
 
Trabalho apresentado no II ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 

realizado de 03 a 05 de maio de 2006, na Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil.   

JECA TATU: UMA REPRESENTAÇÃO CÔMICA DA CULTURA POPULAR  

NO CINEMA NACIONAL           

Soleni Fressato1  

Resumo: 
Nos anos de 1940, em pleno período stalinista, o lingüista e literário russo, Mikhail 
Bakhtin, formula o conceito de circularidade cultural. Por meio dele, explica que a 
cultura popular, pautada pelo cômico, utiliza-se do deboche e da sátira como uma forma 
de resistência aos valores e à ideologia dominante. Mediante o exposto, e considerando 
esse conceito, a proposta do presente trabalho é analisar como a cultura popular rural é 
representada no filme Jeca Tatu, produzido por Amácio Mazzaropi.  
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Introdução 

Refletir sobre questões culturais e sobre o próprio conceito de cultura vem 

acompanhando grande número de trabalhos científicos. São diversas as obras publicadas 

sobre o tema, nas mais diferentes áreas: história, sociologia, antropologia, psicologia, 

comunicação, filosofia, lingüística, sendo que muitas são marcadas pela 

transdisciplinaridade. As formas de abordar o tema e as perspectivas de análise também 

são várias. Um fato, porém é certo: a abordagem evolucionista da cultura, ou seja, que 

as culturas tradicionais, compreendidas muitas vezes como piores , tenderiam a 

evoluir até transformarem-se em culturas modernas, melhores (visão eurocentrica 

marcada pelas transformações econômicas, sociais e políticas que ocorreram na Europa 

entre os séculos XV e XVI), vem sendo substituída. O que vem se admitindo, cada vez 
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mais, é a existência de várias culturas, não apenas em sociedades diferentes, mas, numa 

mesma.  

Ao se admitir a existência de várias culturas, deve-se pensar de que maneira 

existe uma relação entre elas. Atualmente os estudos em torno da cultura refletem mais 

sobre a integração e a interação, do que na divisão e oposição entre as culturas 

populares e de elite. Analisar a cultura a partir de uma perspectiva que contemple sua 

pluralidade e dinâmica, vem atraindo grande número de pesquisadores. E é sob esse 

aspecto que o conceito de circularidade cultural do teórico social e literário, Mikhail 

Bakhtin (1895-1975) vem sendo empregado. Bakhtin foi um lingüista e estudioso da 

literatura, dedicou-se a analisar, entre outros temas, as obras de Dostoievski, 

Maiakovski e Rabelais. O conceito de circularidade foi formulado quando analisava a 

obra de François Rabelais, onde Bakhtin identificou que existia um profundo diálogo 

entre a cultura cômica popular e a oficial no período do Renascimento, momento em 

que as fronteiras entre essas duas culturas ficaram indefinidas e pouco precisas. Para 

Bakhtin essa relação entre as culturas ao mesmo tempo em que é harmoniosa, também é 

marcada pelo conflito e pelas dissonâncias. 

O conceito de circularidade cultural, formulado por Bakhtin, permite refletir 

sobre a forma como a cultura popular foi representada no cinema de Mazzaropi. A 

filmografia de Amácio Mazzaropi2 já suscitou muitas discussões, tanto no meio 

acadêmico, como no artístico. Os críticos não ficaram imunes à sua atuação, hora 

criticando o personagem caipira que personificou, hora elogiando.  

O período em que Mazzaropi atuou coincide com o predomínio da política e da 

ideologia desenvolvimentista no Brasil. Nesse momento, a população citadina era 

representada pelas produções culturais (literatura modernista, teatro, cinema, etc) como 

a imagem da modernidade e da democracia. Em contrapartida o campo era representado 

de modo negativo e arcaico, diverso dos valores da modernidade. No cinema, apenas a 

existência de um tipo de camponês era admitida: a do camponês das áreas de conflito de 

terras, particularmente no nordeste. Este camponês seria revolucionário e democrático, 
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contrário ao latifúndio e inserido num programa de luta popular. Contrariamente a essa 

idéia, numa perspectiva de contraposição aos interesses hegemônicos da ideologia 

desenvolvimentista, Mazzaropi, utilizando-se do humor e do cômico, apresenta um 

estereótipo de camponês diferente do almejado. Em suas produções, ele não possui um 

caráter revolucionário, mas é portador de hábitos e valores conservadores, enfrentando o 

mundo urbano através de seu comportamento esquivo, revelando-se, às vezes, meio 

sonso .   

Diante do exposto, a proposta do presente trabalho é analisar o filme Jeca Tatu,3 

um dos mais emblemáticos em sua cinematografia, enquanto representação da cultura 

popular rural, utilizando o conceito de circularidade cultural.  

Circularidade cultural : uma proposta de análise  

sobre a relação entre as culturas 

É em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rabelais (1999), que Bakhtin, ao analisar a relação entre a cultura cômica 

popular e a cultura oficial da Igreja e do Estado feudal, marcada pela seriedade, lança os 

pressupostos de seu conceito de circularidade cultural. Nesse estudo o seu objeto 

específico é a obra de François Rabelais, nitidamente marcada pela cultura cômica 

popular, por isso, Bakhtin preocupa-se em analisar categorias dessa cultura, para melhor 

compreender a obra rabelaisiana. 

A cultura cômica popular é nitidamente marcada pela festa, por isso, são 

diversos os elementos do carnaval (festa popular por excelência e verdadeira expressão 

da festa pública, independente do Estado e da Igreja) presentes na obra de Rabelais e 

sobre os quais Bakhtin faz uma análise detalhada. Assim, a praça pública (local onde 

acontecia o carnaval), o banquete (o comer e o beber bem e em abundância, ou seja, a 

boa mesa), as imagens do corpo grotesco (por exemplo, as máscaras e os bonecos com 

enormes bocas), o vocabulário (marcado pelas obscenidades e grosserias, elementos não 

oficiais da linguagem), os jogos, as adivinhações e as injúrias aparecem de forma 

indissociável e complementar, são elementos que compõem e configuram o carnaval. 

Depois de minuciosa análise desses elementos, Bakhtin finaliza seu livro com uma 

reflexão sobre a relação entre a obra rabelaisiana e a realidade de seu tempo. As 

situações criadas por Rabelais, longe de serem pura ficção, são uma alusão, mesmo que 
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imprecisas e sem rigor, a certos acontecimentos da vida política e da corte. Muitos de 

seus personagens são uma verdadeira paródia de pessoas chaves na política do período 

em que viveu. Utilizando-se desse sistema, Rabelais, descrente do que sua época falava 

de si mesma e do que imaginava ser, visava lançar um outro olhar, o do riso popular, 

sobre os acontecimentos e o quadro oficial de seu tempo. Para Bakhtin, Rabelais 

possuía posições avançadas e progressistas, acreditando que o papado e o império eram 

ultrapassados, ele depositava sua confiança no Estado Nacional, o novo e jovem 

princípio da vida histórica e estatal do povo. (BAKHTIN, 1999, p. 398) 

Segundo Bakhtin, o fato da obra rabelaisiana possuir essa ligação profunda com 

as fontes populares, permite vislumbrar o seu autor como afastado dos cânones e regras 

literárias do século XVI. As imagens criadas por Rabelais acabam por se distinguir 

devido ao seu caráter não-oficial e só são compreendidas considerando-se a cultura 

popular. Grande número de pesquisadores, estudiosos da obra de Rabelais, