No ano de 1909, quando o 

autor nasce, Manaus já apresenta os primeiros sinais de agonia que marcaria a quebra da 

economia da borracha, o que se efetivará ao longo da década de 1910. O caminho por onde 

Mário Ypiranga irá trilhar sua formação intelectual será marcado, portanto, por 

condicionantes de ordem política e econômica identificadas com os interesses de uma elite em 

decadência fortemente interessada num projeto que pudesse soerguer a região da letargia e do 

marasmo a que foi submetida. A perda da importância da região no estabelecimento de 

processos decisórios no cenário nacional, rearticula as elites locais no sentido de encontrar um 

caminho que pudesse devolver-lhe o prestígio no cenário econômico internacional perdido 

com o processo de desmonte da economia da borracha. 

 

A necessidade de vislumbrar uma nova alternativa não só econômica, mas 
também política e cultural para a “região” em crise, e para a cidade de 
Manaus em particular, no sentido de recolocá-la e readaptá-la no âmbito de 
um novo contexto não só nacional, mas também internacional, atuou 
enquanto elemento propulsor para as elites manauaras decadentes no sentido 
de buscarem uma reformulação no conjunto das representações acerca da 
Amazônia através da criação de “centros de pesquisas”, dentre os quais o 
IGHA e a Academia Amazonense de Letras (AAL) (PAIVA, 2002, p. 65). 

 

Neste cenário de possibilidades verificado a partir da década de 1910, o interessante 

para a elite dirigente é o restabelecimento do papel da região no conjunto da nação, papel este 

que vinha exercendo desde sua inserção na economia internacional como fornecedora de 

borracha. O soerguimento cultural passa a ser vislumbrado na proposta de um regionalismo 

que proporciona à cidade de Manaus um reencontro com sua própria história, revelando as 

especificidades de uma região a partir da valorização do que pode ser entendido como um 

pensamento social regional. 

Seguindo, portanto, o caminho aberto pela lógica do campo intelectual em franca 

expansão na cidade Manaus e mesmo na região amazônica, a produção de Mário Ypiranga 

será fortemente marcada pela predominância de uma temática localista, que atuava como 



71 
 

elemento de determinação não apenas dos objetos a serem estudados e das estratégias 

adotadas no interior do campo intelectual local, como também das próprias práticas 

profissionais que estariam disponíveis a partir das circunstâncias específicas de estruturação 

do campo de produção cultural na Amazônia. 

O espaço de atuação intelectual estava restrito às atividades que envolviam os já 

referidos IGHA, AAL, os inúmeros jornais em atividade na cidade e na região, além da 

possibilidade de atuação no magistério. Muitos daqueles que se destacaram como lideranças 

intelectuais e mesmo políticas em Manaus e que exerceram forte influência na formação do 

jovem Mário Ypiranga, participaram ativamente das atividades relacionadas a tais instituições 

e seus trabalhos lançam luzes no sentido da compreensão daquele momento em que estava 

sendo gestado um campo intelectual com uma autonomia relativa frente às questões de ordem 

prática. 

As circunstâncias político-econômicas verificadas na cidade de Manaus a partir deste 

contexto, oportunizam a emergência de um pensamento “glebarista”, uma vez que havia 

interesse por parte das elites dirigentes em redimensionar as representações existentes acerca 

da Amazônia, redefinindo, com isso, a situação verificada quando da perda do esplendor da 

borracha. A elite dirigente manauara, deslocada geográfica e politicamente dos centros de 

decisão do país, encontra uma possibilidade de soerguimento cultural pela valorização de um 

regionalismo representado pela ideologia da “caboclitude”, cuja figura central em termos de 

produção literária é a de Álvaro Maia, intelectual de forte prestígio no cenário cultural e 

mesmo político da Manaus das primeiras décadas do século XX. 

A partir da década de 1930, a preocupação da intelectualidade nacional gira em torno da 

possibilidade do “desvendamento” do Brasil e da representação da identidade nacional a partir 

da eleição dos aspectos singulares de nossa realidade. Abrindo um debate com o momento 

imediatamente anterior do campo, os intelectuais empenhados na missão de “redescobrir” o 

Brasil passam a pensá-lo na perspectiva da revalorização dos elementos antes estigmatizados 

e que agora figuram como aspectos característicos e singulares definidores da identidade e da 

cultura nacional. Era preciso apresentar o país a ele mesmo por meio de um mergulho em suas 

entranhas, e isso só seria possível a partir das transformações verificadas no âmbito da esfera 

material de produção do cotidiano que proporcionou, por sua vez, uma reestruturação do 

próprio espaço de atuação do trabalho intelectual, ou seja, uma reestruturação da esfera de 

produção espiritual ou de produção do simbólico. 
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Surge, nesse período, uma vanguarda intelectual que vai revolucionar as 
idéias acerca do papel do intelectual e de sua atuação na sociedade. 
Chamamos de vanguarda aquele grupo que promove um estranhamento da 
norma e que assume uma atitude de distanciamento em face dos códigos em 
vigor na criação estética, na política e em todos os domínios da cultura 
(SANTIAGO, 1975 apud VELOSO & MADEIRA, 1999, p. 138). 

 

Esse processo de desrotinização proporcionado pelas transformações ocorridas a partir 

da década de 1930, permite a visibilidade necessária para que os intelectuais radicados nas 

diferentes regiões do país dêem vazão para um conjunto de representações capazes de 

fornecer os elementos fundamentais para a construção da identidade nacional a partir do 

regional. Dentro desta perspectiva, a realidade do país é entendida como um mosaico cultural 

onde a mestiçagem é o núcleo central de compreensão da cultura e da identidade, não mais a 

partir de um esforço de naturalização da história, a exemplo do Romantismo, nem tampouco 

enquanto elemento de organização da cultura pela via do embranquecimento, fundamento de 

um pensamento autoritário nas primeiras décadas do século XX, mas como um elemento que 

ganha positividade nos termos da substituição do conceito de raça pelo de cultura no trabalho 

de redefinição da identidade nacional. 

 

Com a revolução de 30 as mudanças que vinham ocorrendo são orientadas 
politicamente, o Estado procurando consolidar o próprio desenvolvimento 
social. Dentro deste quadro, as teorias raciológicas tornam-se obsoletas, era 
necessário superá-las, pois a realidade social impunha um outro tipo de 
interpretação do Brasil (ORTIZ, 1994, p. 40). 

 

O movimento interno do campo de produção cultural, lugar em que diferentes atores 

travam uma luta pela legitimidade das representações acerca de uma dada realidade, seja ela 

nacional ou regional, guarda, portanto, um grau de conexão com a ordem social mais ampla, 

sem que isso implique numa desvalorização dos produtos simbólicos que emergem de uma 

atividade estritamente espiritual como a que se verifica no universo de atuação e de produção 

intelectual. 

Durante a formação intelectual de Mário Ypiranga, essas conexões entre uma esfera 

material de produção da vida e uma esfera espiritual, no que tange à produção do simbólico, 

podem ser percebidas por meio da leitura que o autor faz em tom memorialístico, dos 

acontecimentos que na década de 1930 ficaram conhecidos como a “revolução ginasiana”, 

uma demonstração em âmbito local da dinâmica política e econômica que se desenhava no 

cenário nacional neste contexto. Em franca conexão com o que ocorria no restante do país, os 

estudantes do Ginásio Amazonense Pedro II, planejam a realização de um comício para servir 
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ao mesmo tempo de homenagem a João Pessoa, presidente da Paraíba que fora assassinado, e 

de expressão da vontade de uma parcela da sociedade que se encontrava descontente com os 

arranjos políticos locais que perpetuavam forças tradicionais no exercício do poder. 

 

Não se regenera um país e muito menos uma instituição social como é a 
política, mantendo vivas e atuantes as mesmas disponibilidades corruptíveis 
dos inefáveis cultivadores da cadeira cativa no senado e nas câmaras 
menores. Não se regenera uma política que conserva no seu corpus os 
mesmos elementos impuros forjados, sabe-se, na falácia e na defecção 
(MONTEIRO, 1996, p. 49). 

 

Relembrando os acontecimentos daquele contexto, o autor procura demonstrar que os 

desdobramentos do jogo político verificados em âmbito nacional não permitiam mais a 

sobrevivência de velhas maneiras de governar identificadas com as elites tradicionais da 

Manaus dos anos de 1930. O desenvolvimento de um campo de produção cultural e de um 

espaço de atuação do trabalho intelectual, representado, por exemplo, por instituições como o 

IGHA e a AAL, além das oportunidades abertas pelos inúmeros jornais existentes em 

Manaus, Belém ou mesmo em outras regiões (como é sabido, Mário Ypiranga foi 

correspondente em jornais ou revistas de tiragem nacional entre fins da década de 1920 e 

primeiros anos da década de 1930, como os casos de “O Malho”, “Fon-Fon” e “Fru-Fru”) 

fazem com que possamos identificar certo desejo do autor por vivenciar uma realidade 

política em que as lideranças intelectuais pudessem colocar em prática um projeto de 

revitalização cultural da cidade e da região, que estivesse em sintonia com as transformações 

da ordem societal nacional. 

Isso fica evidente quando Mário Ypiranga Monteiro faz referência aos nomes de alguns 

dos intelectuais que teriam participado ativamente do cenário cultural da cidade de Manaus e 

que não compunham os quadros dirigentes locais, o que pode ser interpretado como um 

descontentamento do autor pela não tradução do prestígio intelectual de autores como, por 

exemplo, o professor Agnelo Bittencourt, em um reconhecimento político, tomando como 

ponto de partida os méritos reconhecidamente atribuídos pela contribuição de tais autores para 

o campo da cultura. 

 

No mês de janeiro foi exonerado o Secretário do Governo [...] um respeitável 
jurista, e nomeado outro respeitável jurista [...] professor de Francês e 
advogado dr. Waldemar Pedrosa, meu particular amigo. O dr. Dorval Porto 
foi buscar em Parintins a figura anêmica do dr. Antonio Martins Palhano, 
para Chefe de Polícia e o capitão do exército Joaquim Vidal Pessoa para 
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comandante da polícia militar. O doutor Martins Palhano não era um homem 
de temperamento mau, mas permitia que dentro da Polícia Civil a sua pessoa 
desaparecesse obscurecida pela vontade maquiavélica do delegado dr. Cruz 
Camarão. De prefeito municipal ficou o médico Joaquim Tanajura, [...]. Não 
me recordo bem se fez boa ou má administração, mas era afável com todo 
mundo. Parece que os únicos acertos daquela política de início funesto foram 
os dos professores dr. Plácido Serrano Pinto de Andrade para o Ginásio e 
Agnelo Bittencourt para a Instrução Pública (MONTEIRO, 1996, p. 110). 

 

Sem querer empreender uma sociologia que entenda as obras culturais como resultado 

imediato do contexto histórico-cultural em que foram produzidas, mas também sem optar pelo 

desprezo total dessa realidade contextual, o que nos colocaria na situação de entender tais 

obras a partir de si mesmas, descoladas da história e totalmente desligadas da ordem social 

mais ampla, o exercício de reflexão acerca do processo de formação e mesmo da produção de 

Mário Ypiranga enquanto um intelectual regional deve caminhar nos sentido do 

deslindamento dos interesses demonstrados e das estratégias assumidas pelo autor enquanto 

integrante do campo de produção cultural em desenvolvimento na cidade de Manaus a partir 

da década de 1930. 

Nem tanto ao texto, considerando a obra como apartada da história e nem minimizando 

sua importância enquanto produto simbólico pela imersão no contexto, a compreensão das 

conexões entre o campo de produção cultural e o campo político, deve oportunizar a 

percepção da maneira como o universo específico de produção de bens simbólicos realiza a 

filtragem necessária dos elementos que compõem a ordem social mais ampla sem que isso 

determine, de antemão, os critérios estabelecidos para o reconhecimento e a consagração do 

trabalho intelectual. 

 

A convergência sempre problemática entre texto e contexto na análise de 
obras literárias constitui o núcleo de reflexão sociológica a partir do qual se 
deve buscar uma resolução equilibrada quanto à priorização de uma ou de 
outra instância. [...]. É evidente que o contexto histórico-social no qual as 
diferentes obras literárias estão imersas não pode ser desconsiderado, mas é 
necessário, antes de tudo, levar em conta os princípios que presidem a 
gênese e o conjunto de relações decorrentes das próprias obras para [...] 
vislumbrarmos o verdadeiro contexto de que se trata: não o espaço social 
mais amplo da sociedade inteira e sua divisão em grupos e classes sociais, 
mas sim o campo social mais restrito dos agentes envolvidos na produção 
simbólica (PAIVA, 2008, p. 01). 

 

Através da rememoração dos fatos ocorridos quando da eclosão da revolução ginasiana 

no ano de 1930, o que Mário Ypiranga faz na obra Mocidade Viril - 1930: o motim ginasiano, 

lançada em 1996 com o intuito de fornecer todos os esclarecimentos acerca do movimento da 
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“agostada”, expressão empregada pelo autor para referir-se à revolução ginasiana, procurando 

desmistificar e desmentir opiniões em contrário e que tiveram um importante papel na 

deturpação dos fatos, por meio desta rememoração, dizia, podemos verificar de que maneira o 

autor percebia a realidade histórico-social da época num exercício de aproximação e 

distanciamento entre o plano intelectual e o plano social. 

Em alguns momentos das suas memórias percebemos claramente as intenções do autor 

em demonstrar a capacidade de certa elite intelectual para a ocupação dos cargos dirigentes, 

uma vez que os grupos que se revezavam no poder na cidade de Manaus davam sinais de 

esgotamento do ponto de vista da juventude protagonista da revolução ginasiana. Os ventos 

políticos que sopravam dos grandes centros do país davam notícias de novos arranjos no 

campo econômico e político e representavam a possibilidade de renovação política no cenário 

local, algo pretendido pelos ginasianos. 

Essa renovação só poderia ocorrer pela via da substituição da situação de quase 

hereditariedade que marcava o exercício do poder com o revezamento de grupos tradicionais 

nos postos dirigentes. No ano em que se dá a revolução ginasiana, quem exerce o cargo de 

governador é Dorval Pires Porto e não são poucas as vezes que o autor dá indicações do 

descontentamento não apenas em relação ao chefe do executivo, mas também com a maioria 

dos nomes que compõem aquele governo, resguardando-se apenas as figuras dos professores 

Plácido Serrano Pinto, Agnello Bittencourt e Álvaro Maia, líderes intelectuais que exerceram 

forte influência na formação de uma gama de intelectuais locais e, em particular, na formação 

de Mário Ypiranga Monteiro. 

 

De quantos me lembram simpáticos pelos contatos diuturnos [...] convém 
salientar o professor Agnelo Bittencourt, cortês, aprumado, correto na 
indumentária, sempre de escuro, pontual na cátedra, a sofrer e a sofrear o 
calote oficial naqueles terríveis dias da administração Rego Monteiro. Por 
outro lado, Álvaro Maia era mais comunicativo, mais frequentemente 
cortejado e cercado pelo entusiasmo dos discentes [...]. O contraste entre os 
dois educadores era profundo, mas não se deseja admitir houvesse 
distanciamento marcado entre os estudantes e o professor Agnelo 
Bittencourt, o “velho Agnelo”, como desrespeitosamente o chamávamos na 
ausência, mas sem qualquer intenção ofensiva (MONTEIRO, 1996, p. 162). 

 

Referindo-se aos políticos como profissionais da mentira, Mário Ypiranga procura 

estabelecer uma diferenciação entre os atores envolvidos em questões de ordem prática e 

aqueles que estavam voltados para o exercício espiritual, ou seja, que estavam empenhados 

em atividades intelectuais até mesmo pela sua ligação com o Ginásio Amazonense Pedro II, 

importante centro de formação intelectual e de possibilidade de atuação para juventude que 
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iniciava sua trajetória naquele contexto marcado pela efervescência política. Nessa 

diferenciação pretendida pelo autor entre as esferas intelectual e política, observamos uma 

forte tendência para a valorização das posturas intelectuais em detrimento das atividades 

políticas que são percebidas como incapazes de promover o reconhecimento merecido aos 

atores envolvidos com a produção de bens simbólicos. 

 

É natural que no governo do Dr. Dorval Pires Porto houvesse exceções 
honrosas e delas salientemos os professores Agnello Bittencourt na diretoria 
da Instrução Pública, e dr. (sic) Plácido Serrano Pinto de Andrade na 
diretoria do Ginásio Amazonense. O restante vinha de situações análogas, 
mantendo as mesmas disponibilidades usufrutárias, como se o Estado 
continuasse na situação de feudo hereditário de uma corja de hedonistas 
desrespeitadores do direito democrata de oposição, de crítica aos desmandos 
e erros (MONTEIRO, 1996, p. 116). 

 

E o autor procura explicitar ainda mais essa diferenciação no sentido da valorização das 

posturas intelectuais, através da exposição dos critérios adotados nos exames de admissão 

para aqueles que postulavam vaga para o quadro de professores do Ginásio, na clara intenção 

de demonstrar que uma aproximação entre as duas esferas, a política e a intelectual, poderia 

redundar na alteração do jogo de forças verificado na ordem social mais ampla, tendo em 

vista a inquestionável capacidade demonstrada pela intelectualidade local no exercício de suas 

atividades. É como se as mudanças necessárias para retirar Manaus e a região da situação de 

crise econômica verificada a partir da década de 1910, dependesse da atuação dessa 

intelectualidade no campo das atividades práticas, ou seja, no exercício da política. 

 

Os professores que seriam depois nomeados efetivos para as cadeiras vagas 
[...] foram por ordem do Ministério da Educação submetidos a provas 
públicas, orais, escritas e didáticas, com os pontos sorteados na hora (uma 
das provas), e o outro de escolha livre do candidato e com as vinte e quatro 
horas de prazo para dissertação oral e escrita, a portas abertas. [...] tais 
exames valeriam pela tese – a maldita tese de que tanto se pavoneavam 
ilustres desconhecidos. [...] Mas eu duvido [...] que as teses escondidas de 
muitos daqueles que se encarniçaram em prejudicar–nos (teses fantasmas) 
resistam a uma análise de profundidade (MONTEIRO, 1996, p. 134). 

 

Aqui percebemos que o autor parece querer transpor os limites do campo de produção 

cultural e transferir os mesmos critérios de reconhecimento e consagração especificamente 

intelectuais, para a realidade contextual do período em que este espaço relacional e 

conflituoso que é o campo de produção de bens simbólicos encontra-se em desenvolvimento. 

É sabido que o contexto em que as obras culturais são concebidas exerce sim alguma 
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influência no processo de fatura de tais obras, imprimindo certo caminho a seguir em se 

tratando de perspectivas analíticas e de objetos sobre o que se debruçar. No entanto, embora 

reconheçamos essa conexão entre texto e contexto, não podemos tomar a realidade contextual 

como elemento fundamental de compreensão do processo produtivo das obras culturais, o que 

significaria menosprezar o processo criativo dos autores colocando-os como apêndice da 

realidade histórico-social em que conceberam seus trabalhos. 

 

Uma análise sociológica das obras culturais [...] deve levar em consideração 
não só as obras em si mesmas, mas também os diferentes e múltiplos 
interesses e anseios dos agentes sociais implicados na sua formulação. Mas 
isso não significa dizer que os distintos campos de produção simbólica, seja 
o campo artístico, seja o campo literário, seja o campo intelectual, apesar de 
constituírem-se em espaços sociais dotados de autonomia relativa frente ao 
espaço social mais abrangente, devam ser diagnosticados como imunes ao 
que ocorre no âmbito mais largo da sociedade. As regras próprias que estes 
diferentes microcosmos sociais tendem a gerar ao longo de seu processo de 
estruturação fazem com que a própria história seja banida como um dado 
revelador dos seus mecanismos internos de consagração, seja de autores, seja 
de obras (PAIVA, 2008, p. 02). 

 

É importante que se diga também que os investimentos feitos no âmbito do campo 

cultural não se traduzem, automaticamente, em ganhos no plano material. Trata-se de dois 

universos diferenciados que, embora possamos estabelecer conexões entre eles, precisamos 

vislumbrar seus mecanismos específicos de reconhecimento e legitimação de modo que a 

hegemonia das posições, sejam elas representações da realidade correspondentes ao plano 

espiritual de produção simbólica, sejam atitudes práticas, se considerarmos o campo da 

política enquanto plano de materialização do poder, resulta das relações entre as atitudes 

individuais do ator/autor e as estruturas que permitem com que cada um deles possa “existir” 

e se fazer existir no jogo de regas próprias que constitui cada um destes campos ou esferas 

sociais. 

Não há dúvida de que os anseios das oligarquias regionais em reequacionar a 

problemática da crise da economia da borracha, a começar pelo plano das representações 

acerca da Amazônia, exerceu forte influência no processo de produção das obras culturais, 

uma vez que atuou como elemento de determinação do horizonte intelectual norteador de 

interesses e de um padrão de trabalho a ser buscado (PAIVA, 2002). Era preciso encontrar 

uma saída para a crise e recolocar a região na posição de destaque a que foi alçada a partir de 

sua integração na economia internacional via economia gomífera, e isso imprime como marca 

fundamental do trabalho intelectual na região a característica do “ensimesmamento”, do 
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reencontro da região consigo mesma em atenção ao reordenamento no plano nacional no que 

tange a renovação das abordagens acerca da idéia de nacionalidade e mesmo de regionalidade, 

no contexto das transformações políticas responsáveis por um novo desenho das posições 

assumidas no interior do campo de produção cultural a partir da revolução de 1930. 

 

Foi precisamente o contexto histórico-cultural configurado a partir dos anos 
1930 no Brasil que, de um modo ou de outro, viabilizou a um conjunto 
expressivo de intelectuais o ingresso no campo de produção simbólica ora 
em expansão, prescrevendo, de antemão, conforme as posições 
desigualmente aí ocupadas, as perspectivas analíticas adotadas e os 
resultados atingidos em obras diversificadas. No caso de Mário Ypiranga 
Monteiro não é difícil identificar na diversidade e multiplicidade de seus 
textos e estudos a predominância de temática localista e a adoção de um 
enfoque analítico limitado em termos de abordagem dos objetos investigados 
e dos recursos metodológicos então manejados (PAIVA, 2006, p. 120). 

 

A obra de Mário Ypiranga, e especificamente seus trabalhos acerca do folclore 

amazônico, deve ser pensada sim a partir das conexões entre seu processo de concepção e o 

espaço da ordem social mais ampla a imprimir certo “caminho a seguir” aos intelectuais que 

estavam em pleno processo de formação ou que buscavam posições “vantajosas” em se 

tratando de ganhos simbólicos. Mas esse caminho é tortuoso e pode levar a uma rota de 

equívocos seja pela preponderância do contexto sobre os produtos simbólicos, seja pela 

consideração das obras como produto de uma mente iluminada incapaz de estabelecer algum 

contato com a realidade contextual. 

 

O regionalismo nas suas mais diferentes manifestações, o folclore regional 
amazônico, a literatura regional, por exemplo, converteram-se em objetos 
prioritários para Mário Ypiranga [...] porque contemplavam uma dupla 
exigência: de um lado atendia uma demanda das forças políticas regionais e, 
de outro lado, permitia uma inserção relativamente vantajosa no quadro mais 
abrangente da produção simbólica nacional. A sua participação efetiva na 
Comissão Nacional de Folclore na década de 1950 expressa os ganhos dos 
investimentos feitos [...] A sua nomeação para o Ginásio Amazonense como 
professor na cadeira de geografia [...] é um dado central para os 
desdobramentos posteriores de sua carreira intelectual. O próprio caráter 
mais localista e ideográfico da geografia como disciplina no leque das 
ciências sociais expressou [...] as ambições e limitações das investigações 
posteriores de Mário Ypiranga (PAIVA, 2006, p. 131). 

 

O autor não está imune aos acontecimentos que ocorrem a sua volta e sua participação 

como líder na revolução ginasiana atesta isso, embora não devamos interpretar suas obras a 

partir deste único caminho. A realidade contextual nos interessa na medida em que seja 
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possível a identificação dos caminhos disponíveis aos atores sociais, considerando-se as 

posições que ocupam no interior do campo de produção cultural. A partir dos enquadramentos 

sociais e das posições desigualmente ocupadas no campo, podemos perceber os interesses, as 

escolhas e as estratégias adotadas por cada autor no sentido de manter ou desrotinizar o 

universo de posições estruturadas do qual fazem parte. 

A eleição do folclore amazônico como temática primordial no início da trajetória 

intelectual de Mário Ypiranga, o que lhe rendeu grandes resultados em se tratando de capital 

simbólico, evidencia as apostas e investimentos feitos pelo autor no sentido de, a partir de sua 

inserção na dinâmica do campo de produção cultural em expansão na Manaus da década de 

1930, galgar posições de maior prestígio no jogo de perde e ganha característico do mercado 

de bens simbólicos. 

Numa visão retrospectiva podemos afirmar que os investimentos feitos pelo autor no 

campo da cultura foram capazes de lhe render ganhos simbólicos significativos, vide sua 

participação ativa em instituições como o IGHA e a AAL, que atuaram como instâncias 

iniciais de consolidação institucional do trabalho intelectual, e também sua participação na 

linha de frente local na defesa e no resgate do folclore como intelectual regional a integrar a 

rede de trabalho da CNFL. Mas isso só pode ser afirmado na medida em que temos o prévio 

conhecimento do desenrolar dos fatos sejam eles correspondentes à ordem societal ou à 

dinâmica interna da instância de produção espiritual. 

Como entender, por exemplo, que Mário Ypiranga tenha se dedicado ao trabalho de 

valorização e pesquisa do folclore amazônico a partir da década de 1930, quando o folclore 

era sinônimo de amadorismo e ocupava uma posição subordinada no campo do pensamento 

social brasileiro, na medida em que pouco a pouco as ciências sociais foram se consolidando 

no país a partir de sua institucionalização nos contextos paulista e carioca, num processo que 

foi imprimindo, cada vez mais, a marca do rigor acadêmico. 

 

Papai fazia questão de sair para as pesquisas acompanhado da família, eu, 
Azemilkos, Maurílio, às vezes até a mamãe. Numa época em que ninguém 
queria saber de folclore, correr atrás de boi-bumbá era coisa de louco. Os 
primeiros festivais folclóricos em Manaus foram organizados pelo meu pai, 
que era o Secretário Geral da Comissão Amazonense de Folclore, com o 
apoio da prefeitura de Manaus [...] na década de 40. Dessa participação 
ativa, passamos a gostar de folclore e a recolher material (MONTEIRO, 
Marita, 2005, p. 210). 

 

No texto acima, extraído de artigo escrito pela filha do autor, podemos perceber 

algumas das características que marcaram fortemente as atividades dos folcloristas entre as 
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décadas de 1940 e 1960. Primeiramente o trabalho em companhia da família, aspecto que 

poderia ser facilmente criticado no período como exemplo de uma atividade diletante e sem 

maiores preocupações com o planejamento, como, aliás, ocorreu bastante com as atividades 

da quase totalidade dos folcloristas, pelo menos em se tratando da comparação com os estudos 

de ciências sociais que se desenvolvem no país a partir da década de 1930. Outra questão a ser 

considerada é a pouca atenção recebida pelos estudos de folclore, aliada à desqualificação 

daqueles que se decidiam pela abordagem da temática. Um último ponto a considerar é o da 

proximidade entre os estudos de folclore e o campo do poder. Uma vez que a escassez de 

recursos era uma das marcas mais características do movimento, os investimentos num capital 

de relações sociais e políticas passavam a ser fundamentais para o desenvolvimento das 

atividades ligadas a cada Comissão Estadual de Folclore. 

Dentro desta linha de análise, é importante que qualquer atribuição que se faça aos 

estudos de folclore como sendo resultado do amadorismo daqueles que empreenderam 

atividades no sentido de sua defesa e valorização, leve em conta o momento histórico-cultural 

em que nos encontramos a questionar a importância de tais estudos. Uma vez que conhecemos 

a maneira como os fatos se desenrolaram e quais perspectivas de análise social vigoraram 

como legítimas no interior do campo de produção cultural nacional a partir da década de 

1930, é possível e fácil de percebermos que os estudos de folclore, embora tenham buscado 

uma consolidação em termos institucionais, acabaram sofrendo um processo de descrença 

gradual enquanto possibilidade de leitura da realidade num momento em que, pouco a pouco, 

as representações sobre a realidade social se constituíam como resultado das atividades 

intelectuais ligadas aos primeiros cursos de ciências sociais implantados no sudeste. 

Mas como entender que mesmo diante das dificuldades para o estabelecimento dos 

estudos de folclore enquanto campo disciplinar, em comparação com o que vinha ocorrendo 

no campo das ciências sociais, essa área de estudos tenha conseguido um enorme sucesso 

entre as décadas de 1940 e 1960 (VILHENA, 1997), sendo capaz de reunir intelectuais de 

diferentes pontos do país numa verdadeira rede de associação de esforços para o resgate e a 

valorização do folclore? E voltamos à pergunta: diante de tudo isso, por que então Mário 

Ypiranga Monteiro se insere nesta network do folclore e passa a investir nesta área o capital 

simbólico que havia acumulado no campo cultural local? 

Como dito anteriormente, esse aspecto relativo aos estudos de folclore é algo evidente 

para quem se encontra no contexto atual, buscando um sentido para as atitudes e 

comportamentos dos atores sociais envolvidos no processo de autonomização do campo de 

produção cultural em desenvolvimento na primeira metade do século XX. Naquele momento, 
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os atores sociais não tinham como vislumbrar claramente os itinerários que o pensamento 

social brasileiro tomaria a partir das correlações de forças e arranjos políticos e institucionais 

que estavam sendo gestados. O campo de produção cultural nacional encontrava-se em 

processo de amadurecimento em se tratando de sua autonomia frente à esfera mais ampla da 

ordem social e, no contexto das regiões, esse processo encontrava-se ainda numa fase de 

racionalização inicial e, portanto, não era possível afirmar com certeza a maneira como os 

fatos iriam se desenrolar. 

O momento era o de apostar, de realizar investimentos que pudessem trazer alguma 

margem de segurança para aqueles que punham o volume de capital simbólico até então 

acumulado à prova, num jogo cujas regras se fundamentavam cada vez mais na dinâmica 

própria de um espaço relacional em que diferentes agentes sociais se enfrentavam e se 

legitimavam mutuamente, na busca pela hegemonia na construção de representações acerca 

da realidade. 

Mário Ypiranga já vinha acumulando capital simbólico e marcando posição no campo 

cultural local através de diversos investimentos. Foi aluno e professor naquele que seria um 

importante centro de referência na formação de uma boa parcela da intelectualidade local, a 

saber, o Ginásio Amazonense Pedro II. Foi membro e presidente do Instituto Geográfico e 

Histórico do Amazonas (IGHA) e da Academia Amazonense de Letras (AAL). Foi aluno da 

Faculdade de Direito, escreveu e atuou como correspondente em inúmeros jornais e revistas 

locais, nacionais e internacionais, foi autor de novelas que chegaram a ser encenadas no rádio. 

Eis algumas das atividades desenvolvidas pelo autor e que foram responsáveis pelo acúmulo 

de prestígio que lhe renderam lucros no interior do campo cultural local como bem o 

demonstram os contatos estabelecidos com folcloristas e escritores da região, do Brasil e do 

mundo, numa clara alusão ao processo de autonomização do campo de produção cultural na 

cidade de Manaus e na região como um todo. 

Em carta de Arthur Cézar Ferreira Reis a Mário Ypiranga, datada de 06 de julho de 

1979, podemos perceber claramente os resultados dos investimentos feitos por Monteiro no 

campo da cultura, sem falar na sua já mencionada participação no projeto da CNFL. 

Vislumbramos, por meio da correspondência, os mecanismos de reconhecimento de uma obra 

como resultado direto da dinâmica interna do campo intelectual. Em que pese os 

condicionantes sociais exercerem alguma influência sobre a produção simbólica, o que faz 

com que o plano de produção intelectual apresente uma autonomia relativa frente à ordem 

social mais ampla, os princípios de reconhecimento, legitimação e consagração de bens 

simbólicos devem ser procurados no cotidiano do próprio espaço de atuação intelectual que 
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confere legitimidade aos discursos e obras forjados em seu interior. É da relação entre a obra 

cultural e o conjunto de outras obras de outros autores, que emerge a legitimidade necessária 

para investir de autoridade aquele que profere o discurso acerca de uma determinada 

realidade. Vamos ao trecho da carta: 

 

Seu livro sobre a história da cultura amazonense é valiosíssima contribuição 
à história da cultura brasileira nos seus aspectos regionais. Quando na 
presidência do Conselho Federal de Cultura, planejei, com a colaboração de 
Diégues Júnior [...] um inventário da contribuição de cada Estado à estrutura 
e ao enriquecimento da cultura brasileira. Seria o quadro fundamental para a 
grande visão do que ela é em suas características e potencialidades. Nenhum 
Estado respondeu à sugestão. Apenas o Pará pediu alguns esclarecimentos, 
mas depois silenciou como os outros. Você abre [...] caminho, com esse 
alentado volume que merece todo respeito. Tomo a liberdade de sugerir que, 
nos outros, dê ênfase ao Museu Botânico do Amazonas, fundado e dirigido 
por Barbosa Rodrigues, e a primeira Universidade que se criou no Brasil, a 
do Amazonas, geralmente ignorada (Arthur Reis, Rio de Janeiro, 
06/07/1979). 

 

O que temos aqui é a dinâmica do campo intelectual que faz com que da relação entre 

os autores e as posições aí ocupadas, a obra cultural possa emergir enquanto um discurso 

dotado de legitimidade sem que isso venha a representar um descolamento em relação à 

ordem social mais ampla, o que pode ser percebido através das preocupações de Arthur Reis 

quanto ao posicionamento negativo dos Estados em relação ao projeto pretendido. Na 

verdade, o empreendimento de análise das obras culturais deve tomar como ponto de partida 

as conexões entre texto e contexto através da intermediação dos autores enquanto 

participantes de um campo relacional com uma lógica própria de funcionamento. 

 

Os referenciais a serem estabelecidos para a compreensão da emergência de 
uma produção cultural em particular encontram-se delineados no âmbito do 
próprio campo de produção cultural enquanto um espaço social específico 
onde se posicionam os diversos interlocutores autorizados a legislarem em 
termos de produção e circulação de “bens simbólicos”. Nesse sentido, 
quando um autor como Arthur Cézar Ferreira Reis ratifica o conjunto de 
pesquisas folclóricas de Mário Ypiranga Monteiro, no sentido de validá-las 
enquanto demonstração definitiva da peculiaridade da realidade amazônica, 
o que está em questão é a legitimação de uma determinada visão sobre o 
objeto em pauta (PAIVA, 2002, p. 96-7). 

 

Tal fato pode ser tomado como demonstrativo do grau de acerto dos investimentos 

realizados pelo autor no interior do campo de produção cultural local. A data da carta de 

Arthur Reis indica a existência de certo volume de capital simbólico associado à posição 

ocupada por Mário Ypiranga no cenário cultural da região, tendo em vista a aposta do autor 
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em empreender estudos associados a uma temática localista cujas razões podem ser 

encontradas no momento anterior de estruturação do campo intelectual manauara, quando a 

retomada de elementos representativos da regionalidade amazônica significou um alento para 

uma elite dirigente em decadência que buscava uma saída para a situação de crise econômica 

e cultural vivida pela região. 

O mesmo ocorre com o próprio Arthur Reis quando, na década de 1940, Gilberto Freyre 

o toma como interlocutor no debate acerca da representação do Brasil na perspectiva do 

continente e ilha. Ocupante de posição hegemônica no interior do campo intelectual nacional, 

Gilberto Freyre ratifica a posição de Arthur Reis no cenário local e nacional, dando mostras 

da maneira particular com que as obras culturais são alçadas à condição de visão legítima 

sobre a realidade que representam. 

 

O que o professor Artur Reis (sic) destaca em sugestivo ensaio sobre a 
política de Portugal no vale amazônico com relação [a] essa formidável ilha 
ao mesmo tempo ecológica e sociológica do arquipélago brasileiro que é a 
Amazônia, pode generalizar-se à política lusitana nas demais ilhas ou regiões 
da América de formação portuguesa: sem ter sido uma política de plano 
preestabelecido, não desatendeu, todavia, às condições regionais (FREYRE, 
1943, p. 22). 

 

É no interior do próprio campo de produção cultural que as explicações para a 

hegemonia de um conjunto de representações devem ser buscadas. No jogo de perde e ganha 

que associa diferentes autores, cada um deles ocupando uma posição específica numa rede de 

relações em torno da busca do reconhecimento e da legitimidade, temos a emergência de uma 

lógica específica que vai sendo forjada a partir do relativo distanciamento frente à ordem 

social mais abrangente. É esse movimento, portanto, que acaba por autorizar as vozes que se 

levantam para a construção da realidade em termos de representação. 

 

2.2 As cartas e as obras 

 

A dinâmica interna do campo intelectual pode ser percebida não apenas através da 

análise das próprias obras culturais entendidas como elementos autônomos da esfera social ou 

mesmo a partir da relação que se possa estabelecer entre os produtos simbólicos e o contexto 

histórico-social em que surgiu. A percepção da obra como texto e, ao mesmo tempo, como 

contexto permite uma visão ampliada dos mecanismos que se fazem presentes no momento de 

criação intelectual, uma vez que possibilita ultrapassar o evento inicial de concepção da obra 
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pelo autor para estabelecer as conexões necessárias entre a esfera espiritual de produção 

intelectual e a esfera material de realização societal. 

 

As determinações externas [...] só podem exercer-se pela intermediação das 
transformações da estrutura do campo resultante delas. O campo exerce um 
efeito de refração [...] portanto, apenas conhecendo as leis específicas de seu 
funcionamento [...] é que se pode compreender as mudanças nas relações 
entre os escritores, entre defensores dos diferentes gêneros [...] ou entre 
diferentes concepções artísticas [...] que aparecem, por exemplo, por ocasião 
de uma mudança de regime político ou de uma crise econômica 
(BOURDIEU, 1997, p. 42). 

 

Por esse caminho de análise é possível perceber os interesses dos diferentes atores 

sociais envolvidos na produção de bens simbólicos a partir de sua inserção num contexto 

social e político específico e de que maneira guiam suas atividades no sentido de assumir 

determinadas estratégias que sejam capazes de lhes garantir resultados positivos em se 

tratando de ganhos intelectuais a partir dos investimentos realizados no interior do campo de 

produção simbólica. 

Mas além das obras, outra ferramenta importante para análise e compreensão da 

dinâmica interna do campo de produção cultural são as cartas trocadas entre os diferentes 

autores participantes do espaço de possíveis do campo intelectual e que representam uma 

demonstração dos contatos estabelecidos e da rede de relações sociais e institucionais de que 

tais autores faziam parte. A leitura destas cartas permite o contato com informações que 

muitas vezes não estão nas obras, mas que são fundamentais para o entendimento dos motivos 

específicos que culminaram nas estratégias adotadas quando da concepção daquelas obras. 

Neste sentido, analisar as cartas de um autor é entrar em contato com as condições 

sociais e culturais de um contexto específico marcado pela articulação de relações entre 

estudiosos de uma mesma região ou destes com outros atores concretos a vivenciarem as 

realidades sociais e culturais de outras regiões específicas e que compartilham de uma mesma 

realidade nacional. A questão que se coloca na análise das cartas é a possibilidade de 

vislumbrarmos uma rede de articulação entre indivíduos, grupos e instituições (COSTA, 

2007). 

 

Envio-lhe um discurso, que proferi ontem, que lhe peço ler e dêle (sic) dar 
conhecimento aos companheiros da Comissão Amazonense, no qual 
transfiro a vocês tôdas (sic) as homenagens que me querem tributar, pois 
vocês são na realidade os que as merecem. Por isso mesmo, estimaria se lhe 
fosse (sic) possível publicar num dos jornais da terra êsse (sic) discurso. 
Inaugurando a Exposição mencionei o seu nome igualmente, como um 
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daqueles a quem se deve o magnífico certame, sôbre (sic) o qual lhe 
telegrafei (Carta de Renato Almeida a Mário Ypiranga, Rio de Janeiro, 
14/09/1954). 

 

É claro que as razões para o surgimento de uma obra cultural não podem ser procuradas 

somente no conjunto das condições sociais e culturais de um contexto histórico específico. 

Embora as cartas de um autor, sejam elas ativas ou passivas, nos permitam descobrir detalhes 

da realidade contextual em que sua produção estava sendo gestada, tais informações devem 

ser consideradas como instrumentos de interpretação e de análise das estratégias assumidas 

pelos diferentes produtores de bens simbólicos a partir dos contatos estabelecidos entre o 

universo do campo intelectual e a ordem social. 

Desta maneira, é possível percebermos quais as demandas sociais e culturais do 

contexto histórico em que diferentes autores produziam a partir de posições desigualmente 

ocupadas no interior do campo intelectual. De que maneira essas demandas exercem 

influência no processo de produção de bens simbólicos e quais as estratégias adotadas pelos 

produtores na busca pelo reconhecimento e legitimação de um conjunto de representações 

sobre uma realidade específica, são questões que emergem da análise das informações 

contidas nas cartas de um autor. 

No caso de Mário Ypiranga Monteiro, o contato com parte de suas correspondências 

permitiu uma compreensão ampliada da dinâmica interna do campo intelectual local embora 

as condições contextuais de estruturação desse microcosmo social na cidade de Manaus não 

devam ser desconsideradas na análise, por exemplo, de suas obras acerca do folclore 

amazônico. Em algumas das cartas recebidas ou enviadas entre as décadas de 1950 e 1980, 

cujas cópias foram cedidas pela família, é possível percebermos de que maneira o autor se 

insere numa rede de relações que articulam intelectuais e instituições e que garantem 

legitimidade para o que é produzido em termos de representações acerca de uma dada 

realidade, a saber, a realidade amazônica. Trocando referências para trabalhos futuros ou em 

andamento, informando sobre a leitura de uma obra publicada pelo autor para quem se 

escreve ou mesmo indicando as dificuldades para a realização do trabalho de levantamento e 

registro do material referente ao folclore amazônico, a leitura das cartas revela o processo de 

criação das obras, uma vez que algumas das questões identificadas nas correspondências 

podem ser encontradas em obras posteriores em que o autor se dedica exclusivamente a 

temática do folclore. 

Uma das questões presentes nas cartas é a referência constante ao problema da escassez 

de recursos para a realização das atividades por parte das comissões estaduais. Esse era um 
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assunto recorrente nas comunicações entre as comissões regionais e a CNFL, ou mesmo nas 

correspondências pessoais dos folcloristas. As cartas de Mário Ypiranga também dão conta 

dessa questão. Ora tratando o assunto em tom de denúncia, tendo em vista o pouco caso com 

que os governos de cada região encaram a questão do folclore, ora fazendo menção à 

necessidade de apoio financeiro para as comissões regionais através do amparo da CNFL, o 

fato é que a leitura das correspondências do autor nos proporciona muitos encontros com estas 

dificuldades financeiras que tanto marcaram as atividades do movimento folclórico entre as 

décadas de 1940 e 1960 e que atuou de modo significativo para a estruturação do caminho de 

institucionalização pretendido pelos estudos de folclore, uma vez que, diante de tais 

adversidades, a CNFL sempre incentivou as comissões estaduais a estreitar relações com o 

campo político local como forma de minorar o problema da falta de recursos, valorizando, 

assim, um capital de relações sociais que pudesse corrigir tais problemas. Vejamos um trecho 

de carta de Mário Ypiranga a Renato Almeida em que isso fica evidente. 

 

A nossa secretaria é pobre, nada tem, e o papel que uso é custeado por mim, 
mas isto não tem muita importância quando um projeto maior de pesquisa 
nos é sugerido. Realmente é o que nos falta: recursos para dilatar nossos 
conhecimentos em áreas mais afastadas da cidade. E eu espero que, com 
tempo, e depois de um bem elaborado orçamento, nos sejam concedidos 
esses recursos. Pretendia eu [...] assistir a uma festa profano-religiosa em 
Itapiranga [...] uma festa de São Tomé dos roceiros. Seria ótimo que a 
Campanha financiasse essa coleta [...]. Se o amigo achar viável [...] breve 
mandarei o orçamento, ficando desde já compreendido que para aquela 
localidade não há linha regular de embarcação e precisaria fretar uma com 
capacidade suficiente – lancha (Mário Ypiranga, Manaus, 06/11/1964). 

 

Mas é importante que se diga que, embora os problemas financeiros sejam recorrentes 

em várias cartas, algumas delas também se encarregam de noticiar a realização de uma 

pesquisa para a qual o remetente às vezes solicita a colaboração do destinatário com a 

indicação de referências ou com a coleta direta de material. Além disso, tratam de informar do 

lançamento de livros e ainda possibilitam o compartilhamento de angústias entre os 

interlocutores. É o que se observa, por exemplo, em outro trecho da carta acima citada. 

 

Lá para o fim de novembro circulará definitivamente o primeiro tomo do 
meu Roteiro do Folclore Amazônico, e espero que os demais tomos o sigam 
com brevidade, estando o governador Arthur Reis muito interessado nesta 
edição. Lamento ter de comunicar-lhe que o meu Jornal do Folclore ficou 
suspenso, em virtude do jornal, A Gazeta, haver sido fechado pelo governo. 
Estou na estaca zero novamente, depois de tanto trabalho e tanto entusiasmo 
desenvolvido. Os leitores [...] não se conformam com a suspensão daquela 
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página, mas infelizmente não encontro receptividade em outros jornais 
(Mário Ypiranga, Manaus, 06/11/1964). 

 

Na obra que o autor anuncia o lançamento também é possível encontrar as mesmas 

referências indicadas acima quanto à escassez de recursos para a realização das atividades em 

âmbito local e regional em torno do folclore. Roteiro do Folclore Amazônico cumpre, 

segundo a intenção do autor, o papel de elencar os aspectos mais característicos do folclore 

regional, inserindo a região no panorama das tradições nacionais, mas também realiza uma 

forte crítica em se tratando das dificuldades financeiras que interferem de alguma maneira na 

realização dos trabalhos, crítica essa que geralmente termina em acusação do pouco caso que 

administradores ou pessoas consideradas cultas na sociedade local expressam em relação às 

coisas do folclore. 

 

Os clubes elegantes de Manaus vez em quando, durante o ano, promovem 
festas cujas inspirações [...] aborrecem pela caricata imitação: “Noites 
Vienenses”, “Noites Mexicanas” e outras que tais. Repetimos: a classe 
privilegiada é a maior inimiga das nossas tradições populares. A muita gente 
que se preza de culta ou de prestigiada pela posição social ou política, tenho 
ouvido declarações que repugnam (MONTEIRO, 1964, p. 61-2). 

 

Entre outras coisas, neste trecho da obra que também nos remete à preocupações 

semelhantes que estão presentes nas cartas a que tivemos acesso, o autor chama a atenção 

para a introdução de elementos “estranhos” à realidade da cultura popular regional. As festas 

com motivos vienenses ou mexicanos representariam a adoção de elementos estrangeiros de 

maneira descriteriosa ao mesmo tempo em que manifestações da cultura local estariam 

sofrendo inúmeros embargos por parte das autoridades. 

 
As nossas autoridades, salvo exceções honrosas, levam muito a sério a 
questão, submetendo os brincantes a tôda (sic) sorte de vexames que 
começam por licenças, alvarás, emolumentos, taxas, propinas e acabam por 
detenção. Embalde tenho lutado contra tais abusos. E não duvido de que o 
desaparecimento completo do folclore de rua venha a ser causado, numa data 
não muito remota, por êsses (sic) e outros abusos injustificados 
(MONTEIRO, 1964, p. 62). 

 

Sem procurar desvalorizar o papel desempenhado por um autor como Mário Ypiranga 

no contexto de produção de um pensamento social local, podemos interpretar as informações 

presentes na correspondência a partir das relações ou conexões entre o campo de produção 

cultural e o campo político, além de podermos estabelecer uma aproximação entre o que se 
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pode entender por um campo intelectual e suas relações, sempre problemáticas do ponto de 

vista da produção de bens simbólicos, com a ordem social mais abrangente. 

Do ponto de vista das conexões entre cultura e política, percebemos que ao mesmo 

tempo em que o autor menciona, como visto em texto citado acima, a possibilidade da 

publicação de uma obra a partir de um posicionamento favorável do governador Arthur Reis, 

ele próprio um intelectual a ocupar uma posição de prestígio no interior do campo intelectual 

local, regional e nacional, também chama a atenção para o fechamento de um jornal que 

atuava como mecanismo de divulgação de trabalhos realizados em torno do folclore. Nisso 

parece haver, por parte do autor, um interesse em transpor os limites do campo intelectual, 

expandindo seus mecanismos de consagração para a realidade social abrangente. 

O que temos aqui é um agente social concreto com interesses, anseios e angústias que 

devem ser considerados como elementos elucidativos das estratégias adotadas no interior do 

campo intelectual local no sentido de obter resultados positivos a partir dos investimentos 

realizados no campo da cultura. A contradição entre a alegria demonstrada pela possibilidade 

da publicação de uma obra, dado o interesse de um político local, e a angústia de não poder 

publicar o Jornal do Folclore devido ao fechamento do jornal A Gazeta, expressam a 

necessidade de pensarmos uma obra cultural a partir da convergência entre texto e contexto. 

Embora os condicionantes da ordem social mais ampla não devam ser descartados, já 

que exercem influência junto ao espaço relativamente autônomo do campo intelectual, 

interferindo na escolha das estratégias adotadas no jogo de perde e ganha do campo, são os 

mecanismos internos do campo de produção simbólica que devem ser buscados como 

elementos fundamentais para a compreensão do processo de distanciamento e aproximação 

entre o campo cultural e o campo político. A leitura de parte da correspondência ativa e 

passiva de Mário Ypiranga, portanto, possibilitou um olhar diferenciado acerca das suas obras 

uma vez que permitiu o contato com informações de bastidores que ofereceram 

esclarecimentos acerca dos caminhos tomados pelo autor rumo à consolidação de uma 

carreira intelectual e dos interlocutores com os quais dialogava e rivalizava ao mesmo tempo. 

 

Nesse sentido, o que mais importa é a identificação dos marcos propriamente 
intelectuais a regular as diferentes posições em concorrência no âmbito do 
campo de produção simbólica a partir de um caso concreto. Mas toda e 
qualquer análise empreendida neste ramo de investigação ganha um melhor 
delineamento caso consigamos atingir certas minúcias do processo que leva 
alguém de “carne e osso” a engajar-se em uma carreira incerta (e 
“feminizada”) como é a carreira intelectual, em detrimento de uma carreira 
mais consistente (e “masculinizada”) como é, por exemplo, a carreira 
política (PAIVA, 2006, p. 121). 
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Isso fica evidente se pensarmos, por exemplo, em todas as dificuldades enfrentadas 

pelos intelectuais regionais ligados à CNFL. Afora as dificuldades financeiras, que era o 

ponto crucial das reclamações dos inúmeros presidentes das comissões regionais de folclore 

espalhadas pelo interior do país, estes intelectuais de província normalmente não tinham no 

folclore sua ocupação principal e colaboravam com a comissão nacional com trabalhos 

esporádicos realizados nos intervalos de suas atribuições profissionais. 

Vilhena (1997) nos proporciona cenas características dessa realidade a partir do arquivo 

das correspondências da CNFL em que faz referências a Mário Ypiranga por meio das cartas 

enviadas ao presidente Renato Almeida, ou por meio de comunicação oficial em forma de 

artigo em que o autor apresenta reflexões acerca do caráter dos festivais folclóricos no 

Amazonas na década de 1960. Ficam evidentes nestes documentos as dificuldades financeiras, 

como de praxe, a “solidão” na realização dos estudos de folclore, uma vez que o autor 

menciona o fato de que são poucos os que se dedicam a este trabalho, e também do uso que se 

faz no Amazonas dos assuntos do folclore como trampolim político, o que estaria 

desvirtuando o caráter de espontaneidade das manifestações folclóricas pela via da introdução 

de premiações que colocavam os diferentes grupos em luta pela conquista dos títulos e dos 

prêmios, fazendo com que agremiações surgissem e desaparecessem em virtude dos interesses 

ligados aos valores das premiações. 

A questão que se coloca então é a das razões que fazem com que, mesmo diante de 

todas as dificuldades apresentadas, os intelectuais regionais ligados a CNFL encontrem 

sentido para participarem da congregação de esforços encabeçada por Renato Almeida na 

década de 1950 e que marcou as atividades da comissão nacional. O que leva então Mário 

Ypiranga, um autor de “carne e osso”, a realizar os inúmeros trabalhos no campo do folclore 

regional amazônico a partir da década de 1940, num momento em que o campo intelectual 

local encontrava-se em vias de estruturação e os intelectuais viviam numa rotina assoberbada 

em que os investimentos na área da cultura rivalizavam com o serviço público, a advocacia, o 

magistério e mesmo a política, campos por onde se aventuravam os intelectuais regionais? 

Muitos destes intelectuais que se incorporam no projeto da CNFL, boa parte deles vivia 

nessa rotina, tendo em vista que a existência de um campo de atuação intelectual estruturado 

não era algo facilmente encontrado fora dos contextos de São Paulo e do Rio de Janeiro, pelo 

menos se pensarmos em termos de ciências sociais. Dentro dessa realidade, o folclore acaba 

recebendo somente a atenção secundária por parte de alguns destes intelectuais o que faz com 

que os recursos humanos disponíveis para a realização dos trabalhos sejam sempre diminutos. 
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Pelo São João tirarei umas fotos dos bois bumbás melhores e enviarei. Estou 
organizando o material dos “autos populares”, estou trabalhando neles. É 
preciso convir que sou sozinho e o tempo é escasso. Farei o possível para 
enviar esse material dentro de quinze dias, pois já estou com dois “autos” 
passados a máquina. [...] repito-lhe que tudo aqui é difícil de obter (Carta de 
Mário Ypiranga para Renato Almeida, Manaus, 09/06/1953). 

 

As dificuldades enfrentadas pelos folcloristas das províncias envolviam também as 

questões técnicas necessárias para o registro das informações referentes às manifestações 

folclóricas singulares de cada região. No Amazonas, Mário Ypiranga enfrenta dificuldades 

semelhantes a muitos dos intelectuais de outras regiões do país e podemos ter uma idéia de 

como eram realizadas as pesquisas e do caráter autodidata destes estudos que, no caso de 

nosso autor, envolvia até mesmo a participação de sua família, como já mencionamos em 

momento anterior. 

 
Naquela época os equipamentos usados eram: máquinas fotográficas e um 
gravador grande e pesado com as fitas de gravar enormes, difícil de 
transportar pelo peso e volume. Muitas vezes a residência onde estava sendo 
realizada a manifestação folclórica era de difícil acesso, e transportar todo 
aquele equipamento era uma mão-de-obra. Quando não havia luz era tudo 
anotado e, se possível, fotografado. Sempre tínhamos que voltar duas a três 
vezes para que a pesquisa ficasse perfeita, sem escapar um detalhe 
(MONTEIRO, Marita, 2005, p. 212-13). 

 

As motivações que fazem com que um intelectual regional procure desenvolver estudos 

acerca de uma área específica, mesmo que para isso tenha que enfrentar dificuldades de 

ordem técnica ou financeira, só podem ser entendidas na medida em que lançamos mão de 

uma sociologia dos empreendimentos culturais que esteja pautada no exercício da 

compreensão tanto do universo restrito em que atuam os produtores de bens simbólicos, como 

também das relações estabelecidas entre este universo e o contexto histórico-social no sentido 

de percebermos os interesses, os anseios, as angústias e as estratégias daqueles que decidem 

enveredar por caminhos pelos quais não tinham condições de vislumbrar plenamente os 

desdobramentos futuros das tomadas de posição a que chegaram. 

É neste sentido que devemos buscar perceber de que maneira um conjunto de obras, ou 

a obra de um autor específico, foi possível de ser pensada e formulada num determinado 

momento e quais as conexões que podem ser pensadas entre esta obra e o espaço de vivência 

social na qual foi concebida, o que significa pensá-la a partir das conexões com o contexto 

social e, ao mesmo tempo, em sua realidade interna, ou seja, como expressão do intelecto do 

autor ou do mundo das idéias. 
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Como um dos autores que podem ser inscritos no movimento de retorno às origens, de 

mergulho nas entranhas dos rios amazônicos em busca das raízes da identidade regional de 

modo a servir não apenas como elemento de soerguimento da região da situação de marasmo 

econômico e cultural, mas para integrar o mosaico da identidade nacional, numa perspectiva 

de compreensão do país enquanto um continente formado por diversas ilhas culturais, Mário 

Ypiranga Monteiro realiza investimentos no campo da cultura que lhes proporcionarão 

rendimentos no sentido de tornar-se um autor reconhecido e autorizado a legislar sobre a 

região a partir dos estudos que empreende sobre o folclore regional amazônico. 

Por meio de diversas obras, o autor procura chamar a atenção para a especificidade 

regional, para as marcas fundamentais que singularizam a Amazônia no cenário cultural 

nacional, ao mesmo tempo em que a inserem na colcha de retalhos da identidade nacional, 

aspecto representado pelo projeto da CNFL, de reunião das contribuições folclóricas das 

diversas partes do país através da atuação dos intelectuais regionais convocados por Renato 

Almeida e que, de alguma maneira, está relacionada com o argumento freyriano de uma 

identidade nacional pensada a partir da confluência entre elementos tradicionais e modernos, 

o que leva a uma postura de valorização das regiões como detentoras das heranças 

tradicionais do ser brasileiro. A CNFL, portanto, estabelece os horizontes em relação aos 

quais a network do folclore irá atuar. Mário Ypiranga, partindo de um volume de capital 

simbólico já acumulado em virtude de investimentos no campo da cultura local, contribui com 

esse projeto e busca nas tradições populares, comumente associadas às áreas interioranas da 

Amazônia, os fundamentos da identidade nacional pela via do regional, ou seja, procura 

participar da construção da identidade da nação através de um posicionamento a partir da 

região amazônica, numa clara demonstração de que a débâcle da borracha não representou 

uma estagnação do ponto de vista da produção de um pensamento social a partir da 

Amazônia. 

É assim que o autor se posiciona ao pesquisar sobre os aspectos relativos às comidas e 

bebidas regionais: 

 

Os pratos essenciais, de longa tradição, são o peixe e a caça [...] a que se 
ajuntam os quelônios, sáurios e cetáceos. O peixe, das espécies mais 
comuns, jaraqui, pacu, sardinha, branquinha, acará, mandi, piranha e outros 
de menor porte, podem ser consumidos ou conservados em envólucros de 
folhas de pacova-sororoca, arumã, depois de moqueados ou assados na 
brasa. Servem para o café da manhã, à falta de beiju ou de macaxeira, ao 
almoço nas folgas das derrubadas, na roça (MONTEIRO, 2001b, p. 06). 
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A referência a elementos como animais e plantas que, de alguma maneira, estão 

relacionados à alimentação na região amazônica, pode ser interpretada como uma estratégia 

para a construção de um discurso cujo objetivo último é “inventar” a região enquanto um 

espaço social e cultural. Por meio dessa caracterização, estabelece-se uma diferenciação entre 

a região amazônica e as demais regiões do país através do levantamento de suas 

especificidades e é nesse jogo de confronto/associação que o discurso encontra respaldo, ou 

seja, torna-se uma fala autorizada a legislar sobre um ambiente a um só tempo natural e 

social.  

 

O regionalismo, mais que um elemento de identificação, é arma de defesa. 
No Amazonas, o conceito de caboclitude articula-se com a idéia de raça, 
mestiçagem, mas muito mais como estratégia de redenção da planície. O 
folclore, a cultura popular, os mitos e lendas são reservas de tradição, de 
identidade. O paradigma modernista da época, até os anos 40, desenha 
alguns traços racistas, mas quando a Amazônia é chamada a cooperar com o 
esforço mundial em prol da luta dos aliados na “construção da democracia”, 
o orgulho regional na força e nobreza do “soldado da borracha” recupera a 
figura do caboclo e recria a ideologia da caboclitude, associada à idéia de 
glebarismo, cuja voz mais alta ecoa de Álvaro Maia (COSTA, 1997, p. 187). 

 

Enquanto representação sobre a realidade amazônica, a obra de Mário Ypiranga 

Monteiro entre as décadas de 1940 e 1950 contribui, numa análise externalista, para um 

equacionamento da situação de crise vivida pela região em atenção às demandas das forças 

dirigentes locais e, numa análise internalista, permite que o autor participe do cenário nacional 

da produção de bens simbólicos ocupando uma posição de destaque. A exaltação do folclore 

regional ilustra a postura localista assumida pelo autor como estratégia segura de inserção no 

campo intelectual nacional em virtude das possibilidades disponíveis a partir do contexto da 

década de 1930 na cidade de Manaus.  
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CAPÍTULO 3 
 

FOLCLORE E BRASIL REGIONAL: MÁRIO YPIRANGA E GILBERTO FREYRE 

 
 
3.1 Pensamento regional e campo de possíveis 

 

Enquanto na região sudeste as ciências sociais encontram um ambiente institucional 

propício para o desenvolvimento de um campo de atuação intelectual relativamente 

independente frente à dinâmica da ordem social mais ampla, nas demais regiões brasileiras é 

praticamente impossível pensarmos na possibilidade de emergência de uma produção 

intelectual nestes mesmos moldes, já que os critérios de reconhecimento e legitimidade em 

jogo, não seguem os padrões estabelecidos pela dinâmica que se estrutura e se consolida a 

partir da postura efetivamente acadêmica verificada, por exemplo, nas ciências sociais 

praticadas na USP (MICELI, 2001). 

O que pensar então a respeito do que vinha sendo realizado por inúmeros intelectuais 

radicados nas diversas regiões do país em termos de pensamento social? Qual a realidade do 

campo de produção cultural nessas regiões e de que maneira estavam dispostas as posições 

assumidas no interior deste espaço relacional? Podemos pensar em estender a realidade de 

isolamento ou de insulamento vivida por tais regiões do ponto de vista geográfico para a 

realidade da produção das idéias e da dinâmica própria do campo de atuação intelectual? Se 

realmente essas regiões carregam a marca do isolamento, qual seria, então, o caráter dos 

trabalhos destes autores que ocupam posições mais periféricas no interior do campo de forças 

da produção de bens simbólicos? 

Obviamente que sempre existiram representações sobre as diferentes realidades 

regionais brasileiras, representações estas que surgem da dinâmica específica do jogo em que 

diferentes autores buscam ocupar posições que lhes proporcionem ganhos correspondentes 

aos investimentos feitos no campo da cultura. No entanto, tais representações passavam 

despercebidas ou não eram legitimadas, uma vez que nessas regiões não havia um campo de 

produção cultural estruturado ou, no máximo, este apresentava-se em vias de estruturação e 

tudo aquilo que se produzia em termos de bens simbólicos carregava a marca do 

autodidatismo ou então eram considerados trabalhos de caráter polígrafo, já que os critérios 

considerados para o estabelecimento da legitimidade do que era produzido não correspondiam 

aos mecanismos acadêmicos consolidados pelas ciências sociais em expansão no sudeste a 

partir de década de 1930. 
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Nessa realidade, são os Institutos Históricos e Geográficos, as Academias de Letras e as 

Faculdades de Direito, que atuam como centros formadores de uma intelectualidade local. 

Mesmo em âmbito nacional, antes da institucionalização das ciências sociais, essas 

instituições atuaram como experiências institucionais pioneiras em se tratando de espaço 

privilegiado de realização do trabalho intelectual (PAIVA, 2002). 

Vale ressaltar que essa marca de autodidatismo ou a classificação dos trabalhos dos 

intelectuais regionais como polígrafos, demarcando certa indecisão entre literatura e ciência, é 

algo possível de ser estabelecido apenas em virtude do conhecimento que temos, hoje, da 

forma como os fatos se desenrolaram em termos de produção de idéias no campo das ciências 

sociais e da maneira específica como, pouco a pouco, a esfera de produção de bens culturais 

foi se autonomizando frente à esfera material de produção da existência, sem que isso 

represente uma total desconexão entre estes dois espaços sociais. No momento histórico-

cultural das primeiras décadas do século XX, quando a realidade da produção de bens 

simbólicos ensaiava sua caminhada rumo a uma autonomia necessária em relação aos critérios 

de reconhecimento e legitimação do trabalho intelectual, os Institutos Históricos, as 

Academias de Letras e as Faculdades de Direito representavam talvez a única possibilidade 

para que um conjunto de agentes sociais empenhados na produção de obras culturais pudesse 

encontrar algum sentido para a produção de representações sobre as realidades em que 

estavam inseridos. 

 
O conjunto de representações em vias de elaboração ao longo do tempo não 
esteve isento de um processo contínuo de “luta simbólica”, ou seja, 
conforme a situação específica vivida por setor oligárquico de uma “região” 
em particular, afirmava-se um determinado conjunto de representações [...] 
tanto para refutar quanto para estabelecer uma nova versão acerca de 
determinados eventos. O contexto socioeconômico vivido por “região” [...] 
desempenhou um papel fundamental no sentido de atuar enquanto pano de 
fundo sobre o qual foram traçadas as estratégias desenvolvidas nos referidos 
institutos pelos seus diversos intelectuais, direta ou indiretamente em 
sintonia com os distintos grupos dirigentes (PAIVA, 2002, p. 58-9). 

 

No caso da Amazônia e, especificamente, da produção intelectual do estado do 

Amazonas, podemos identificar essa conexão entre as representações da realidade forjadas no 

interior daquelas instituições e os interesses dos grupos dirigentes, através da valorização das 

especificidades locais empreendida pelas oligarquias políticas que se revezavam no poder no 

contexto das primeiras décadas do século XX. Essa retomada dos elementos representativos 

da região, funcionou como uma estratégia de ação cujo objetivo principal era promover um 

reordenamento do jogo de forças que a teria submetido à situação de crise no período pós-
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borracha. A atitude de valorização da região frente às demais regiões brasileiras, expressão ao 

mesmo tempo do confronto de representações regionais e da associação destas mesmas 

representações para a composição do cenário da identidade nacional a partir da década de 

1930, representava, do ponto de vista das elites dirigentes, uma possibilidade para reequilibrar 

o peso que as diversas regiões possuíam nos processos decisórios da nação, tendo em vista o 

interesse de retomar a importância perdida com a débâcle da civilização da borracha. 

Essa tentativa de procurar entender as razões da emergência de uma determinada obra 

cultural a partir do esclarecimento das peculiaridades de um processo histórico específico, não 

significa reduzir a importância da própria obra ao contexto de seu surgimento. Trata-se de 

uma postura que pretende perceber de que maneira os agentes envolvidos numa economia de 

produção de bens simbólicos lêem a realidade a sua volta e como os aspectos relativos a essa 

realidade societal mais ampla, são filtrados pela realidade específica do espaço relacional em 

que diferentes autores discursam com vistas a não apenas criarem um conjunto de 

representações acerca da realidade, mas também de inventarem essa realidade a partir do 

discurso que proferem no interior de um jogo de representações cujo objetivo é o 

estabelecimento de uma visão hegemônica sobre a realidade em pauta. 

Mesmo que estabeleçamos essa relação entre o campo específico de produção cultural e 

as demais esferas da realidade, como, por exemplo, a esfera política, é importante não perder 

de vista que, embora alguns temas possam ser tomados como pontos de conexão entre estes 

mundos diferentes, merecendo tratamento especial por parte de agentes em disputa no interior 

do campo intelectual (como por parte das elites dirigentes que ocupam a esfera do poder e que 

se interessam pelos mesmos temas naquilo que podem oferecer em termos de ganhos 

práticos), é na dinâmica do próprio campo intelectual, como modalidade do campo de 

produção cultural, que os critérios de reconhecimento e de legitimação de uma visão de 

mundo devem ser buscados. Sem prescindir da relação com as demais esferas da realidade, 

mas também sem tornar-se um mero reflexo do que ocorre fora de seus limites, o campo 

intelectual atua como um mediador na relação entre texto e contexto, permitindo que seja 

possível vislumbrar os interesses de cada agente num jogo em que se espera obter ganhos 

relativos ao capital cultural investido. 

 

Todo campo, o campo científico por exemplo, é um campo de forças e um 
campo de lutas para conservar ou transformar esse campo de forças. Pode-se, 
num primeiro momento, descrever um espaço científico ou um espaço 
religioso como um mundo físico, comportando as relações de força, as 
relações de dominação. Os agentes [...] criam o espaço, e o espaço só existe 
[...] pelos agentes e pelas relações objetivas entre os agentes que aí se 
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encontram. [...] o que comanda os pontos de vista [...] as intervenções 
científicas, os lugares de publicação, os temas que escolhemos, os objetos 
pelos quais nos interessamos [...] é a estrutura das relações objetivas entre os 
diferentes agentes que são [...] os princípios do campo. É a estrutura das 
relações objetivas entre os agentes que determina o que eles podem e não 
podem fazer. [...] é a posição que eles ocupam nessa estrutura que determina 
ou orienta [...] suas tomadas de posição (BOURDIEU, 2004, p. 23). 

 

No que trata da produção da intelectualidade local, vamos perceber que naquele 

ambiente histórico-cultural do início do século XX, e mais especificamente por volta da 

década de 1930, o campo de produção cultural na cidade de Manaus encontrava-se em vias de 

estruturação no que diz respeito às ciências sociais e respirava de longe o ar de autonomia 

frente à ordem social mais ampla representada verificada nas experiências pioneiras de São 

Paulo e Rio de Janeiro nesta área de estudos. Como dito anteriormente, neste ambiente de 

pouca estruturação para a atuação do trabalho intelectual, outras instituições, que não o novo 

ambiente universitário, é que atuam como importantes lugares de fala, suportes institucionais 

capazes de reconhecer os discursos de uma intelectualidade inserida no cenário cultural de 

uma região econômica e geograficamente distante dos centros decisórios do país. 

 

Só compreendemos, verdadeiramente, o que diz ou faz um agente engajado 
num campo (um economista, um escritor, um artista etc.) se estamos em 
condições de nos referirmos à posição que ele ocupa nesse campo, se 
sabemos “de onde ele fala” [...] em vez de nos contentarmos em nos reportar 
ao lugar que supostamente ele ocupa no espaço social global, o que a 
tradição marxista chama de sua condição de classe (BOURDIEU, 2004, p. 
23-4). 

 

No contexto da Manaus dos anos 1930, o IGHA, a AAL e o Ginásio Amazonense Pedro 

II são as instâncias que abrigam a produção intelectual e desenvolvem os critérios específicos 

de orientação do processo de produção simbólica na perspectiva de uma autonomia relativa 

frente ao conjunto da sociedade. É a partir dos quadros destas instituições, que emerge um 

conjunto de representações que acaba por “inventar” a região enquanto um espaço singular a 

um só tempo natural, social e cultural, uma vez que estas representações são discursos 

autorizados por estes diferentes “lugares de fala”. 

Intelectualmente, Mário Ypiranga está em plena formação e participa ativamente destas 

diferentes instâncias de consagração, lugares de onde irá proferir um discurso com 

propriedades de invenção da região e isso na medida em que estivesse pautado na valorização 

de seus elementos mais característicos e singularizantes. Essa iniciativa acaba por estabelecer 

um confronto com representações que, no mesmo período, emergem de outras regiões 
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formadoras da diversidade cultural brasileira e que compõem uma imagem de identidade do 

país que procura mesclar homogeneidade e diversidade (ALBUQUERQUE, 2001). 

Falando a partir destas instâncias, Mário Ypiranga, assim como todo um conjunto de 

intelectuais regionais, encontra-se em posição autorizada para falar em nome da região e o 

discurso que emerge de seus trabalhos contribui para a invenção ou a reinvenção da dessa 

mesma região a partir de uma perspectiva interna, ou seja, da valorização de elementos que 

possam ser tomados como representativos de uma realidade regional específica. Seria, 

portanto, na relação de confronto entre diferentes representações, quando das inúmeras 

realidades regionais se levantam vozes capazes de inventá-las, que as representações sobre a 

Amazônia, presentes no discurso regionalista de Mário Ypiranga, ganham significado, uma 

vez que resultam do jogo específico de representações a compor o cenário do campo de 

produção cultural tanto regional quanto nacionalmente. 

 

Nesse sentido, tanto o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas 
(IGHA), quanto a Academia Amazonense de Letras (AAL), fundadas 
praticamente de modo simultâneo (o primeiro em março de 1917 e a segunda 
em janeiro de 1918), converteram-se em instituições que promoveram a 
congregação de um determinado grupo de intelectuais responsáveis pela 
produção e gênese de um pensamento social “local” destinado a revelar os 
processos de representação da Amazônia a partir de uma perspectiva 
“interna” durante as décadas de 1920 a 1950 (PAIVA, 2002, p. 60). 

 

É importante que se diga que, desde 1909, o Amazonas já contava com a presença da 

Universidade Livre de Manaus, um dos tantos frutos da economia da borracha ou pelo menos 

de seu período de apogeu, quando a cidade de Manaus vivia uma efervescência econômica. 

No entanto, neste momento da história local, a presença da universidade não significa a 

existência de um campo de atuação intelectual relativamente autônomo em que, as posições e 

disposições dos agentes envolvidos na produção de bens simbólicos, possam ser entendidas a 

partir de critérios próprios de reconhecimento e consagração inerentes a esse espaço social. 

Tanto é verdade que, quando o fausto da borracha começa a dar os primeiros sinais de 

que suas promessas não passavam de falácias, escondidas na ilusão da grandiosidade, a 

experiência universitária também sente os efeitos negativos daquilo que ocorria no cenário 

econômico local, verdadeira demonstração do grau de ingerência externa sofrida pela 

instituição nos seus primeiros anos de existência. 

 

Por que no Amazonas o IGHA surge apenas em 1917? Uma razão poderia 
ser a existência, desde 1909, da primeira universidade brasileira, a 
Universidade de Manaus, que ocuparia seu lugar, até sua progressiva 
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decadência, com o fim do comércio da borracha. Nos demais Estados, os 
Institutos surgem mais cedo. Desde que o Museu Botânico de Barbosa 
Rodrigues fora fechado, nenhuma outra instituição científica havia sido 
criada em Manaus, exceção à Universidade, cujos objetivos não eram 
exatamente voltados para a pesquisa. [...] As folias gomíferas elasteceriam 
demais as vontades e amorteceriam as determinações dos seus “homens de 
sciência”? (COSTA, 1997, p. 186). 

 

Conforme ocorria em diversas regiões brasileiras, no Amazonas o IGHA e a AAL 

representavam as instâncias máximas de produção do que se pode chamar de um pensamento 

social regional. Representavam, também, experiências pioneiras no sentido da estruturação de 

um universo específico de atuação do trabalho intelectual. Em que pese às relações de 

proximidade existentes entre os intelectuais ocupantes das posições dos espaços de luta 

representados pelo IGHA e a AAL e os interesses das elites dirigentes manauaras, uma vez 

que os critérios de seleção empregados nestas instituições não diziam respeito 

necessariamente às contribuições no campo da cultura e/ou da ciência, mas também levavam 

em consideração um capital de relações sociais apresentado por seus sócios, devemos 

considerar tais experiências como uma primeira tentativa de constituição de um espaço 

específico de atuação intelectual que vai, pouco a pouco, estabelecendo uma dinâmica própria 

de atuação a partir de um distanciamento em relação às imposições da ordem externa do ponto 

de vista operacional. 

As demandas sociais em jogo no contexto da Manaus da década de 1930 estão ligadas 

aos interesses de uma elite dirigente que, no momento imediatamente anterior, esteve 

profundamente conectada com os processos responsáveis pela submissão da região aos 

interesses do capital internacional. As escolhas dessa elite redundaram em um acúmulo 

inexpressivo de capital político durante o período de efervescência da extração da borracha, o 

que resultou, posteriormente, numa participação de pouco peso nos processos decisórios da 

nação quando do reordenamento político e econômico que ocorre no Brasil neste período. 

A região amazônica se vê, então, desprestigiada no cenário nacional considerando-se a 

nova configuração de forças empenhadas nos ditames da nação. O eixo econômico 

centralizado no sudeste, a expressar o aliançamento entre os setores agrários decadentes e os 

novos atores sociais representantes dos interesses industriais, acaba por alijar regiões como a 

Amazônia e o Nordeste deste novo cenário de possibilidades, uma vez que a atuação política 

dos setores dominantes destas regiões se revelou insatisfatória do ponto de vista do acúmulo 

de um capital político que pudesse ser revertido em uma posição de maior destaque no cenário 

nacional.   
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No plano regional, os acontecimentos desencadeados por essa nova coalizão de forças, 

que aproximou, no sudeste, os interesses de uma oligarquia agrária em franca decadência e os 

de setores industriais em emergência, acabaram por determinar a adoção de uma postura que 

teve como marca fundamental a valorização da regionalidade como alternativa à situação de 

estagnação e crise vivida pela região. Era necessário encontrar uma saída e tentar restabelecer 

a importância que a Amazônia sempre teve quando do predomínio da economia da borracha 

que a colocou na rota internacional de expansão do capitalismo. A perda da importância das 

atividades de cunho extrativista desenvolvidas pela região num cenário nacional que 

caminhava a passos largos rumo ao processo de industrialização, força as elites dirigentes 

locais a estabelecer novas prioridades que pudessem redundar no fortalecimento da imagem 

da região frente às demais regiões brasileiras e, principalmente, em relação à nova realidade 

que se configurava a partir do sudeste enquanto centro dinâmico da nação. 

 

O campo do poder sofreu uma nova estruturação a partir do evento 
representado pela Revolução de 1930. As várias posições, então definidas ao 
longo da República Velha, foram reembaralhadas em função da nova 
correlação de forças instauradas pelo aliançamento entre oligarquias 
ascendentes e burguesia industrial junto aos setores médios urbanos. A 
implementação e efetivação de um processo de modernização do Brasil 
ganhou fôlego em um novo ambiente político institucional em função 
exatamente da promessa de redefinição dos parâmetros de relacionamento 
entre sociedade e Estado Nacional (PAIVA, 2002, p. 47). 

 

O reflexo dos acontecimentos políticos do sudeste pôde ser verificado no âmbito da 

cidade de Manaus através da instabilidade que desencadeou o movimento da Revolução 

Ginasiana que, embora tenha partido da idéia de homenagear a figura de João Pessoa, 

presidente assassinado da Paraíba, na verdade representou a insatisfação da juventude e dos 

setores oposicionistas em relação à situação política vivida pelo Amazonas em que não se 

verificava a alternância de poder, a exemplo do que estava ocorrendo em âmbito nacional e, 

por isso, não se vislumbravam respostas satisfatórias para a situação de crise a que a região 

fora submetida. Os estudantes, entre os quais estava o jovem Mário Ypiranga como um dos 

líderes da Revolução Ginasiana, ansiavam por mudanças que pudessem redefinir as forças 

políticas locais de modo a promover a valorização dos agentes sociais envolvidos com a 

produção de bens simbólicos e, portanto, detentores de um prestígio não verificado entre os 

políticos tradicionais que até então se revezavam no poder. 

 
O acirramento entre as diferentes forças políticas no cenário nacional no 
decorrer dos últimos anos da década de 1920 também reproduzia-se no 
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âmbito local. A nomeação do novo governador Dorval Porto para o 
quatriênio 1930-1934 deixava inalterado o quadro político estadual. Apesar 
do descontentamento gradativo de largos setores da sociedade manauara e do 
agravamento da crise econômica pela qual vinha passando o estado do 
Amazonas, crise essa sem perspectiva de chegar a um termo, a continuidade 
do exercício do poder por parte daquelas forças tradicionais também parecia 
não ter fim (PAIVA, 2006, p. 122). 

 

O realce dado às situações que compõem o que se pode chamar de ordem externa em 

relação ao campo intelectual se justifica na medida em que podemos perceber de que maneira 

os diferentes agentes componentes deste espaço acabam ingressando neste universo com 

regras próprias que vai, pouco a pouco, trilhando um caminho de distanciamento em relação à 

realidade contextual abrangente.  Mesmo que se estabeleçam pontos de conexão entre essas 

duas esferas, na medida em que uma determinada situação social pode viabilizar uma 

dinâmica de renovação de valores e perspectivas que contribuem para o estabelecimento de 

prioridades em se tratando dos elementos a serem considerados no trabalho de representação 

da realidade, é nas estruturas do próprio campo de produção de bens simbólicos que devemos 

buscar a verdadeira conexão entre os produtos e o seu reconhecimento a partir das relações 

estabelecidas entre diferentes posições em jogo numa dinâmica particular. 

Sem perder de vista o contexto histórico-social de uma determinada obra cultural, mas 

também sem tomá-la como um reflexo desta mesma realidade, partindo da perspectiva de que 

a análise deve caminhar no sentido de perceber a mediação entre o autor e o contexto através 

do campo de produção cultural, a consideração de eventos externos deve ser tomada como 

estratégia de verificação das possíveis motivações em jogo no momento em que um autor 

decide se dedicar ao tratamento de uma temática específica em termos de representação 

simbólica. 

Em Mocidade Viril 1930: o motim ginasiano, Mário Ypiranga Monteiro nos fornece 

vários elementos para uma análise acerca das especificidades da relação entre o campo da 

cultura e o campo da política no contexto da Manaus dos anos de 1930. Através dos 

elementos ali apresentados na forma de memórias, vamos percebendo que a dinâmica 

específica do campo político naquele contexto acaba influenciando nas escolhas dos agentes 

sociais desejosos por trilhar uma carreira intelectual. 

 

Assim como a Revolução de 1930 é tomada como um novo marco definidor 
de novas posições dentro do campo de produção simbólica, já que o processo 
de modernização do Estado ampliou o mercado de postos intelectuais [...] os 
eventos narrados por Mário Ypiranga Monteiro em Mocidade Viril 1930 
podem ser interpretados como decisivos para os rumos por ele trilhados a 
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partir daí em sua carreira intelectual, e revelar, retrospectivamente, as 
motivações que o levaram a priorizar determinados temas em detrimento de 
outros (PAIVA, 2006, p. 131). 

 

A partir deste cenário da década de 1930, fica claro que a situação social que viabilizou 

o realce de aspectos afirmativos e identificatórios da região, elegendo-os como temas 

prioritários no plano das representações, está diretamente relacionada com as demandas 

sociais oriundas do momento imediatamente anterior, ou seja, das demandas que se seguiram 

à derrocada da economia da borracha no final da década de 1910. Podemos vislumbrar, 

portanto, aspectos que podem ser tomados como uma conexão entre o campo da cultura e o 

campo da política, sem que isso represente, de antemão, a redução de uma a outra, mas que 

possa contribuir para uma percepção mais dilatada acerca da lógica específica a orientar as 

posições e disposições no interior de cada campo. 

 

O país se mexia e solicitava uma renovação de valores pelo menos na esfera 
política, já que a econômica e a moral andavam as moscas. Por isso, se é 
verídico que a oficialidade da PM não assumia contra nós, também não havia 
da nossa parte nenhum motivo de queixa para provocá-los (MONTEIRO, 
1996, p. 199). 

 

A dinâmica verificada no campo do poder no momento em que Mário Ypiranga está 

trilhando uma carreira intelectual, caracteriza-se por uma redefinição das forças em jogo o 

que, por sua vez, contribui para uma alteração das demandas verificadas no plano das 

representações simbólicas. Nacionalmente as temáticas da identidade nacional e do 

regionalismo ganham relevo a partir da década de 1930 e as mudanças verificadas no campo 

político neste momento de redefinição e reequilíbrio das forças ocupantes do poder, 

contribuem para que determinados aspectos componentes do universo das representações 

sejam priorizados em detrimento de outros. 

No plano local, portanto, a situação de crise econômica experimentada pela região no 

período pós-borracha, faz com que Manaus retome sua rotina subitamente esquecida ou 

substituída diante das imposições de uma nova lógica produtiva que foi moldando a cidade 

para atender aos interesses do capital internacional. Neste contexto, as elites dirigentes voltam 

suas forças para encontrar uma saída rápida para a situação de pouco peso da região no 

cenário mais abrangente da nação, uma vez que o Sudeste ocupava um lugar de destaque em 

se tratando de processos decisórios. É pela valorização dos elementos que pudessem assumir 

o caráter representativo da região e de sua singularidade enquanto um espaço ao mesmo 

tempo natural e social no conjunto das regiões brasileiras, que as elites locais irão priorizar 
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um conjunto de representações que pudessem devolver à região a posição de prestígio que 

havia ocupado no cenário nacional e internacional. 

 

Os diferentes setores oligárquicos regionais buscavam [...] reformular um 
conjunto de medidas de caráter econômico e político com o fim de alcançar 
um novo posicionamento para o Estado do Amazonas (e da Amazônia de um 
modo geral) dentro do quadro mais amplo da formação nacional. [...] a 
necessidade de afirmação de uma dada regionalidade frente às demais 
regiões brasileiras exerceu um papel determinante no processo de 
estruturação do campo intelectual local (referente à cidade de Manaus), 
promovendo não só a emergência de uma “visão interna” da região, mas [...] 
uma verdadeira “invenção” do espaço social regional (PAIVA, 2002, p. 96). 

 

É nesta perspectiva que faz sentido a consideração das influências externas exercidas 

sobre a realidade específica do campo intelectual. Longe de qualquer tentativa de entender sua 

lógica particular como respondendo aos ditames da ordem social mais ampla, ou mesmo aos 

interesses em jogo na disputa particular do campo político, esse esforço pretende perceber de 

que maneira a efervescência e os reordenamentos verificados nos estratos dirigentes locais, 

contribuíram para estabelecer um contato entre o universo cultural e o universo político, 

favorecendo assim um conjunto de representações simbólicas legitimadas por instâncias de 

consagração com regras especificamente intelectuais, em que diferentes agentes sociais lutam 

permanentemente pela hegemonia de uma determinada visão sobre o universo representado. 

O trabalho intelectual segue, portanto, sua própria lógica que em nada deve à dinâmica 

do espaço social mais amplo, lugar inclusive de vivência por parte dos intelectuais. Isso não 

elimina ou não deve eliminar o peso que a ordem social exerce sobre o campo intelectual, o 

que o coloca numa situação de autonomia relativa. Numa reflexão que procure estabelecer o 

peso relativo das duas esferas para a composição do trabalho de produção cultural e 

simbólica, a obra de um autor passa a ser analisada a partir da significação que este autor 

atribui à atividade que desenvolve dentro de um jogo que o coloca diante de outros 

autores/produtores que, como ele, participam de um campo de possíveis onde cada posição 

assumida é representativa de anseios e aspirações que estão na base do estabelecimento do 

sentido para uma determinada postura adotada. 

 

Pode parecer especialmente difícil acreditar-se nisto quando o interesse é 
apenas por sua obra, e não pelo ser humano que a criou. Quanto a esse 
aspecto não devemos nos iludir julgando o significado, ou a falta de 
significado, da vida de alguém segundo o padrão que aplicamos à nossa 
própria vida. É preciso indagar o que esta pessoa considerava ser a 
realização ou o vazio de sua vida (ELIAS, 1995, p. 10). 
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Partindo desta perspectiva de análise das obras culturais, é possível perceber que a 

intensidade e a extensão da produção de Mário Ypiranga no campo da cultura e, mais 

especificamente, no campo do folclore regional, estão ligadas aos anseios e aspirações do 

autor por trilhar uma carreira intelectual num momento em que diferentes possibilidades 

profissionais podem ser vislumbradas a partir da efervescência política vivida pela região. 

Diante disso, o autor demonstra seu interesse por mudanças no campo político que levem em 

consideração o potencial da intelectualidade local, distante dos postos dirigentes em virtude 

da perpetuação de grupos tradicionais no exercício do poder. Ao referir-se a esses grupos que 

estariam à frente dos cargos dirigentes na Manaus dos anos 1930, Monteiro pretende, por 

meio da descrição de suas vestimentas, ressaltar o aspecto de envelhecimento de suas posturas 

políticas, não mais condizentes com o momento histórico-social. 

 

Dorval Porto era conhecido em Manaus como o “homem do colarinho alto”, 
que era moda, também desfrutada pelos doutores Plácido Serrano, Efigênio 
Sales, Pedro Massa Bruta, José Alves Souza Brasil, desembargador Sá 
Peixoto, professor Agnelo Bittencourt, etc., apesar de já usar-se colarinho 
baixo e haver sido abolido o uso do colete (MONTEIRO, 1996, p. 56). 

 

Em outro momento da mesma obra, temos um reforço dessa crítica do autor a partir da 

identificação entre posturas políticas retrógradas e as roupas usadas pelos ocupantes dos 

cargos dirigentes na cidade de Manaus. O que temos aqui é uma clara alusão ao 

descontentamento do autor e de toda uma geração, como ele faz questão de mostrar ao referir-

se aos estudantes do Ginásio Amazonense Pedro II, em relação à situação vivida por Manaus 

e pelo Amazonas em termos políticos, econômicos e culturais. 

 

Para os que conhecem a tradição politiqueira sordidamente viscosa, é bom 
que se lembre de que quase todos os auxiliares do “homem do colarinho 
duro” eram elementos enraizados profundamente nas gestões de quase meio 
século de dominação política em que a oposição vinha sistematicamente 
sendo subjugada não pela ação do voto livre, mas pela perigosa arma da 
política vigilante nas urnas, da capangagem subvencionada, do aulicismo 
enxovalhado (MONTEIRO, 1996, p. 110). 

 

A insatisfação do autor com a atuação dos políticos locais no que tange à apresentação 

de respostas às questões de ordem prática, algo claramente externado pela forma como o autor 

faz referências à dinâmica do campo político, depõe como elemento de compreensão das 

escolhas e apostas do jovem Mário Ypiranga no campo da cultura, como uma estratégia de 

inserção no campo de possibilidades representado pelo universo de produção de bens 
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simbólicos na cidade de Manaus e na região amazônica. Não eram poucas as dificuldades 

enfrentadas por um autor nativo da Amazônia que pretendesse incursionar pela via da 

produção intelectual. No campo do folclore, as dificuldades aumentavam ainda mais na 

medida em que os folcloristas não conseguiram consolidar um suporte institucional/financeiro 

para o apoio necessário à realização do trabalho de identificação, registro, defesa e divulgação 

do folclore nacional a partir do movimento de ramificação de esforços pelo interior do país 

que caracterizou o movimento folclórico a partir da década de 1950. 

Entre um detalhe e outro ouvido numa conversa com a filha e curadora da obra do autor, 

Marita Monteiro, para o repasse de material referente à correspondência de Mário Ypiranga, 

foi possível descobrir num depoimento informal e não planejado, as enormes dificuldades que 

o autor enfrentou durante a coleta de material referente ao folclore amazônico. Naufrágio, 

investimentos do próprio bolso para a realização de pesquisas, tônica do movimento folclórico 

em todo o país, dificuldades para o sustento da família e, ainda, de pessoas ligadas à família 

como comadres e afilhados, sono interrompido quando seu prestígio era solicitado para 

libertar da cadeia os brincantes de boi-bumbá que se enfrentavam cada vez que os bois 

adversários se encontravam pelas ruas da cidade de Manaus. Estas são algumas das 

dificuldades relatadas informalmente pela filha do autor e que nos colocam diante da seguinte 

questão: como um autor nativo da Amazônia resolve investir no campo da cultura, quando 

todas essas adversidades podem ser tomadas como um indicativo da impossibilidade de se 

obter qualquer ganho no futuro? Que sentido Mário Ypiranga encontra para a realização de 

investimentos no plano das representações simbólicas, se não era possível saber de antemão 

se os resultados seriam positivos ou negativos? 

Essa é uma questão cuja resposta só pode ser encontrada na medida em que procuremos 

equacionar o problema da relação entre texto e contexto, ou seja, procurar uma saída 

equilibrada para o estabelecimento das relações entre uma obra cultural e o contexto histórico-

social em que foi pensada. O surgimento de Mário Ypiranga como autor se dá, portanto, num 

contexto específico em que as elites dirigentes de Manaus buscavam uma saída para a 

situação de crise vivida pela província e, no plano das representações simbólicas, o conjunto 

de elementos que passam a ser priorizados, permitem com que uma gama de autores possa 

ingressar no campo específico da produção simbólica e encontrar um sentido para tal 

atividade na possibilidade de construção de um discurso autorizado e legítimo no contexto das 

relações entre diferentes obras e diferentes autores. 

Não resta dúvida que a valorização no cenário nacional da temática do regionalismo e 

seus reflexos no âmbito regional e local a partir da década de 1930, estabelecem uma pauta de 
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trabalho que pode ser tomada, no caso da cidade de Manaus, como elemento de aproximação 

entre os campos da política e da cultura. No entanto, essa relação não pode ser pensada de 

maneira mecânica, pois embora os interesses ligados ao campo político tenham estabelecido 

algumas prioridades em detrimento de outras em se tratando de elementos simbólicos, a 

construção dos discursos responsáveis por “inventar” a região tem sua gênese e 

reconhecimento na dinâmica interna do próprio campo intelectual enquanto integrante do 

espaço de produção de bens simbólicos. 

 

Minha hipótese consiste em supor que, entre esses dois pólos, muito 
distanciados, entre os quais se supõe, um pouco imprudentemente, que a 
ligação possa se fazer, existe um universo intermediário que chamo o campo 
literário, artístico, jurídico ou científico, isto é, o universo no qual estão 
inseridos os agentes e as instituições que produzem, reproduzem ou 
difundem a arte, a literatura ou a ciência. Esse universo é um mundo social 
como os outros, mas que obedece a leis sociais mais ou menos específicas 
(BOURDIEU, 2004, p. 20). 

 

O contexto intelectual em que se dá a inserção de Mário Ypiranga no campo da 

produção simbólica, o que o levará à obtenção de um nome próprio, conhecido e reconhecido 

pelas instâncias de consagração representadas, por exemplo, por instituições como o IGHA e 

a AAL, é marcado pela efervescência política que teve na Revolução Ginasiana de 12 de 

outubro de 1930, um dos pontos culminantes. Neste cenário, os anseios e os interesses do 

autor encontram-se vinculados a um conjunto de relações que tem, na figura de alguns 

intelectuais locais, um ponto de referência em se tratando das pretensões de assumir uma 

posição neste mundo social que é o campo intelectual. 

 

De quantos me lembram simpáticos pelos contatos diuturnos, mesmo fora de 
classe, convém salientar o professor Agnelo Bittencourt, cortês, aprumado, 
correto na indumentária, sempre de escuro, pontual na cátedra, a sofrer e a 
sofrear o calote oficial naqueles terríveis dias da administração Rego 
Monteiro. Por outro lado, Álvaro Maia era mais comunicativo, mais 
frequentemente cortejado e cercado pelo entusiasmo dos discentes, inclusive 
por parte das mulheres. O contraste entre os dois educadores era profundo, 
mas não se deseja admitir houvesse distanciamento marcado entre os 
estudantes e o professor Agnelo Bittencourt (MONTEIRO, 1996, p. 161-2). 

 

Torna-se bastante evidente as influências recebidas por Mário Ypiranga de intelectuais 

como Agnelo Bittencourt, Álvaro Maia, Plácido Serrano Pinto, dentre outros, que faziam 

parte do conjunto de agentes sociais envolvidos com o processo de produção cultural na 

Manaus das primeiras décadas do século XX. Estes agentes são autorizados a proferirem 
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discursos que a um só tempo “inventam” a região no plano das representações e, de alguma 

maneira, atendem aos interesses ligados às forças políticas locais responsáveis pela geração de 

uma demanda por elementos capazes de promover a redenção da região. 

 

Andei perdido em divagações. Mas quero situar a posição de Álvaro Maia 
naquela jornada. Principalmente relembrar que os seus conselhos de mestre e 
de homem público, pois foram os últimos que merecemos, nós os 
quintanistas, os seus conselhos, refraseamos, visavam afastar-nos dos 
políticos, asseverando tratar-se de gente matreira, ambiciosa, mendaz, 
perigosa, falsa, hipócrita, que defendia apenas interesses pessoais. [...] não 
podíamos alegar ignorância, nós estávamos sendo manobrados [...] 
empurrados sorrateiramente para o fogo (MONTEIRO, 1996, p. 170). 

 

É nesse conjunto de relações entre obras e autores localizados num determinado 

contexto social em relação ao qual o microcosmo social de atuação intelectual intervém como 

mediador, filtrando as pressões exercidas sobre o trabalho de produção simbólica, que Mário 

Ypiranga irá trilhar uma carreira intelectual que lhe renderá frutos que podem ser 

representados, por exemplo, por sua participação no projeto da CNFL visando o resgate dos 

elementos representativos da tradição e da identidade nacional a partir do conjunto das regiões 

brasileiras. E é dentro desta perspectiva de análise que podemos estabelecer uma relação entre 

o discurso pró-região que emerge do conjunto de representações acerca do folclore 

amazonense, temática a que Mário Ypiranga se dedica fortemente entre as décadas de 1940 e 

1950, e a idéia de compreensão do Brasil e da identidade nacional enquanto uma unidade que 

se constitui na diversidade, uma nação pensada a partir das regiões, um continente 

pulverizado em diversas ilhas culturais representantes da tradição formadora da brasilidade 

que tem em Gilberto Freyre seu representante maior. 

 

3.2 O folclore amazônico e o Brasil regional 

 

No primeiro tomo de Roteiro do Folclore Amazônico, obra publicada em 1964, Mário 

Ypiranga procura deixar claro seu posicionamento acerca da contribuição que pretende 

oferecer para a constituição de certa representação da identidade nacional sustentada pela 

idéia da multiplicidade de elementos oriundos da participação das diversas regiões ou 

províncias do país, elas próprias, guardiãs da tradição. Esse posicionamento está presente 

numa obra que surge num momento em que o autor já dispõe de certo volume de capital 

cultural, tendo em vista os investimentos feitos na área da cultura desde a década de 1930, 

quando podemos identificar o momento inicial de sua carreira intelectual. Durante as décadas 
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de 1940 e 1950, esses investimentos continuam ocorrendo e a prova de que o autor começa a 

colher os frutos de tal investida é a sua participação ativa no movimento folclórico concebido 

pela CNFL, atuando mesmo como secretário geral da comissão amazonense de folclore e 

figurando, inclusive, como um dos nomes que mais contribuíram em termos de publicações 

para a Comissão Nacional entre os anos de 1948 e 1963 (VILHENA, 1997). 

 

Não vai aqui nenhuma vaidade pessoal, mas o plano estabelecido para a 
obra, sobre ser gigantesco, é definitivo pelo menos na preocupação 
intencional. Se realizado, fornecerá à cultura nacional elementos de 
extraordinária atualidade e veracidade, ficando dispensadas de uma vez para 
sempre as falsas interpretações arrivistas (MONTEIRO, 1964, p. 17). 

 

Esse posicionamento do autor o coloca em sintonia com a proposta da CNFL e, por 

meio desta, com a perspectiva gilbertiana de Brasil que parte do princípio de que é na soma de 

regiões criadoras que os fundamentos da identidade nacional devem ser procurados, uma vez 

que tais regiões representam o que de mais tradicional existe em termos identitários frente ao 

intenso processo de reestruturação dos grandes centros pela via da industrialização e da 

urbanização. 

 

É que no Brasil o fenômeno sociológico e cultural como que repetiu o 
geográfico: sociologicamente e culturalmente desenvolvemo-nos em ilhas e 
essas em arquipélagos ou numa enorme ilha-continente. [...] Ilha e 
continente ao mesmo tempo. Ou ilhas e continente. Um arquipélago 
sociológico ou cultural de proporções continentais (FREYRE, 1943, p. 17-
18). 

 

Começamos, dessa forma, a estabelecer uma conexão entre os estudos de Mário 

Ypiranga acerca do folclore e a perspectiva freyriana de um Brasil regional. Neste momento 

específico da história do campo de produção cultural, mais especificamente do campo 

intelectual como espaço distinto, a obra de Gilberto Freyre ocupa um lugar central enquanto 

conjunto de representações sobre a realidade nacional. Seus fundamentos podem ser 

encontrados no debate com o estado anterior do espaço de possíveis a que o autor está 

vinculado e que nos remete ao conjunto de relações estabelecidas entre diferentes intérpretes 

da realidade nacional num confronto aberto entre representações cujo objetivo é fazer existir 

uma realidade específica. 

 

Correlativamente ao desdobramento do “jogo político” praticado no âmbito 
do aparato do poder, o campo intelectual configurado após 1930, 
caracterizado pelo papel hegemônico exercido por Gilberto Freyre acerca da 
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“nova” definição da identidade nacional a partir de um novo arcabouço 
teórico, só pode ser completamente entendido enquanto um desdobramento 
arquitetado pelas disponibilidades das diversas posições consolidadas no 
período anterior (PAIVA, 2002, p. 43). 

 

O reordenamento político verificado no contexto da década de 1930, ecoa no interior do 

campo intelectual como uma possibilidade para que um grupo de agentes sociais possa surgir 

como autores com um nome próprio, na medida em que as representações que produzem 

acerca da realidade nacional, soam como um novo diagnóstico constituído no debate com 

leituras anteriores sobre essa mesma realidade. As demandas sociais identificadas com esse 

reordenamento político, de alguma maneira refletem no interior do campo intelectual 

promovendo uma seleção de prioridades que passarão a compor as representações forjadas em 

seu interior. 

 
Dentro desse novo contexto representado pela emergência da Revolução de 
1930, em um primeiro momento, e pela consolidação do Estado Novo, em 
um segundo momento, as diversas posições do campo de produção cultural 
e, mais especificamente do campo intelectual, estruturaram-se em função das 
novas possibilidades não só de atendimento de um novo público configurado 
no campo do poder, mas também pela busca de superação de posturas 
pretéritas em termos de mobilização de novos recursos heurísticos de 
entendimento da realidade nacional. Ao longo da década de 1930, uma nova 
série de autores e obras emergiu com a intenção de traçar um novo 
diagnóstico acerca da realidade nacional, mantendo [...] um diálogo direto ou 
indireto com posturas definidas em estados passados do próprio campo 
(PAIVA, 2002, p. 47-8). 

 

Pensada na relação entre texto e contexto, a obra de Gilberto Freyre e a nova postura 

metodológica adotada pelo autor estão em relação direta com o rearranjo de forças no campo 

político, em se tratando do peso representado pelas diversas regiões do país no que diz 

respeito aos processos decisórios da nação que ocorreram na década de 1930. Em termos 

econômicos, a região Nordeste havia perdido a importância que sempre deteve no cenário 

nacional desde o período colonial e, cada vez mais, setores ligados às atividades consideradas 

modernas ganhavam espaço em projetos de reestruturação que surgiam amparados nos 

processos de urbanização e industrialização cujas forças irradiavam da região sudeste. 

Era o momento de fortalecimento de uma burguesia industrial envolvida com a 

modernização econômica do país e, ao mesmo tempo, de perda de hegemonia das oligarquias 

agrárias do Nordeste identificadas com processos econômicos tradicionais considerados 

incapazes de colocar a nação num patamar de desenvolvimento desejado pelas novas forças 

políticas ocupantes do campo do poder a partir de 1930. 
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Os setores oligárquicos decadentes da região Norte e Nordeste pouco 
acumularam do ponto de vista político durante o período da República 
Velha. A mudança de eixo ocorrida na economia nacional, assim como a 
alteração na relação de forças entre atores sociais novos e antigos nas regiões 
Sul e Sudeste provocaram o paulatino decréscimo do peso político das 
demais regiões. [...] a posterior exclusão política das oligarquias do Nordeste 
e da Amazônia do âmbito do novo quadro organizacional do Estado-nação 
brasileiro decorreu [...] do processo anterior de diminuição da importância 
econômica das atividades por elas até então desenvolvidas [...] como do 
insatisfatório desempenho dos grupos políticos [...] representativos dos [...] 
setores dominantes dessas regiões (PAIVA, 2002, p. 61). 

 

Essa situação de diminuição da importância representada por regiões como o Nordeste e 

a Amazônia no cenário econômico nacional, contribui para o estabelecimento de um ambiente 

propício à emergência de uma produção intelectual que se volta para o seu próprio interior, 

num mergulho em busca dos elementos identificadores da singularidade e da importância 

dessas regiões a partir daquilo que podem oferecer para a constituição da identidade nacional. 

Aqui temos, portanto, um claro exemplo de como podemos pensar numa possível relação ou 

num possível contato entre a esfera cultural, da qual o campo intelectual é parte constituinte, e 

a esfera da política. Ou seja, o reordenamento político ocorrido no contexto da década de 

1930, como uma consequência do reordenamento econômico representado pela mudança de 

eixo que consolidaria a importância do Sul e Sudeste em detrimento das demais regiões do 

país, acaba por contribuir, no nível das representações, para uma alteração das demandas 

simbólicas no que pode ser pensado como um processo que viabiliza uma verdadeira 

renovação de perspectivas. 

 

A vitória de um determinado modelo de nacionalidade dotado de um mínimo 
de solidez para as elites nacionais (e aí incluídas as diversas oligarquias 
regionais) só foi possível com a eclosão do movimento “revolucionário” de 
1930. A partir de um novo modelo econômico e político forjado no 
aliançamento entre os novos atores sociais em ascensão [...] e as velhas 
oligarquias decadentes, foi possível definir um perfil “moderno” do Brasil 
enquanto nação. No entanto, este novo modelo de nacionalidade [...] 
apresentou-se muito mais como o resultado possível alcançado pelos 
diversos atores políticos na trama moldada durante o período anterior (a 
República Velha) do que propriamente como a distribuição equitativa do 
quantum de poder entre as diversas posições no âmbito da nova configuração 
do campo político (PAIVA, 2002, p. 60-1). 

 

Todos esses fenômenos que tem seu nível de realização no âmbito da ordem social mais 

ampla, interferem de alguma maneira naquilo que ocorre no ambiente interno do campo de 

produção cultural na medida em que alguns elementos simbólicos acabam sendo priorizados 

para a constituição de discursos sobre a realidade em questão. Neste sentido, os 
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acontecimentos políticos e econômicos que se desenrolam a partir da década de 1930, 

desencadeiam um movimento de valorização da regionalidade brasileira que permitirá a 

emergência de uma produção intelectual profundamente ancorada na valorização de um 

conjunto de representações capazes de promover o soerguimento de regiões afetadas pela 

nova configuração do quadro político e econômico da nação. Tratava-se de um momento para 

a realização de investimentos simbólicos capazes de demonstrar que os elementos 

singularizantes e identificatórios das regiões de pouco prestígio na cena política do país, 

deveriam ser encarados como indispensáveis para a construção da identidade nacional 

(PAIVA, 2002). 

 

Aquelas oligarquias decadentes, que gradativamente posicionaram-se de 
modo excludente da arena política nacional, tenderam a investir em um 
processo de “representação regional” que buscou ressaltar os aspectos 
afirmativos e identificatórios a serem alegados enquanto indispensáveis para 
a conformação de uma identidade nacional (PAIVA, 2002, p. 64). 

 

É a partir deste contexto que Gilberto Freyre surge como um autor que assumirá uma 

posição de destaque dentro do campo intelectual brasileiro, com uma obra que apresenta 

como característica fundamental um redimensionamento da questão da identidade nacional e 

da cultura brasileira a partir do diálogo com outras posições intelectuais estabelecidas no 

estado anterior do campo de produção simbólica. 

Longe da intenção de praticar uma sociologia que procure identificar a obra de Gilberto 

Freyre com as demandas sociais ligadas aos interesses das oligarquias decadentes do 

Nordeste, no sentido de tomá-la como expressão de tais interesses ou de buscar perceber o 

autor como porta voz dos setores dirigentes nordestinos então em declínio no contexto da 

década de 1930, o que se quer aqui é lançar alguma luz no sentido da identificação da maneira 

específica com que o espaço de atuação intelectual filtra os fenômenos que ocorrem na 

realidade social, ou seja, de que maneira os diferentes intelectuais se posicionam em relação 

às prioridades estabelecidas num contexto específico de relação entre a cultura e a política. 

 

Não se trata de identificar na obra “em si” os elementos-chaves que 
sintetizaram de modo único um retrato da sociedade brasileira do momento. 
Os motivos do “sucesso”, não só do livro Casa-grande & Senzala mas 
também da própria postura teórica então assumida pelo seu autor na ordem 
do campo de produção cultural, residiram muito mais na especificidade 
conjuntural representada pelo modo inédito do relacionamento estrutural 
estabelecido entre o campo do poder e o campo intelectual instaurado a 
partir da década de 1930 (PAIVA, 2002, p. 50). 
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O momento em que Gilberto Freyre assume uma posição hegemônica no interior do 

campo de produção cultural brasileiro é o momento em que o país passa por profundas 

transformações de ordem econômica e política que, além de representarem um reordenamento 

no jogo político, marcado pelo aumento da importância da participação da região sudeste no 

cenário das tomadas de decisão da nação, contribui para o estabelecimento de novos critérios 

de abordagem da realidade. A partir de então, Freyre abre um diálogo com autores ocupantes 

das posições hegemônicas no estado anterior do campo de produção cultural brasileiro, 

promovendo uma reinterpretação da problemática da identidade nacional e da cultura 

brasileira a partir de novas bases que tendem, pouco a pouco, a substituir explicações de 

cunho evolucionista e então ancoradas em critérios raciais, por uma postura de valorização da 

mestiçagem como elemento marcador da especificidade nacional. 

É dessa maneira que podemos pensar numa relação entre o campo da cultura e o campo 

político, ou mais especificamente, as relações entre o campo intelectual e os setores dirigentes 

da sociedade. Não que haja uma relação direta e mecânica entre essas duas esferas da 

realidade no sentido que possamos transferir a lógica de organização de um meio ao outro. 

Não é que a posição de alguns autores deva ser tomada como um discurso representativo dos 

interesses de uma determinada fração da sociedade, colocando-o como porta-voz de seus 

interesses. Embora possamos estabelecer essa aproximação entre o conjunto de representações 

que emerge da obra de Gilberto Freyre a partir da década de 1930 e os interesses das 

oligarquias decadentes do Nordeste, desejosos que estavam de reassumirem a posição de 

destaque numa economia nacional cada vez mais identificada com os setores industriais e 

urbanos, não será nessa relação que a importância de seu posicionamento intelectual será 

encontrada. 

Partindo dessa relação, e continuando um trabalho cujo objetivo era fornecer uma 

explicação ou uma reinterpretação da problemática da identidade nacional e da cultura 

brasileira, Gilberto Freyre encontra reconhecimento e consagração como intérprete da 

nacionalidade na relação que sua obra estabelece com outros autores que, como ele, se 

esforçam por desvendar os mistérios relacionados à temática da identidade. Dialogando com 

as diferentes leituras sobre a realidade cultural brasileira que lhe antecederam no tempo e que 

se mantinham como discursos legítimos e autorizados, Freyre reedita a questão da 

nacionalidade de maneira não rotinizada a partir do emprego de um referencial teórico capaz 

de responder às demandas sociais geradas pelos novos arranjos no campo político e 

econômico. 
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O pano de fundo propiciador de um diálogo entre as diferentes posturas 
teóricas, tanto pretéritas (ortodoxas) quanto as novas (heterodoxas), ainda 
residia no deslindamento do passado colonial do país enquanto fonte 
reveladora das características marcantes de uma dada “brasilidade”. É nesse 
contexto [...] ao mesmo tempo de ordem política e intelectual, que a obra de 
Gilberto Freyre (no caso, em apreço, Casa-Grande e Senzala) consolidou-se 
enquanto um “divisor de águas” frente ao entendimento moderno do Brasil 
(PAIVA, 2002, p. 50). 

 

De que maneira podemos então estabelecer uma relação entre a novidade representada 

pela postura teórica e metodológica de Gilberto Freyre a partir da década de 1930 e todo um 

conjunto de representações que dão corpo a um pensamento social que emana das diversas 

regiões brasileiras? Ou, de modo mais delimitado, que relações podemos estabelecer entre 

esta nova postura e um pensamento social produzido a partir da realidade amazônica, do qual 

a produção de Mário Ypiranga Monteiro acerca do folclore é parte integrante? 

Considerando o fato de que a nova configuração dos postos de poder viabilizada pela 

revolução de 1930, reservou para regiões como o Nordeste e a Amazônia uma posição de 

menor destaque no plano das tomadas de decisão em âmbito nacional, o que contribuiu para 

que em tais regiões os agentes responsáveis pela produção de bens simbólicos encaminhassem 

seus trabalhos para a abordagem dos elementos priorizados pela conjuntura de valorização do 

regionalismo, entendemos claramente que a postura de valorização da regionalidade atuou 

como um argumento capaz de garantir a retomada da importância que tais regiões ostentavam 

num momento anterior de estruturação das posições no aparato do poder, quando as 

atividades econômicas a elas ligadas se destacavam na cena econômica nacional. 

A retomada de valores que a obra de Gilberto Freyre oportuniza, valorizando elementos 

estigmatizados no estado anterior de estruturação do campo intelectual, contribui para que um 

conjunto de representações ligado às regiões brasileiras possa emergir enquanto resultado de 

um mergulho em suas próprias entranhas, num movimento de introspecção que faz com que 

regiões como o Nordeste e a Amazônia possam investir numa produção que tenha como ponto 

de partida os aspectos identificadores de suas próprias realidades frente às demais regiões 

formadoras da nacionalidade. A reinterpretação da realidade nacional e da formação de sua 

identidade empreendida por Freyre, pensada na relação texto-contexto, responde às demandas 

sociais ligadas aos interesses de uma oligarquia agrária decadente diante dos novos arranjos 

verificados no âmbito do campo do poder.  

 

Nesse sentido é que se pode afirmar que a obra gilbertiana, localizada na 
década de 30, torna-se elemento importante para a consolidação das alianças 
políticas expressas no pacto agrário-industrial. Não se trata apenas da 
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discussão da democracia racial; antes, o debate sobre a democracia racial 
torna-se peça fundamental para apontar a importância não apenas da família, 
mas das forças oligárquicas que, naquela conjuntura, deveriam ser 
incorporadas ao projeto urbano-industrial por serem a única garantia da 
ordem social e da unidade nacional (BASTOS, 1986, p. 56). 

 

O que se esboça na interpretação empreendida por Freyre acerca da realidade nacional é 

uma proposta de pensar essa realidade a partir da relação entre a unidade e a diversidade, a 

nação e a região, o que, no contexto da década de 1930, pode ser facilmente interpretado 

como uma postura que pretendia aliar os interesses das oligarquias agrárias decadentes aos de 

uma burguesia industrial ascendente nos setores urbanos. 

 

É, ainda, a partir da família que coloca a questão do tradicionalismo e do 
modernismo, forma pela qual aponta a debilidade política e social da 
burguesia industrial que, para impor seu projeto [...] necessita do apoio dos 
setores tradicionais, só eles capazes de compreensão e manutenção da velha 
ordem da sociedade. O discurso de Gilberto Freyre, que emerge como 
“científico”, transfigura-se em “discurso político” na medida que se coloca 
como elemento fundamental para a manutenção do pacto de 30 [...] 
transforma-se na garantia de uma forma de encaminhamento da revolução 
burguesa que legitima a articulação “pelo alto” [...] é patamar sobre o qual 
pode-se assentar toda uma interpretação da história brasileira, onde as 
transformações sociais se fazem sem rupturas (BASTOS, 1986, p. 56). 

 

Essa interpretação, que representa uma reviravolta na forma de compreender a realidade 

nacional, permite com que, através da possibilidade de aliançamento entre as forças 

oligárquicas tradicionais e as forças emergentes ligadas aos setores urbano-industriais, o peso 

exercido pelo conjunto das regiões brasileiras também seja reequilibrado, permitindo uma 

revalorização de regiões que pouco a pouco foram perdendo espaço no cenário econômico e 

político da nação numa realidade que passava a priorizar um projeto urbano cujo locus 

fundamental era a região sudeste. 

A posição hegemônica que a obra de Gilberto Freyre passa a ocupar no interior do 

campo de produção cultural brasileiro a partir da década de 1930, de certa maneira, exerce 

influências na forma como as posições irão se estabelecer em momentos posteriores deste 

mesmo campo. Assim como sua obra se consolida no estabelecimento do diálogo com o 

estado anterior de estruturação das posições no interior do campo intelectual brasileiro, 

marcado pelo predomínio de leituras negativas acerca da realidade nacional, será em torno da 

perspectiva gilbertiana de Brasil que todo um conjunto de intelectuais encontrará a 

oportunidade para tornar visíveis as representações forjadas a partir da diversidade regional 

do país, uma vez que a realidade brasileira em Gilberto Freyre é multifacetada e, em termos 
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culturais e identitários, resulta de um somatório de regiões, cada uma contribuindo a sua 

maneira para a constituição da nacionalidade. Temos aqui, ao mesmo tempo, uma posição que 

ressalta as peculiaridades regionais e sua importância para o conjunto da nacionalidade e que 

também atua como fator de aproximação entre os interesses de uma oligarquia tradicional e 

agrária decadente e os interesses de uma elite urbana e industrial em ascensão. 

 

O que se impõe aos estadistas e legisladores nacionais é pensarem e agirem 
interregionalmente. É lembrarem-se [...] de que governam regiões e de que 
legislam para regiões interdependentes [...]. O conjunto de regiões é que 
forma verdadeiramente o Brasil. Somos um conjunto de regiões antes de 
sermos uma coleção arbitrária de Estados, uns grandes, outros pequenos, a se 
guerrearem economicamente como outras tantas Bulgárias, Sérvias e 
Montenegros e a fazerem às vezes de partidos políticos – São Paulo contra 
Minas, Minas contra o Rio Grande do Sul – num jogo perigosíssimo para a 
unidade nacional (FREYRE, 1976, p. 18). 
 
 

É esse aspecto da obra de Freyre que nos interessa no sentido de estabelecermos uma 

conexão entre aquilo que se produzia regionalmente em termos de pensamento social e as 

leituras acerca da realidade nacional de modo a imprimir-lhe a marca da singularidade no 

conjunto das nações. Se até a década de 1920 o aspecto da diversidade e da multiplicidade, 

que tinha na mestiçagem sua marca maior, representava um entrave para a construção da 

nação em termos identitários, a partir da década de 1930, e com forte peso representado pela 

obra e pela postura teórica de Gilberto Freyre, será este aspecto multifacetado que assumirá 

papel importante no equacionamento do problema da identidade nacional, o que faz com que 

a mestiçagem saia do papel de vilã para representar o que de mais característico existe em se 

tratando da nacionalidade. 

A multifacetada realidade brasileira que tem, no conjunto de sua regionalidade, o ponto 

de partida para a valorização e o resgate dos elementos tradicionais formadores do ethos 

nacional, recebe atenção privilegiada e coloca o regionalismo na pauta de trabalho dos 

agentes envolvidos com a produção simbólica. Na década de 1940, o peso representado pelo 

discurso criador de Gilberto Freyre, em se tratando da construção de uma dada imagem da 

nacionalidade, pode ser percebido na proposta de reflexão e de compreensão da realidade 

nacional que fundamentou o projeto de defesa, resgate e valorização dos elementos do 

folclore, então encampado pela CNFL e sua teia de esforços formada por comissões regionais 

em quase todo o território nacional. 

Entre as décadas de 1930 e 1950, quando fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo não é 

possível encontrarmos um cenário intelectual plenamente estruturado em termos 
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institucionais, o projeto da CNFL representava uma oportunidade para a realização de 

investimentos culturais capazes de contribuir para a ocupação de posições de maior prestígio 

neste espaço de possíveis em consolidação que era o campo intelectual. É neste sentido que a 

produção de Mário Ypiranga Monteiro acerca do folclore amazonense pode ser entendida 

como uma aposta no sentido de obter ganhos certeiros no caminho da construção de uma 

carreira intelectual a partir da década de 1930. Ao participar ativamente do movimento 

encampado pela CNFL, inclusive como secretário geral da Comissão Amazonense de 

Folclore, o autor encontra um espaço no universo da produção simbólica nacional, o que pode 

ser entendido como a expressão dos ganhos oriundos dos investimentos feitos no campo da 

cultura em âmbito regional (PAIVA, 2008). 

 

3.3 Mário Ypiranga Monteiro e Gilberto Freyre: convergência via CNFL 

 

Um dos aspectos mais característicos da obra de Gilberto Freyre a partir da década de 

1930, foi o esforço empreendido pelo autor em defesa do conjunto multifacetado de regiões 

que atuavam como elementos constitutivos de uma dada visão da nacionalidade cuja marca 

fundamental sempre fora a diversidade. Num contexto de grandes transformações que pouco a 

pouco mudariam a fisionomia do país, a defesa das regiões enquanto espaço privilegiado de 

ocorrência da tradição representava uma possibilidade de pensar a identidade e a cultura 

brasileiras a partir delas próprias, num mergulho nas entranhas do país e no conjunto das 

representações sobre sua realidade que eram consideradas até aquele momento como 

discursos legítimos e autorizados pelo campo intelectual. Isso conduz a um postura de 

valorização do passado nacional num contexto marcado pela descaracterização via introdução 

de elementos estrangeiros num país cada vez mais urbano e industrial. E no trabalho de defesa 

dos elementos tradicionais da cultura brasileira e da identidade nacional, Gilberto Freyre toma 

como ponto de partida sua própria região de origem, ou seja, o Nordeste, ela mesma uma 

região múltipla em seus aspectos naturais, culturais e sociais. 

 

Este ensaio é uma tentativa de estudo ecológico do Nordeste do Brasil. De 
um dos Nordestes, acentue-se bem, porque há, pelo menos, dois, o agrário e 
o pastoril; e aqui só se procura ver de perto o agrário. O da cana-de-açúcar, 
que se alonga por terras de massapê e por várzeas, do norte da Bahia ao 
Maranhão, sem nunca se afastar muito da costa. [...] Aqui apenas se tenta 
esboçar a fisionomia daquele Nordeste agrário, hoje decadente, que foi, por 
algum tempo, o centro da civilização brasileira (FREYRE, 2004, p. 37). 
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O trecho da obra Nordeste, que teve seu lançamento em 1937, nos permite perceber ao 

mesmo tempo a intenção do autor em dar relevo aos aspectos característicos de uma região 

específica no conjunto da nacionalidade e o paulatino processo de perda da importância da 

região nos processos decisórios da nação na medida em que as atividades econômicas que a 

teriam transformado no centro da colonização brasileira, a saber, a monocultura da cana-de-

açúcar, se desvalorizava frente ao intenso reordenamento econômico que tem na 

industrialização seu ponto forte. 

Neste sentido, torna-se importante pensar na obra de Freyre a partir dos pontos de 

contato possíveis entre a obra em si e o contexto histórico cultural em que ela emerge como 

uma das interpretações da realidade. As demandas sociais e políticas encaminham as questões 

que devem receber um tratamento prioritário no campo das representações. O Nordeste 

decadente clama por uma revitalização que possa garantir espaço para as velhas oligarquias 

agrárias no projeto de modernização por que passa o país a partir da intervenção de uma 

burguesia urbana e industrial. Era preciso encontrar maneiras de encampar um processo 

modernizador sem que isso representasse o solapamento dos aspectos tradicionais 

constituintes da identidade e da cultura brasileiras. Propondo pensar a nacionalidade a partir 

do conjunto de sua regionalidade, ou seja, reinterpretanto o Brasil de modo a valorizar 

elementos antes estigmatizados em leituras anteriores da realidade nacional, Gilberto Freyre, 

desde Casa-Grande e Senzala, ou ainda desde Vida Social no Brasil nos meados do século 

XIX, lança as bases para uma interpretação do nacional enquanto realidade multifacetada que 

encontra na imensa diversidade das regiões brasileiras os fundamentos para a constituição do 

ser nacional. 

 

Analisar o ethos nacional a partir da percepção do nacional como soma de 
raças, regiões, culturas, grupos sociais significa apagar a possibilidade de 
percepção do social como contraditório, onde a dominação se reitera 
exatamente porque se exerce sobre a diversidade. Esse papel exercido pelo 
seu pensamento permite que vejamos em Gilberto Freyre o intelectual 
orgânico do pacto de 30 na medida que seus trabalhos expressam as 
possibilidades de as oligarquias agrárias estarem presentes na “nova ordem” 
em curso, sem que para isso fossem necessárias mudanças estruturais 
(BASTOS, 1986, p. 56-7). 

 

Esse mesmo sentimento que impulsiona as oligarquias agrárias do Nordeste decadente a 

procurarem, no plano das representações, uma alternativa para a situação de crise decorrente 

de seu alijamento dos processos de tomadas de decisão no cenário econômico nacional, e que 

encontram na obra de Freyre os elementos para tal retomada da importância da região por 
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meio do relevo dado pelo autor aos aspectos identificatórios e singularizantes que tornariam a 

região Nordeste importante para a constituição da nação, esse mesmo sentimento, retomando, 

pode ser encontrado na postura das elites dirigentes da região amazônica e, especificamente, 

da cidade de Manaus quando da quebra da economia da borracha. 

 

Até a década de 50, aproximadamente, os intelectuais amazonenses estavam 
preocupados fundamentalmente com a redenção econômica e social da 
região. Manifestavam uma crença arraigada na ciência. Como bons 
positivistas, elaboram planos salvacionistas. Apareceu a Superintendência do 
Plano de Valorização Econômica da Amazônia – SPVEA. O espírito 
cientificista passou a presidir as ações, o espaço do sensível foi reduzido ao 
mundo do mito e ao fabulário escondido pela mata. [...] Apoiados em 
instrumental científico da época, os estudiosos locais revolvem as camadas 
estruturais e revelam as raízes da realidade local (COSTA, 2007, p. 274-5). 

 

Mário Ypiranga Monteiro é um destes estudiosos. Iniciando sua formação intelectual no 

contexto de retração econômica da década de 1920, trilha uma carreira que o levará a assumir 

uma posição de destaque no cenário intelectual local como uma referência nos estudos do 

folclore amazônico, uma dentre as tantas temáticas que mereceram a atenção do autor. Da 

mesma forma que no Nordeste os interesses das oligarquias agrárias encaminham certos 

temas para a ordem de prioridades no campo das representações, na Amazônia, e no 

Amazonas em especial, as elites dirigentes também procuram no âmbito das representações 

simbólicas uma alternativa que fosse capaz de realinhar as forças político-econômicas e 

garantir a redenção da região.  

 

Quando o ciclo da borracha entrou em declínio, na altura da 1ª Grande 
Guerra, a Amazônia inteira foi tomada de uma estranha inquietação, entre 
esperanças indefinidas e desesperos profundos. Além da quebra dos padrões 
econômicos, houve um mal-estar contagiante, resultado da perda de 
horizonte que se seguiu ao desbarateamento quase total de uma sociedade 
criada em torno de um único produto (BATISTA, 2007, p. 34). 

 

Esse clima de instabilidade que se instaura na região após o ciclo da borracha, acaba 

oportunizando um ambiente de valorização de um conjunto de representações simbólicas que 

partem dos elementos característicos da região no sentido de procurar demonstrar as 

especificidades locais que atuariam como aspectos indispensáveis para a constituição de uma 

imagem do Brasil. Era preciso demonstrar a importância da região para os projetos da nação, 

considerá-la como parte constituinte do arquipélago brasileiro, numa clara alusão à 

valorização empreendida por Gilberto Freyre do conjunto da regionalidade brasileira cultural 
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e socialmente desvalorizada frente ao processo de modernização encampado pelas regiões Sul 

e Sudeste. 

A partir das demandas externas ao campo intelectual, Mário Ypiranga se insere no 

universo de produção simbólica e começa a investir numa carreira intelectual através do 

mergulho nas entranhas da Amazônia naquilo que ela poderia oferecer como contributo, por 

confronto/associação, para a formação de uma cultura nacional. O foco de interesse de seus 

trabalhos será o folclore amazônico, objeto por meio do qual o autor irá construir um discurso 

que culminará com a “invenção” da região no plano simbólico, dando relevo aos aspectos 

culturais e sociais ainda que por meio de uma abordagem substancialista que tome o ambiente 

natural como elemento diferenciador da Amazônia no conjunto das regiões brasileiras. 

A maneira para pensarmos uma aproximação ou uma convergência entre a produção de 

Mário Ypiranga acerca do folclore regional amazônico e a perspectiva gilbertiana de 

compreensão do Brasil como somatório de regiões, pode ser percebida através da participação 

ativa do autor no movimento de congregação de esforços de diferentes intelectuais regionais, 

encampado pela CNFL. 

 

A CNFL arquitetou uma rede institucional referente aos estudos de folclore 
com enraizamentos em todos os recantos da nação e que possibilitou a 
criação de um espaço social de atuação de um conjunto específico de 
intelectuais deslocados dos centros culturais dinâmicos do país. Além do 
mais, possibilitou a efetivação de uma política cultural da formulação teórica 
de Gilberto Freyre acerca do entendimento das respectivas “regiões” do 
Brasil enquanto “unidades culturais” portadores de singularidades não só 
ambientais, mas também sociais e culturais expressas em termos de “cultura 
popular” (PAIVA, 2002, p. 89). 

 

Num momento em que não apenas a região norte ou Manaus, mas a quase totalidade das 

regiões brasileiras, não apresentavam um campo intelectual configurado em se tratando de 

ciências sociais, a possibilidade de ganhos simbólicos representada pela participação no 

projeto da CNFL se apresentava aos intelectuais regionais como uma proposta dinamizadora 

do ambiente cultural, uma vez que permitia com que os investimentos realizados no campo da 

cultura a partir da participação destes intelectuais em instituições como os Institutos 

Históricos e as Academias de Letras, espaços pioneiros no desenvolvimento do trabalho 

intelectual, pudessem ser convertidos em ganhos em termos de consolidação de uma carreira 

intelectual com nome próprio. 

 

Não é possível desvincularmos os processos de representação da Amazônia 
arquitetados no âmbito do campo cultural da cidade de Manaus durante as 
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décadas de 1920-1950 dos “elos” de uma tradição de pensamento. [...] faz-se 
necessário estabelecermos as especificidades do contexto sociocultural que 
propiciou um determinado padrão de gênese das representações então 
legitimadas. É nesse sentido que os critérios identificadores de uma dada 
“região” não podem ser percebidos como aspectos “substancialistas” [...] 
inerentes a uma realidade específica. Uma determinada “região” será melhor 
caracterizada em sua identidade não em função de elementos próprios e 
específicos, mas sim em decorrência de um reconhecimento diferenciador 
destes elementos frente a outras “regiões” (PAIVA, 2002, p. 69). 

 

Os investimentos de Mário Ypiranga Monteiro no campo da cultura lhe rendem ganhos 

simbólicos na medida em que o autor inscreve seu nome como um dos mais ativos 

participantes do ramificado movimento da CNFL e contribui, portanto, para promover o 

reencontro do país consigo mesmo através da valorização das tradições diretamente ligadas ao 

contexto das regiões. 

 

O Amazonas, mesmo desfalcado das grandes áreas físicas contínuas que se 
constituíram unidades federativas, continua sendo o maior Estado brasileiro 
[...] Nesta vasta área desproporcional ao fenômeno ecumêmico, predomina, 
[...] um tipo padrão de comportamento social que resiste, de algum modo, a 
certas influências exteriores. Salvante a área citadina, onde a marca da 
influência indígena se observa em proporções relativas [...] as áreas restantes 
vivem sob o domínio quase que absoluto do tradicional, cursando lentamente 
a cultura rústica para a cultura urbana (MONTEIRO, 1964, p. 29). 

 

A intenção de Monteiro é clara: demonstrar a especificidade da cultura amazônica para, 

a partir daí, discursar em favor do reconhecimento da região enquanto fornecedora de 

elementos indispensáveis para a constituição da cultura nacional. E é dentro deste estado de 

espírito que o autor continua, na mesma obra, a revelar os objetivos de seus estudos acerca do 

folclore amazônico, objetivos estes semelhantes ao da maioria dos intelectuais regionais que 

atendem ao chamado da CNFL em prol do inventário das tradições brasileiras. 

 

As áreas de maior dinamismo folclórico são precisamente aquelas onde 
dominaram primeiramente o índio, depois o branco e o mestiço atualmente, e 
sempre marginais, nunca mata a dentro. Em regiões como o Uaupés, Tefé, o 
tradicionalismo dificultou a penetração da cultura branquóide e 
principalmente no rio Negro persistem, neste século de aviação, de contato 
diuturno, as velhas tradições indígenas a par da língua, falada ainda pela 
grande maioria da população, mesmo a adventícia, que se sente na imperiosa 
necessidade de aprendê-la para sobreviver, apesar da catequese e do resto 
(MONTEIRO, 1964, p. 34). 

 

O discurso presente nesta obra de 1964 é, na verdade, o resultado do trabalho do autor 

no campo do folclore desde a década de 1940. Neste momento, Mário Ypiranga já dispõe de 



120 
 

um prestígio como autor que lhe proporciona uma posição de destaque no cenário cultural não 

apenas em âmbito local e regional, mas também no cenário cultural nacional. O realce dado 

aos aspectos representativos da região amazônica em termos naturais e humanos, uma vez que 

o autor identifica no elemento indígena o portador do folclore regional puro, que ainda não 

teria sofrido as influências adventícias, devem ser vistos como uma tentativa de inventar a 

própria região em questão, colocando-a num jogo de representações que têm, em outros 

autores, os interlocutores reconhecidos e autorizados capazes de imprimir a marca da 

consagração de uma obra no momento em que ela participa da lógica do campo de produção 

cultural. 

Não bastaria elencar os aspectos característicos e tradicionais da região para torná-la 

importante enquanto portadora de elementos indispensáveis para a formação e compreensão 

da cultura nacional e da identidade do brasileiro. Para que uma região como a Amazônia 

pudesse ser vista dentro desta perspectiva, era necessário contrapô-la às demais regiões 

brasileiras procurando salientar suas singularidades não apenas naturais, mas sociais e 

culturais. Mesmo quando o alvo dos discursos são os elementos da natureza, como rios, 

florestas ou animais, ou mesmo quando Mário Ypiranga ressalta a especificidade e a riqueza 

do folclore amazônico de origens indígenas devido ao contato com uma natureza estimuladora 

no que tange às possibilidades míticas de explicá-la e entendê-la, o verdadeiro objetivo é o de 

inserir as representações sobre essa mesma região num espaço dialógico capaz de 

proporcionar, ao mesmo tempo, visibilidade para uma região específica e um espaço para que 

esta possa ser tomada como contribuinte num cenário em que a identidade nacional é 

concebida como o resultado de um somatório de regiões culturais criadoras. 

 

A identificação de aspectos específicos no interior de um “discurso” 
regionalista, portanto, tem o objetivo prático de produzir a própria “região”. 
Tal objetivo terá maior êxito conforme a legitimidade daquele que pronuncia 
e categoriza o “discurso”. E é exatamente a busca dessa legitimidade que 
está em jogo no decorrer do processo de estabelecimento de identidades 
regionais. Não é a existência ou não de aspectos próprios encontrados na 
realidade “natural” que conferirá a uma determinada “região” uma certa 
especificidade [...]. O que determinará a existência da “região” enquanto 
espaço social (e não natural) específico será o grau de legitimidade daquele 
que pronuncia a sua existência. Tal legitimidade [...] não terá uma gênese 
própria, dependerá do reconhecimento por parte de outras posições já 
constituídas no interior daquele espaço relacional (PAIVA, 2002, p. 74-5). 

 

A partir da década de 1930, quando a temática do regionalismo se impõe como 

elemento prioritário na discussão acerca da identidade e da cultura brasileira, a região 
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amazônica, a exemplo da região Nordeste, volta-se para o seu próprio interior e, antes de 

pensarmos na produção intelectual do período pós-borracha procurando entendê-la na 

perspectiva do isolamento ou do abandono por parte das regiões centrais do país, é preciso 

encontrar no conjunto das representações forjadas pela intelectualidade local uma tentativa de 

se posicionar frente à produção nacional e internacional, tomando como ponto de partida a 

própria região. Não que isso signifique assumir uma postura bairrista que culminaria em 

ignorar os elementos externos à própria região, mas a partir da compreensão e do emprego do 

instrumental teórico disponível no período, construir um discurso sobre a região que 

permitisse não apenas pensá-la, mas tomá-la como uma etapa fundamental para a inserção 

num universo mais abrangente, fosse ele nacional ou internacional. 

 

Tentei evidenciar a existência de um pensamento social local, nos anos 40 e 
50, que procurou estabelecer um diálogo entre o universal e o local. 
Apoiados em instrumental científico da época, os estudiosos locais revolvem 
as camadas estruturais e revelam as raízes da realidade local (COSTA, 2007, 
p. 274-5). 

 

A participação de Mário Ypiranga neste movimento de ensimesmamento da região, em 

se tratando da postura adotada pelos intelectuais locais frente à realidade de estagnação 

econômica instalada a partir da quebra da economia gomífera, ocorre principalmente por meio 

dos estudos acerca do folclore amazonense. A gama de estudos realizados pelo autor neste 

campo, envolvendo um número quase incontável de elementos, deu corpo a várias obras em 

que Monteiro procura salientar a especificidade da cultura amazônica e, a partir daí, a 

importância que tal cultura assume no âmbito maior da cultura brasileira. É dessa forma que 

procura mostrar que “desnecessário seria salientarmos a importância do folclore amazônico e 

a posição de relêvo (sic) ocupada na paisagem cultural brasileira” (MONTEIRO, 1964, p. 19). 

Em Projeto e Missão (1997), Rodolfo Vilhena nos proporciona um conhecimento da 

dinâmica interna do movimento folclórico de modo a percebermos o aspecto da capilaridade 

que marcou a atuação de um conjunto de intelectuais radicados nas diversas regiões do país. 

Na apresentação de uma série de quadros estatísticos, o autor procura esmiuçar a atuação 

dessa imensa rede de intelectuais que atuou em defesa do folclore no período entre 1940 e 

1960, a partir da análise dos documentos constantes nos arquivos da CNFL. Num dos quadros 

específicos, encontramos informações referentes à produção de documentos oriundos das 

comissões estaduais de folclore e com forte participação de seus secretários-gerais que, diga-

se de passagem, eram os que realmente acabavam assumindo boa parte do trabalho bem como 
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das responsabilidades pela pesquisa e divulgação dos elementos do folclore de cada região do 

país. 

E encontramos dentre os autores com maior número de documentos enviados à 

Comissão Nacional, o nome de Mário Ypiranga Monteiro figurando com um quantitativo de 

quatro trabalhos. Parece pouco para que se dê algum destaque a esse número, mas é preciso 

dizer que no mesmo quadro também figuram os nomes de Cecília Meireles, também com 

quatro trabalhos, e Luís da Câmara Cascudo com cinco. Durante o intervalo de 1948-1963, 

espaço de tempo coberto pela pesquisa de Vilhena, a Comissão Amazonense de Folclore 

responde somente com os quatro trabalhos de Mário Ypiranga, sendo três deles assinados no 

período 1948-1952 e o quarto no período 1958-1963. Isso nos coloca diante de um silêncio 

por parte da Comissão Amazonense entre os anos de 1953-1957.  

Tais informações reforçam o já referido empenho de Mário Ypiranga na realização de 

pesquisas em torno do folclore entre os anos de 1940 e 1950. As publicações referentes à 

contribuição da Comissão do Amazonas para os arquivos da CNFL, resultam de seu trabalho 

de defesa e registro dos fatos folclóricos da região de modo que possam atuar como 

elementos-chave para o desvendamento da singularidade amazônica, ela mesma inserida num 

projeto mais amplo que aglutina as contribuições das diversas regiões formadoras da realidade 

cultural brasileira. 

Todo esse empenho de Mário Ypiranga se traduziu em várias obras em que o folclore 

figurou como tema central. Mas é importante que se diga também que suas pesquisas 

revelaram não apenas os aspectos singularizantes e identificatórios da região amazônica e do 

seu Amazonas em particular de modo a compor a multifacetada realidade cultural brasileira. 

Além dessa contribuição, o autor transforma seus trabalhos numa verdadeira tribuna em que 

denuncia ora o descaso de autoridades políticas em relação às coisas do folclore, ora o uso 

indevido das manifestações populares como estratégia de autopromoção no campo da política, 

o que poderia ser verificado pelo estabelecimento de prêmios em dinheiro oferecidos nos 

festivais folclóricos e que acabavam minando o aspecto da autenticidade e da tradição das 

manifestações. Podemos identificar esse posicionamento do autor numa comunicação feita à 

CNFL em 1962, como Secretário Geral da Comissão Amazonense de Folclore: 

 

Não havia, como há hoje, então centenas de cruzeiros em jôgo (sic) e a caça 
aos votos pelos candidatos aos postos eletivos. Eram festivais para ver-se, ou 
melhor, arraiais que atraiam (sic) milhares de pessoas da cidade tôdas (sic) 
as noites, durante a semana junina. Os grupos genuinamente folclóricos que 
se exibiam recebiam taças ofertadas pela própria Prefeitura Municipal. Tudo 
muito limpo e muito folclórico. Nada de propagandas caras em revistas do 
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Sul, a exemplo do que sucede quase todos os anos, nem noticiários sem 
fundamento em jornais do país (MONTEIRO, 1962, p. 1). 

 

Essa postura crítica de Mário Ypiranga em relação à forma como vinham sendo 

conduzidas as atividades que envolviam as manifestações folclóricas fica bem evidente, 

inclusive, no próprio título da comunicação que o autor faz à CNFL naquele ano de 1962. Os 

supostos festivais folclóricos do Amazonas, esse é o título dado por Mário Ypiranga ao seu 

artigo que também fez parte do material selecionado por Vilhena (1997) para a pesquisa 

acerca dos pormenores do movimento folclórico brasileiro entre as décadas de 1947 e 1964. A 

denúncia acerca do formato dado aos festivais folclóricos no Amazonas, pretende chamar a 

atenção para a disputa muitas vezes descriteriosa entre diferentes agremiações folclóricas, 

algumas delas criadas especificamente para concorrerem aos vultosos prêmios oferecidos com 

certa dose de ambição política. 

 

Diante do fato material [...] da competição existente, não se pode falar mais 
de folclore puro na cidade de Manaus! Acresce ainda outro fato 
desesperador: o número excessivo de quadrilhas sem qualquer expressão 
folclórica tem prejudicado e continuará prejudicando a exibição dos grupos 
folclóricos ainda admirados. Enquanto o auto popular ou uma dança 
tradicional necessitam de pelo menos duas horas para uma demonstração 
completa, dá-se-lhes apenas de quinze a vinte minutos cronometrados! 
(MONTEIRO, 1962, p. 2). 

 

Com relação às preocupações do autor quanto à perda de autenticidade das 

manifestações folclóricas em virtude, por exemplo, da diminuição do tempo destinado às 

apresentações, verificamos nos dias atuais que as denúncias de Mário Ypiranga em relação ao 

que ele denominou de desmoralização do autêntico popular (MONTEIRO, 1962) ganha 

contornos cada vez maiores, aprofundando ainda mais esse aspecto da descaracterização. A 

redução do calendário de apresentações do 53º Festival Folclórico do Amazonas, que ocorreu 

em 2009, é uma prova de que as denúncias de Monteiro tinham não apenas fundamento, mas 

apontavam para um futuro nada alentador em termos de valorização dos aspectos mais 

tradicionais da cultura local e nacional. É dessa forma que o secretário de cultura do Estado 

do Amazonas se refere ao formato do festival de 2009 em entrevista concedida ao jornal A 

Crítica, em 28 de maio de 2009 na cidade de Manaus: 

 

Reduzimos o calendário para investir na qualificação dos grupos. Isso 
acontece desde o ano passado [...] Somente os grupos mais qualificados se 
apresentarão [...] Discutiremos a própria filosofia do que é folclore, a forma 
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de composição de jurados, os critérios de julgamento. Vamos investir mais 
na qualificação dos grupos5. 

 

Ainda sobre a questão da perda da autenticidade a partir da introdução de uma nova 

lógica na organização dos festivais que foram alvo de críticas de Mário Ypiranga, é 

interessante percebermos na mesma comunicação feita pelo autor à CNFL no ano de 1962, a 

maneira como o assunto é tratado em termos dos interesses eleitoreiros que estavam por trás 

daquelas manifestações a que o autor faz referência. 

 

Depois que os promotores dos “fabulosos festivais” descobriram a mina 
popular e a transformaram em sucursal viva de campanhas eleitorais [...] o 
folclore citadino começou a degenerar-se, a perder o cunho de autenticidade. 
Criminosamente está sendo desnaturado pelos interessados em manobras 
políticas. Acreditamos que se esses festivais estivessem sob a orientação da 
Comissão Amazonense de Folclore, como ela tentou várias vezes fazê-lo, os 
resultados seriam outros, [...] (MONTEIRO, 1962, p.1). 

 

Todas essas questões dizem respeito à crítica feita por Monteiro em relação à ingerência 

política percebida nos festivais folclóricos do Amazonas. Não foram poucas às vezes, 

inclusive, que Mário Ypiranga se posicionou de maneira crítica em relação às posturas 

políticas no estado, estivesse ele escrevendo sobre o folclore ou sobre fatos relacionados à sua 

vida estudantil como o fez em Mocidade Viril 1930: o motim ginasiano, livro em que enfeixa 

suas memórias como líder dos estudantes revoltosos do Ginásio Amazonense Pedro II, num 

claro exemplo de manifestação local dos movimentos que ocorriam no plano nacional no 

contexto da Revolução política de 1930. Toda a crítica do autor em relação ao campo político 

se traduz numa decepção pelo fato da impossibilidade do reconhecimento na esfera política 

dos agentes sociais consagrados na esfera da produção simbólica. 

 

A mocidade nada lucrou com a instauração do novo regime, nem mesmo 
experiência, para muitos. Para mim foi o começo e o final de qualquer 
inclinação para as coisas nocivas e repugnantes que envolvem a dialética da 
arte de governar. E creio que sobra razão para o povo abrir no leque 
semântico (coisa absurda) umas ensanchas para os parâmetros “esperteza”, 
“finúra”, “maquiavelismo”. Mas se é verdade que muitos de nós nada 
lucramos [...] em compensação o efeito do coice recebido repercutiu no 
nosso espírito, levando-nos a desviarmo-nos futuramente da sedutora 

                                                
5 A redução a que o secretário faz menção consiste em sete dias a menos do que foi verificado em anos 
anteriores a 2008, quando as agremiações folclóricas dispunham de um período de 30 dias para a realização das 
apresentações. Em 2009, portanto, o festival passaria a contar com 23 dias de apresentações para um número de 
90 grupos e com investimento de 2 milhões de reais. Em 2008, segundo dados da mesma matéria do jornal, o 
período foi de 20 dias. 
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fascinação da marafona sórdida que se chama POLÍTICA (MONTEIRO, 
1996, p. 293, grifo do autor). 

 

É com este espírito que Mário Ypiranga participa ativamente do movimento folclórico 

idealizado e encampado a partir do Rio de Janeiro pela Comissão Nacional de Folclore entre 

as décadas de 1940 e 1960, quando se verifica o período de maior vitalidade do movimento 

folclórico brasileiro (VILHENA, 1997). Uma vez que a posição hegemônica da perspectiva 

gilbertiana de Brasil ocupa o lugar geométrico do campo intelectual neste período e atua 

como elemento de fundamentação das atividades da CNFL, percebendo no conjunto da 

regionalidade brasileira o repositório das tradições mais diretamente ligadas à identidade 

nacional, a escolha da temática do folclore como elemento a ocupar um lugar de destaque no 

conjunto da obra de Mário Ypiranga, expressa os interesses do autor na aplicação do capital 

cultural acumulado pela participação em diversos setores que lhe renderam reconhecimento 

local em termos simbólicos. A ênfase na temática do folclore representaria, portanto, a 

possibilidade de obtenção de ganhos que pudessem contribuir para a consolidação de uma 

carreira intelectual para o jovem pesquisador e escritor Mário Ypiranga que já acumulava uma 

bagagem cultural bastante expressiva em se tratando de folclore amazônico. Podemos ilustrar 

esse aspecto com uma carta de Luís da Câmara Cascudo a Mário Ypiranga datada de 01 de 

agosto de 1953. 

 

Estou estudando o Çairé ou Sairé. Peço a V. informar se existe ainda e 
quando desapareceu, mais ou menos. Há, nalguma revista ou livro, desenho 
ou foto do Çairé que possa ser copiado em fotografia? Ser-lhe-á possível 
obter uma destas copias (sic) para mim? Conheço o Çairé clássico de 
Barbosa Rodrigues e Stradelli e o desenho do Champney no volume de 
Herbert H. Smith [...] É bem pouco e daí estar eu batendo à sua amazonense 
porta generosa. Vamos a ver o que sáe (sic) [...] Mande sua opinião sobre o 
Çairé. Quero transcrevela (sic) no estudinho (Câmara Cascudo, Natal, 
01/08/1953). 

 

Fica evidente na carta de Câmara Cascudo que o nome de Mário Ypiranga está 

associado ao conhecimento do folclore regional amazônico a ponto de o folclorista potiguar 

lhe solicitar referências e informações a respeito de uma manifestação folclórica específica 

para que pudesse fundamentar uma pesquisa sobre o assunto. Isso demonstra que Monteiro já 

dispõe de um volume de capital cultural que lhe garante uma posição de destaque no espaço 

relacional e conflituoso do campo intelectual regional. 

Foram muitas as obras em que Mário Ypiranga abordou a temática do folclore no 

sentido de destacar a singularidade da região amazônica através de seus aspectos mais 
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tradicionais, fossem eles manifestações materiais ou espirituais que pudessem também ser 

tomados como constituintes da fisionomia cultural brasileira. Dentro desta perspectiva de 

compreensão da regionalidade como parte constituinte do nacional, ou seja, tomando a região 

como uma etapa necessária para se chegar ao nacional ou ao internacional, podemos 

estabelecer um ponto de convergência entre as representações que emergem do conjunto da 

obra de Mário Ypiranga acerca da região amazônica e a perspectiva gilbertiana de Brasil que 

parte do conjunto multifacetado da regionalidade do país para compor a sua identidade. É 

dessa forma que encontramos em seu Manifesto Regionalista de 1926, um Gilberto Freyre 

argumentando em favor de um regionalismo que acabara de sofrer uma desqualificação por 

parte da crítica modernista do Sudeste exatamente por caracterizar-se como um movimento 

cuja proposta de compreensão da identidade e da cultura brasileira fundamentava-se num 

olhar voltado para suas próprias entranhas, um olhar em direção ao seu próprio interior 

buscando desvendar o emaranhado de contribuições culturais que cada região tem a oferecer 

para a constituição de uma fisionomia nacional. 

 

Seu fim não é desenvolver a mística de que, no Brasil, só o Nordeste tenha 
valor, só os sequilhos feitos por mãos pernambucanas ou paraibanas de 
sinhás sejam gostosos, só as rendas e rêdes (sic) feitas por cearense ou 
alagoano tenham graça, só os problemas da região da cana ou da área das 
sêcas (sic) ou da do algodão apresentem importância. Os animadores desta 
nova espécie de regionalismo desejam ver se desenvolverem no País (sic) 
outros regionalismos que se juntem ao do Nordeste, dando ao movimento o 
sentido organicamente brasileiro e até americano, quando não mais amplo, 
que ele deve ter (FREYRE, 1976, p. 15). 

 

O que está em jogo neste posicionamento é a capacidade de conferir hegemonia, por 

parte de quem profere o discurso pró-região, a uma dada visão acerca da realidade 

representada em termos simbólicos. Dialogando diretamente com os modernistas, que 

equacionam a temática da identidade e da cultura brasileira em termos internacionalistas, 

fazendo a leitura da realidade nacional pela via de uma perspectiva internacional de 

atualização de padrões estéticos a partir de modelos disseminados em outros países (PAIVA, 

2002), Gilberto Freyre passa a ser o idealizador e principal expoente de uma postura que se 

pretende modernista exatamente a partir da valorização e reconhecimento da importância dos 

traços tradicionais formadores da identidade nacional. O equacionamento da temática se dá 

pela via regionalista, caracterizada por uma visão internalista que se sustenta nos pilares da 

regionalidade cultural do país. 
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Enquanto o movimento regionalista buscava a recuperação dos traços dessa 
forma, uma certa “visão interna” da sociedade brasileira através da 
valorização da “cultura popular”, os modernistas direcionavam-se para uma 
postura que priorizava uma “leitura” da realidade nacional a partir de uma 
perspectiva internacional. Nesses termos [...] podemos estabelecer uma 
contraposição entre os dois movimentos de ordem intelectual e artístico a 
partir de uma série de pares opostos, quais sejam, erudito versus popular, 
nacional versus internacional, e regional versus universal (PAIVA, 2002, p. 
51-2). 

 

Em Nordeste, obra de 1937, Gilberto Freyre nos oferece um exemplo de como esse 

movimento de retorno às origens, de mergulho na realidade nacional, busca os elementos 

identificatórios de uma região específica e a contribuição particular dessa região para o 

conjunto da nacionalidade. Nos quatro primeiros capítulos do livro, o autor elenca um 

conjunto de elementos substancialistas por meio dos quais constrói um discurso que legisla 

sobre a região, inventando-a social e culturalmente, embora empregue para isso aspectos do 

ambiente natural. No prefácio à primeira edição, encontramos a intenção do autor em 

trabalhar os aspectos da relação estabelecida entre a monocultura da cana-de-açúcar e a vida 

do nordestino. 

 

Impossível afastar a monocultura de qualquer esforço de interpretação social 
e até psicológica que se empreenda do Nordeste agrário. A monocultura, a 
escravidão, o latifúndio – mas principalmente a monocultura – aqui é que 
abriram na vida, na paisagem e no caráter da gente as feridas mais fundas. O 
perfil da região é o perfil de uma paisagem enobrecida pela capela, pelo 
cruzeiro, pela casa-grande, pelo cavalo de raça, pelo barco a vela, pela 
palmeira-imperial, mas deformada, ao mesmo tempo, pela monocultura 
latifundiária e escravocrática; esterilizada por ela em algumas de suas fontes 
de vida e de alimentação mais valiosa (sic) e mais puras; devastada nas suas 
matas; degradada nas suas águas (FREYRE, 2004, p. 38-9). 

 

Ao mesmo tempo em que Gilberto Freyre procura demonstrar os aspectos negativos que 

a monocultura da cana trouxe para a região Nordeste, ressaltando os impactos em termos de 

alimentação ou de paisagem, a região ganha contornos específicos enquanto um espaço 

singular que pode contribuir, à sua maneira, para o universo mais abrangente da realidade 

nacional. Chamando a atenção para os impactos da monocultura na paisagem e na gente do 

Nordeste, o autor termina por “criá-la”, por “inventá-la” no âmbito das representações, 

colocando-a num jogo em que diferentes discursos se articulam em torno da possibilidade de 

obtenção de hegemonia para uma determinada visão sobre a realidade nacional. É assim que 

encontramos um argumento a favor do Nordeste quando o autor nos diz que “precisamente 
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em dois focos de civilização açucareira – em Cuba e na Bahia – é que se aperfeiçoou o fabrico 

dos charutos” (FREYRE, 2004, p. 41). 

 

Mas esse Nordeste de figuras de homens e de bichos se alongando quase em 
figuras de El Greco é apenas um lado do Nordeste. Mais velho que ele é o 
Nordeste de árvores gordas, de sombras profundas, de bois pachorrentos, de 
gente vagarosa e às vezes arredondada quase em sancho-panças pelo mel de 
engenho, pelo peixe cozido com pirão, pelo trabalho parado e sempre o 
mesmo, pela opilação, pela aguardente, pela garapa de cana, pelo feijão de 
coco, pelos vermes, pela erisipela, pelo ócio, pelas doenças que fazem a 
pessoa inchar, pelo próprio mal de comer terra (FREYRE, 2004, p. 45). 

 

Ao longo de toda a obra é possível percebermos a maneira pela qual o autor vai 

construindo um discurso pró-região na medida em que escancara os elementos que podem ser 

tomados como representativos daquela região em especial dentro do conjunto mais abrangente 

das demais regiões que compõem o cenário nacional em termos de identidade. Tomando por 

elementos para a construção do discurso a terra, a água, a mata, os animais e, por fim, o 

homem, naquilo que tais elementos apresentam de relação com a monocultura da cana-de-

açúcar, Freyre legisla sobre o Nordeste num contexto em que a região se encontra alijada 

política e economicamente dos processos decisórios da nação. 

 

Um Nordeste onde nunca deixa de haver uma mancha de água: um avanço 
de mar, um rio, um riacho, o esverdeado de uma lagoa. Onde a água faz da 
terra mais mole o que quer: inventa ilhas, desmancha istmos e cabos, altera a 
seu gosto a geografia convencional dos compêndios. [...] Um nordeste com a 
cal das casas de telha tirada das pedras do mar, com uma população 
numerosa vivendo de peixe, de mariscos, de caranguejo, com as mulheres 
dos mucambos lavando as panelas e os meninos na água dos rios, com 
alguns caturras ainda iluminando as casas a azeite de peixe (FREYRE, 2004, 
p. 45-6). 

 

Vale lembrar que esse esforço por elencar os aspectos representativos da região 

Nordeste acaba por contribuir não apenas para “inventá-la” pelo estabelecimento da diferença 

em relação às demais regiões do país no campo das representações, mas contribui também 

para que os critérios utilizados para a compreensão da nação enquanto unidade, sejam 

redimensionados e passem a considerar a diversidade de valores tradicionais representada 

pelas múltiplas realidades regionais no espaço abrangente da nacionalidade em transformação. 

 

Há mais de dois Nordestes e não um, muito menos o Norte maciço e único 
de que se fala tanto no Sul com exagero de simplificação. As especializações 
regionais de vida, de cultura e de tipo físico no Brasil estão ainda por ser 



129 
 

traçadas debaixo de um critério rigoroso de ecologia ou de sociologia 
regional, que corrija tais exageros e mostre que dentro da unidade essencial, 
que nos une, há diferenças às vezes profundas (FREYRE, 2004, p. 46). 

 

Ainda em Nordeste, é possível encontrarmos mais um exemplo claro do debate 

estabelecido entre os modernistas de São Paulo e os regionalistas do Nordeste, no sentido 

acima mencionado da contraposição entre os dois movimentos em se tratando da forma como 

cada um procurou se posicionar frente às discussões que envolviam a temática da identidade e 

da cultura brasileira. No capítulo destinado à análise das relações de influência entre a 

monocultura da cana e a terra, vislumbramos esse debate e percebemos a construção de um 

discurso criador da região ao explorar seus aspectos característicos de maneira a fortalecer 

diferenças peculiares frente às demais regiões brasileiras, condição fundamental para que tal 

discurso tenha êxito no espaço relacional do campo de produção simbólica. As representações 

que emergem da obra de Freyre ganham significado e status de “invenção” da região na 

medida em que podem ser pensadas a partir das relações que estabelecem com representações 

que “inventam” outras regiões e que também buscam o estatuto de discurso reconhecido e 

legítimo. 

 

Durante o período decisivo da formação brasileira, a História do Brasil foi a 
história do açúcar; e no Brasil, a história do açúcar, onde atingiu maior 
importância econômica e maior interesse humano foi nessas manchas de 
terra de massapê, de barro, de argila, de húmus [...] De modo que escrever-se 
a história do Brasil durante esse período, dando maior relevo ao extremo 
Nordeste ou ao Recôncavo da Bahia, não é bairrismo, como tantas vezes se 
tem levianamente insinuado, em críticas a historiadores maranhenses, 
pernambucanos ou baianos. Será talvez barrismo. Porque através daqueles 
dias mais difíceis de fixação da civilização portuguesa nos trópicos, a terra 
que primeiro prendeu os luso-brasileiros, em luta com outros conquistadores, 
foi essa de barro avermelhado ou escuro. Foi a base física não simplesmente 
de uma economia ou de uma civilização regional, mas de uma nacionalidade 
inteira (FREYRE, 2004, p. 49-50) . 

 

O que temos nessa leitura proposta por Gilberto Freyre sobre a realidade nacional, é 

uma tentativa de circunscrever os limites sociais e culturais da região Nordeste de modo a 

considerar o peso de sua participação na constituição de uma imagem de Brasil que emerge 

como hegemônica no contexto da década de 1930. Posicionamento semelhante encontramos 

no primeiro tomo de Roteiro do Folclore Amazônico, de 1964, onde Mário Ypiranga procura 

demonstrar que o levantamento acerca do folclore que vem realizando até o momento da 

publicação desta obra, não tem outro objetivo a não ser cumprir uma tarefa que, no âmbito 

local, não encontra muitos adeptos, o que faz com que o autor várias vezes reclame de solidão 



130 
 

ao desenvolver seus trabalhos, e ainda de contribuir para a composição de uma fisionomia 

cultural em âmbito nacional. 

 

Visando a êsse (sic) estado de coisas resolvemos [...] atacar o problema 
momentoso do folclore local sob uma visão mais ampla. Difícil problema 
para quem trabalha sozinho. Todavia, a Amazônia não pode esperar 
indefinidamente que se resolva recuperá-la pela cultura. Já se esperou 
demais. Já adiamos muito. Preferimos [...] forçar o nosso caminho [...] 
assumindo as responsabilidades pelas conclusões do entrevêro 
(MONTEIRO, 1964, p. 17). 

 

Quando Roteiro do Folclore Amazônico é publicado, Mário Ypiranga já ostenta um 

nome próprio como autor no campo de produção cultural que se expande da região para a 

nação e até mesmo ao plano internacional. Em 1962, por exemplo, o autor é agraciado com o 

prêmio Silvio Romero pelo trabalho Alimentos preparados à base de mandioca, prêmio que 

representa uma demonstração da dinâmica específica do campo intelectual em termos de 

reconhecimento e consagração. Sua participação efetiva no movimento folclórico nacional 

compondo a imensa rede de intelectuais regionais que se auto-atribuem à missão de resgatar e 

de promover o folclore, permite certa visibilidade para as pesquisas que o autor vinha 

realizando no campo do folclore local e regional, ao mesmo tempo em que garante a 

possibilidade de galgar posições no âmbito do campo de produção cultural nacional pela via 

da participação no jogo estabelecido pelo próprio campo. 

 

O princípio da eficácia de todos os atos de consagração não é outro senão o 
próprio campo, lugar da energia social acumulada, reproduzido com a ajuda 
dos agentes e instituições através das lutas pelas quais eles tentam apropriar-
se dela, empenhando o que haviam adquirido de tal energia nas lutas 
anteriores (BOURDIEU, 2006, p. 25). 

  

As apostas de Mário Ypiranga no campo da cultura o levaram ao reconhecimento local, 

regional e nacional, haja vista sua participação no projeto da CNFL que pode ser tomada 

como um exemplo de tal feito. Em várias pesquisas realizadas no campo do folclore, o autor 

sempre procurou chamar atenção para as ameaças representadas pelo processo de introdução 

de novidades no campo da cultura popular, ameaças essas que poderiam detonar um 

movimento de descaracterização daqueles aspectos mais tradicionais que poderiam ser 

encontrados na constituição da identidade regional e nacional. O reconhecimento do seu nome 

como autoridade nos estudos de folclore, dentre tantos temas que mereceram sua atenção, 

advém do conjunto de investimentos realizados no campo da cultura desde sua formação no 
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âmbito do Ginásio Amazonense Pedro II, instituição de referência na formação da 

intelectualidade local no contexto das décadas de 1920 e 1930.  

Os resultados desses investimentos podem ser vistos também pelo reconhecimento que 

o autor obteve mesmo de correspondentes em instituições fora do país. Há cartas solicitando 

informações para estudos e cartas em que os remetentes deixam escapar que aguardam os 

comentários de Monteiro a respeito de uma obra publicada e que lhe foi enviada de presente 

com este fim. É assim que Antonio Castillo de Lucas se posiciona, em 1952, escrevendo para 

Mário Ypiranga de Madrid: 

 

Muy querido amigo: como le manifeste em mi carta recibí com gran alegria 
sus dos últimos trabajos que me han interessado extraordinariamente. Com 
especial el de O gravidez del que he hecho la adjunta nota bibliográfica para 
publicarla em la revista de tradiciones populares, le envio una copia para que 
haga de ella el uso que guste. Le felicito com todo entusiasmo y espero tenga 
dentro de poco algún nuevo trabajo que tengo em prensa, para corresponder 
con el número ya que no pueda ser em calidad, a sus precindos envios 
(Antonio Castillo de Lucas, Madrid, 12/12/1952). 

 

Em outra carta recebida pelo autor de Félix Coluccio, de Buenos Aires, temos uma idéia 

clara dos mecanismos pelos quais o campo de produção simbólica estabelece os critérios de 

reconhecimento e de legitimação de discursos construídos a partir de uma posição assumida 

em seu interior. 

 

Yo tengo recibido sus dos hermosos trabajos: Fundação de Manaus y O 
Complexo Gravidez-Parto e suas conseqüências. Son los dos, trabajos muy 
interesantes. A mi, desde luego, me interesa sobremanera el segundo, que me 
parece uma contribuición inestimable al folklore de su país y americano em 
general. Lo felicito e espero que el mismo tenga toda la difusión que se 
merece. No he recibido carta suya diciéndome si le há llegado mi 
FOLKLORISTAS DEL MUNDO, y que le há parecido. Yo tendría sumo 
interes em poder intercambiar libros de folklore argentino [...] com libros del 
folklore brasileño (Félix Coluccio, Buenos Aires, 26/01/1953). 

 

Embora não possamos abrir mão do contexto social e cultural em que Mário Ypiranga 

realiza os investimentos simbólicos que lhe renderão ganhos certeiros no futuro, em se 

tratando da posição que assume no campo intelectual manauara e que se expande em âmbito 

nacional, é essa dinâmica expressa pela citação acima que imprime o reconhecimento de uma 

obra simbólica. As relações estabelecidas entre os diferentes produtores que ocupam posições 

definidas no interior do campo intelectual, geram uma energia e uma lógica próprias que 
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orientam as estratégias dos “diversos interlocutores autorizados a legislarem em termos de 

produção e circulação de ‘bens simbólicos’” (PAIVA, 2002, p. 96). 

Da mesma forma que Gilberto Freyre procura demarcar a especificidade da região 

Nordeste através da caracterização da terra, da água, da mata, dos animais, tomados como 

elementos substancialistas, antes de se dedicar especificamente às relações entre o homem e a 

monocultura da cana, Mário Ypiranga se dedica a exaltar os elementos singularizantes da 

região amazônica por meio dos estudos que realiza acerca do folclore amazônico. Ao 

identificar o elemento indígena com o que ele chama de folclore puro, exaltando sua 

participação em termos culturais na região ao mesmo tempo em que minimiza a participação 

do negro enquanto contribuinte dessa fisionomia regional, Monteiro finca os limites 

específicos de uma região cuja marca fundamental, no que tange aos assuntos do folclore, é a 

influência caracteristicamente indígena. 

 

No entender de Mário Ypiranga Monteiro [...] o folclore amazônico 
distinguia-se exatamente das demais “regiões” culturais da nação em função 
da predominância, por um lado, do elemento “indígena” [...] e, por outro, da 
escassez e pouco peso exercido pelo “negro” na configuração da paisagem 
social amazônica [...]. A eleição do índio enquanto agente social portador de 
uma certa autenticidade cultural [...] e a atribuição mínima ao negro de um 
acréscimo de sua cultura no ambiente amazônico converteram-se em 
estratégias que possibilitaram e facilitaram uma [...] visualização de uma 
realidade que se pretendia “fazer existir” no âmbito de um “espaço 
relacional” mais abrangente, ou seja, frente às demais regiões constituintes 
da nacionalidade brasileira (PAIVA, 2002, p. 90-1). 

 

Além dos estudos de folclore, Mário Ypiranga também procura legislar sobre a região a 

partir do que ele mesmo chamava de uma história de indivíduos quando, diferente de 

historiadores que dão primazia ao estudo de grandes sistemas, procura surpreender diferentes 

tipos sociais que tiveram ou tem alguma participação na vida social e econômica da região, ou 

da Manaus antiga. É dessa forma que empreende estudos sobre o “regatão”, o “atravessador”, 

o “pescador”6, o “aguadeiro”, o “tigreiro”, atores sociais cuja existência está de alguma forma 

ligada a uma das mais evidentes características singularizantes da região, a saber, o rio e a 

importância que ele assume na vida dos moradores desta parte do país. 

Embora tais elementos não estejam no campo de abrangência do que se pode considerar 

como folclore, a abordagem que o autor faz destes tipos ou destes atores sociais pode ser 

entendida como uma estratégia de inserção no campo de possibilidades da produção de bens 
                                                
6 MONTEIRO, Mário Ypiranga. O pescador. In: Somanlu: Revista de Estudos Amazônicos do Programa de 
Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas. Manaus: 
Edua/Ufam, ano 5, n. 2, jul./dez. 2005, p. 219-228. 
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simbólicos. Algumas destas obras são publicadas nas décadas de 1940 (O aguadeiro - 1947) e 

1950 (O regatão - 1957) e, ao abordar os agentes e suas atividades econômicas, sejam elas o 

comércio de produtos, as atividade pelos rios amazônicos, o transporte de água ou de dejetos 

humanos como é o caso do tigreiro, Mário Ypiranga chama a atenção para uma região que se 

diferencia, por meio de seus elementos naturais, das demais regiões do país ao mesmo tempo 

em que participa do concerto da regionalidade brasileira exatamente a partir de seus aspectos 

diferenciadores. 

Ao tangenciar os elementos naturais da região, o autor constrói um conjunto de 

representações cujo objetivo é “criar” ou “inventar” a própria região em termos sociais e 

culturais, de modo que sua compreensão seja possível somente na medida em que tomemos as 

representações sobre uma dada realidade como matéria em discussão num espaço de luta 

simbólica. 

 

A categoria “região” não expressa uma realidade “dada”, mas [...] uma 
representação referente a uma realidade projetada. Todos os aspectos 
tomados como identificadores de uma certa “regionalidade” não se 
constituem [...] em uma realidade objetiva, mas enquanto aspectos utilitários 
no desempenho de funções práticas no interior de um espaço relacional, ou 
seja, em relação a outras regiões. Decorre daí [...] a estratégia de 
manipulação de artefatos que, em um primeiro momento, foram 
estigmatizados e, em um segundo momento, constituíram-se em aspectos 
emergentes. A formulação de diferentes estratégias segue a lógica da “luta 
entre representações” (PAIVA, 2002, p. 70). 

 

Os trabalhos sobre o folclore amazônico realizados por Mário Ypiranga Monteiro 

atuam, portanto, como um discurso de invenção da região no plano das representações e sua 

eficácia, algo que inclusive o coloca como autoridade local e regional no estudo da temática, 

está associada ao volume de capital cultural que o autor acumulou desde a década de 1930, 

quando inicia sua carreira intelectual a partir do centro de referência representado pelo 

Ginásio Amazonense Pedro II, estabelecendo relações com os nomes que ocupavam posições 

de destaque no cenário cultural local e recebendo, como participante do campo, um pouco 

daquela energia e prestígio que gira em torno dos agentes sociais que participam do espaço 

específico e relativamente autônomo da produção do simbólico. 

É de acordo com o plano estabelecido pelo projeto da CNFL, em consonância e 

fundamentada na perspectiva gilbertiana de Brasil, que Mário Ypiranga procura retratar o 

cenário cultural da Amazônia a partir dos elementos folclóricos tradicionais que, de alguma 

maneira, atuam na formação da identidade regional e, por sua vez, na constituição da 

identidade nacional, pelo menos dentro do quadro em que esta identidade é pensada no 
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contexto das décadas de 1940 e 1950, período áureo do movimento folclórico e espaço de 

tempo em que o autor caminha para a consolidação de uma carreira intelectual com respaldo 

local e nacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
As primeiras décadas do século XX marcam um período de forte efervescência 

intelectual na Amazônia, o que faz com que identifiquemos a existência de um pensamento 

social produzido a partir de sua própria realidade. As voltas com a situação de crise 

inaugurada pela quebra da economia da borracha, a Amazônia por meio de cidades como 

Belém e Manaus, metrópoles milimetricamente arquitetadas para atenderem aos interesses do 

capital internacional em sua fúria avassaladora, perde a ostentação e o brilho e numa rapidez 

semelhante ao processo que a colocou no cenário econômico internacional, se vê diante da 

própria imagem desnuda de todas as ilusões do fausto da economia gomífera. 

As escolhas das elites dirigentes locais no contexto do monopólio de extração e 

comercialização do látex, foram determinantes para o desenrolar dos fatos no campo da 

política e da economia já no final da década de 1910. Durante esse período, as elites 

dirigentes de Belém e Manaus pouco fizeram no sentido de acumular um capital político que 

pudesse ser empregado no jogo de forças que iria se desenvolver em âmbito nacional, em se 

tratando dos processos decisórios do país e que teriam em São Paulo e no Rio de Janeiro os 

pontos de ebulição de uma nova estrutura social decorrente da alteração da matriz econômica 

da nação. 

Regiões como a Amazônia e o Nordeste, cujas referências produtivas estavam 

assentadas numa economia extrativista e agrária, assistem à emergência e a valorização cada 

vez maior de uma realidade urbana e industrial que passa a ser perseguida como sinônimo de 

modernização. As elites dirigentes das regiões Sul e Sudeste apresentam-se como detentoras 

de um forte capital de relações sociais que lhes permite assumir uma posição de destaque no 

cenário nacional que se desenha a partir dos eventos políticos e econômicos verificados na 

década de 1930. Todo o esplendor vivido pelo Nordeste e pela Amazônia no momento 

imediatamente anterior ao contexto da revolução de 30, se desvanece na medida em que suas 

matrizes econômicas perdem importância frente ao acelerado progresso industrial tomado 

como elemento capaz de promover a inserção do país no cenário de desenvolvimento 

internacional. 

Restava então para essas regiões, equacionar os seus problemas diante dos rearranjos 

político-culturais que acabaram por redistribuir as posições no jogo da política nacional do 

período, reembaralhando as peças de um quebra-cabeças que tinha, sobretudo na região 

Sudeste, o ponto de irradiação das decisões da nação. No bojo dessa discussão, a temática do 

regionalismo assume o status de elemento fundamental para o desvendamento dos mistérios 
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da identidade nacional e da cultura brasileira. Na Amazônia, as elites dirigentes em sua busca 

por uma saída para a situação de estagnação econômica, passam a valorizar no campo das 

representações, um conjunto de discursos que exaltam a imagem da região pelo destaque dos 

seus elementos identificadores e singularizantes capazes de reabilitá-la no cenário nacional e 

devolver-lhe a importância a que se acostumara durante a economia da borracha. 

No rastro dessa valorização do regionalismo, a Amazônia se percebe a partir de uma 

ideologia da “caboclitude” que emerge no cenário intelectual da cidade de Manaus, por 

exemplo, como resultado de um movimento de introspecção, de ensimesmamento, de 

mergulho nas próprias entranhas no sentido de reencontrar as raízes esquecidas de uma região 

que por algum tempo esteve encantada com as luzes da Europa. É neste ambiente de uma 

Manaus que ferve intelectual e politicamente, que Mário Ypiranga Monteiro começa a trilhar 

um caminho que terá como resultado a sua inserção no espaço relacional e conflituoso do 

campo de produção cultural local e nacional ocupando uma posição de destaque. 

Participando ativamente de instituições que em âmbito regional teriam representado um 

esforço inicial pela constituição de um campo de atuação especificamente intelectual, como o 

foram o Ginásio Amazonense Pedro II, o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas 

(IGHA) e a Academia Amazonense de Letras (AAL), Mário Ypiranga realiza uma série de 

investimentos no campo da cultura que tanto respondem às demandas das forças políticas 

regionais em sua tentativa de arquitetar uma saída para a crise econômica que assolava a 

região, como permitem a construção de uma carreira intelectual sólida e reconhecida no 

cenário da produção simbólica nacional, haja vista sua participação no projeto da CNFL 

compondo a imensa rede de intelectuais regionais devotados ao trabalho de valorização e 

resgate do folclore nacional. 

É a partir destas instituições que o autor irá proferir um discurso que, no âmbito das 

representações, terá como conseqüência a “invenção” da região amazônica enquanto um 

espaço singular no conjunto da regionalidade brasileira. Como o que está em jogo no discurso 

acerca de uma dada região não é a capacidade de elencar os elementos concretos verificados 

na realidade observada, mas a autoridade de quem profere tal discurso de modo a construir 

uma imagem legítima da região no conjunto de discursos que emerge do interior do espaço 

específico de atuação intelectual, devemos perceber os estudos de Mário Ypiranga sobre o 

folclore amazônico como um discurso que legisla sobre a realidade da região a partir da 

legitimidade e da autorização de que se reveste quando de sua participação nestes lugares de 

fala. 
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Em se tratando da autoridade de quem profere o discurso sobre uma determinada região 

no sentido de “inventá-la” enquanto representação, devemos lembrar que é na própria 

dinâmica do espaço de atuação intelectual que essa autoridade se constitui como resultado das 

relações estabelecidas entre diferentes agentes sociais envolvidos com a produção simbólica. 

Ainda que se possa estabelecer uma conexão entre o que ocorre no microcosmo social do 

campo intelectual e os elementos que compõem as estruturas da ordem social mais ampla, não 

se pode pensá-la na perspectiva de uma relação de determinação definitiva entre os produtos 

simbólicos e as demandas externas. Também não podemos assumir uma postura analítica de 

modo a eliminar qualquer possibilidade de contato entre esses dois mundos. 

Uma forma de resolver essa relação problemática entre texto e contexto seria procurar 

perceber para além das obras em si mesmas e das possíveis determinações exercidas pela 

ordem social mais abrangente, os interesses e anseios daqueles que estão diretamente 

envolvidos com o processo de produção de bens simbólicos a elaborar representações sobre a 

realidade. Entre esses agentes sociais e o mundo lá fora, está o campo de produção simbólica 

atuando como mediador entre o texto e o contexto, traduzindo as pressões externas e 

oferecendo a possibilidade de percebermos as estratégias adotadas para resistir a tais pressões 

e trilhar um caminho de relativa autonomia. 

No caso específico da cidade de Manaus e da formação intelectual de Mário Ypiranga 

Monteiro, essas relações entre texto e contexto podem ser pensadas a partir da especificidade 

do contexto histórico-social regional em que as demandas sociais ligadas aos setores 

dirigentes apontavam para a busca por alternativas para a estagnação econômica pós-

borracha. Diante dessa realidade, algumas prioridades são estabelecidas em se tratando dos 

elementos que deveriam ser levados em consideração no exato momento de “invenção” da 

realidade amazônica no campo das representações. Sendo assim, é o contexto específico da 

década de 1930 que viabiliza o desenvolvimento de um pensamento social produzido na 

Amazônia na medida em que contribui para que a região possa pensar a si mesma num 

momento em que se veiculava a idéia de abandono desta parte do Brasil em relação ao poder 

central constituído na capital do país. 

Sem querer pensar na obra de Mário Ypiranga e no pensamento social produzido na 

Amazônia a partir deste contexto, como um reflexo direto do que ocorre no espaço mais 

amplo da sociedade em sua estrutura de classes, e sem assumir uma atitude internalista de 

encarar tal obra e tal pensamento a partir de uma perspectiva intrínseca, o que se quer é 

perceber que uma determinada realidade histórico-social é capaz de viabilizar um cenário 
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propício à emergência de um processo de representação regional que colocasse a Amazônia 

na pauta de discussão nacional.  

É assim que se desenvolve um pensamento “glebarista” de auto-afirmação da região 

amazônica e que se materializa em muitas frentes, dentre as quais os estudos de folclore 

regional realizados por Mário Ypiranga constituem um claro exemplo de que a produção das 

idéias não somente não cessou com a crise pós-borracha como se manteve em proximidade 

com os referenciais teóricos disponíveis e vigentes no campo das ciências sociais 

minimizando, com isso, o teor do enfoque que pensa a região a partir da idéia de abandono e 

insulamento pelo menos em termos de produção simbólica. 

A crise pós-borracha em sintonia com os movimentos de mudança da matriz produtiva 

do país verificados nos grandes centros do Sudeste, viabiliza um cenário em que as 

representações acerca da realidade amazônica se caracterizam por um mergulho nas entranhas 

da região, uma atitude que procura salientar seus elementos singularizantes ao mesmo tempo 

em que ressalta sua importância em qualquer construção identitária em âmbito nacional. 

Estabelece-se dessa forma, por meio de um pensamento que se volta para a busca das raízes 

regionais, um movimento de confronto-associação que pensa a Amazônia de modo 

introspectivo sem perder a dimensão mais abrangente de uma identidade nacional e de uma 

cultura brasileira. 

O contexto histórico-social da cidade de Manaus e da própria região amazônica por 

volta da década de 1930 favorece essa introspecção na medida em que as representações sobre 

a realidade regional que passam a ser valorizadas são aquelas que de alguma maneira se 

encaixam com os anseios dos setores dirigentes locais ávidos por uma resposta para o 

problema do marasmo econômico da região. É neste contexto que algumas das instituições 

que atuarão em âmbito local para o desenvolvimento de um campo intelectual relativamente 

autônomo serão criadas e passarão a congregar um conjunto de intelectuais em torno da 

atividade de produção de um pensamento social local. O Instituto Geográfico e Histórico do 

Amazonas (IGHA) e a Academia Amazonense de Letras (AAL), ambos fundados no final da 

década de 1910, atestam a especificidade do processo histórico local e a realidade das 

pressões externas a exercer alguma influência sobre o trabalho de produção simbólica que, 

neste momento, se estruturava em torno dessas instituições que atuavam como lugares de fala 

a investir com o reconhecimento e a legitimidade necessárias os discursos pró-região. 

Através de uma série de investimentos no campo da cultura a partir de sua participação 

nestes lugares de fala, Mário Ypiranga começa a trilhar uma carreira intelectual que remonta 

aos anos de 1920 e que lhe renderá uma posição de destaque no cenário local e mesmo 



139 
 

nacional em se tratando dos assuntos de folclore. Aluno e professor do Ginásio Amazonense 

Pedro II, presidente tanto do IGHA como da AAL, secretário geral da comissão amazonense 

de folclore no contexto da CNFL, o autor participa do movimento que terá como resultado a 

reconfiguração dos processos de representação da região a partir do contexto específico de 

estagnação econômica que se instala na Amazônia no final dos anos de 1910. 

Por meio da abordagem do folclore amazonense, realizada em alguns momentos a duras 

penas a julgar pelas dificuldades encontradas para a realização de pesquisas pela gama de 

intelectuais regionais associados à CNFL, Mário Ypiranga forja um discurso sobre a região 

que se insere num certo padrão de representações legitimadas por essas instâncias locais de 

consagração e que se constitui a partir da singularidade do contexto histórico-social da região 

profundamente marcado pela desestruturação de uma economia extrativista fundada em torno 

de um único produto. 

Se a crise regional pode ser pensada do ponto de vista do abandono e/ou esquecimento 

da região por parte do poder central constituído no Rio de Janeiro, sendo que a Amazônia até 

a quebra do monopólio de extração e comercialização do látex sempre esteve mais próxima da 

Europa que do Sudeste do país, também não podemos perder de vista a possibilidade de 

pensá-la a partir dos possíveis frutos proporcionados por essa mesma configuração histórico-

social responsável pela estagnação no plano econômico. A perda dos rumos representada pelo 

deslindamento das ilusões do fausto da borracha, recoloca a região diante de si mesma num 

movimento de introspecção que culmina na produção de um pensamento social local capaz de 

reinterpretar a realidade brasileira a partir da Amazônia. 

É dessa forma que Mário Ypiranga incorpora o sentido de missão atribuído às 

atividades dos folcloristas que compõem a imensa rede de intelectuais regionais mobilizados 

pela CNFL e acaba por participar, através da produção de uma extensa obra acerca do folclore 

amazônico, do projeto de redimensionamento das imagens da região pretendido pelos setores 

dirigentes locais, no sentido de reabilitá-la no cenário das decisões do país quando do relevo 

dos seus aspectos identificadores capazes de, por uma relação de confronto-associação em 

relação às demais realidades regionais brasileiras, ressaltar a importância da Amazônia para a 

constituição de uma imagem do país em termos de identidade. Esse objetivo fica evidente no 

projeto do autor intitulado Etnografia Amazônica, em que procura diante do que classifica 

como um trabalho ainda por fazer em relação ao folclore local, elencar os elementos 

especificamente amazônicos que atuariam como contributo para a idéia de nação 

(MONTEIRO, 1964). 
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Membro de uma geração de intelectuais que procurou pensar a região a partir do 

instrumental teórico disponível em termos de ciências sociais em torno da efervescente 

década de 1930, Mário Ypiranga Monteiro é parte integrante de um pensamento social 

amazônico que fora concebido num momento em que não somente a cidade de Manaus, em 

que nasceu e adquiriu formação intelectual, mas a própria região amazônica não oferecia 

muitas oportunidades aos agentes sociais envolvidos com a produção simbólica. Neste 

contexto, o estabelecimento de um microcosmo social de atuação intelectual dotado de 

alguma autonomia frente às pressões externas da ordem societal mais ampla, é um 

empreendimento que está atrelado à existência de instituições como os Institutos Históricos e 

as Academias de Letras espalhadas pelo país que, juntamente com a possibilidade de atuação 

nos inúmeros jornais locais, no exercício da advocacia, da atividade docente ou mesmo na 

política, representavam os marcos institucionais disponíveis para o reconhecimento e a 

consagração do que se produzia em termos de representação da realidade. 

Intelectual polígrafo como a grande maioria dos integrantes regionais da network do 

folclore sob a coordenação da CNFL, Mário Ypiranga cunha um nome próprio a partir das 

armaduras institucionais de que participa como intelectual. Os investimentos realizados pelo 

autor no campo da cultura desde o início de sua formação intelectual por volta da década de 

1920, se traduzem em ganhos simbólicos quando, entre as décadas de 1940 e 1950, seu nome 

assume o status de referência nos estudos de folclore amazônico permitindo sua inserção no 

campo de produção cultural nacional via CNFL. 

Ainda que neste período as referências para o que se produzia no campo das ciências 

sociais estivessem em relação direta com o processo de implantação e consolidação dos 

primeiros cursos nesta área nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, quando começa a se 

estabelecer um certo padrão de cientificidade orientado pelos modelos norte americano e 

europeu respectivamente, os estudos de folclore encampados pela CNFL e dos quais Mário 

Ypiranga participa ativamente como uma voz da Amazônia, merecem ser considerados por 

qualquer análise do pensamento social produzido no período em âmbito nacional, uma vez 

que fornecem elementos para a compreensão do processo por meio do qual a atividade 

intelectual de produção simbólica foi se constituindo na perspectiva de uma autonomia 

relativa frente aos condicionantes sociais. 

As pretensões institucionais dos estudos de folclore entre as décadas e 1940 e 1960, 

divergiram dos objetivos traçados pela prática acadêmica das ciências sociais no eixo Rio de 

Janeiro-São Paulo e acabaram contribuindo para a posição subjugada a que tais estudos foram 

relegados no conjunto do pensamento social brasileiro. A grandiosidade dos objetivos do 



141 
 

movimento folclórico, que giravam em torno da valorização, resgate e introdução do folclore 

no ensino regular na condição de ancestralidade da cultura nacional, exigia uma proximidade 

muito grande com o campo político, entendido enquanto campo do poder, o que levou a uma 

forte ingerência por parte deste setor nas atividades intelectuais desenvolvidas pelos 

folcloristas. Em alguns casos essa proximidade era até mesmo sugerida como uma alternativa 

frente às dificuldades financeiras enfrentadas tanto pela comissão nacional como pelas 

diversas comissões regionais, dificuldades estas que foram a tônica em todo o movimento 

folclórico e com Mário Ypiranga não foi diferente. 

A contribuição do autor para a constituição de um pensamento social produzido a partir 

de um olhar voltado para o próprio interior da região, não se deu sem algum sacrifício em se 

tratando das dificuldades para a coleta e registro do material do folclore amazônico. Na 

dianteira desse processo na Amazônia, a partir da posição de secretário da comissão 

amazonense de folclore, Monteiro assume a tarefa de missão da pesquisa folclórica na região 

tendo que investir do próprio bolso para responder ao chamado da comissão nacional de 

maneira satisfatória e contribuir, com isso, para o fortalecimento de uma imagem identitária 

da nação constituída no conjunto de sua regionalidade. 

A questão que se coloca nesse momento é a de saber qual a razão que faz com que o 

autor resolva encarar a difícil tarefa de realizar a etapa amazonense do grande inquérito do 

folclore pretendido pela CNFL, quando as dificuldades para esse empreendimento 

suplantavam qualquer iniciativa tomada nesse sentido. A mobilização do capital simbólico 

acumulado pelo autor para a realização de investimentos no campo dos estudos de folclore, 

algo que ocorre num momento em que a figura do intelectual polígrafo oriundo dos quadros 

dos Institutos Históricos ou das Academias de Letras perde espaço para o intelectual 

acadêmico cujo prestígio está ligado à experiência estritamente universitária, é algo que só 

pode ser entendido na medida em que percebemos os interesses e anseios do autor num 

contexto histórico-social cujas possibilidades profissionais disponíveis para um contingente 

de intelectuais em formação não eram muito amplas. 

Neste sentido, os investimentos de Mário Ypiranga no campo da cultura e 

especificamente no ramo dos estudos de folclore amazônico, resultam das possibilidades 

profissionais vislumbradas pelo autor no exato momento em que tais investimentos estavam 

sendo administrados. Não havia como saber com alguma dose de certeza a que resultados as 

apostas realizadas levariam. Como intelectual polígrafo, o autor firmou presença em todas as 

instâncias locais de produção cultural que estavam a disposição dos intelectuais em formação 

a partir da realidade social, econômica e política resultante da perda do monopólio de extração 
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e comercialização da borracha. Dessa forma, as representações que emergem de seus estudos 

sobre o folclore amazônico cumprem o duplo papel de proporcionar sua inserção num campo 

de produção cultural em formação na cidade de Manaus e na Amazônia, e de respaldá-lo junto 

aos setores dirigentes locais desejosos por uma reconfiguração da imagem da região no plano 

das representações que fosse capaz de devolver-lhe a hegemonia perdida para as elites do 

sudeste a partir da década de 1930. 
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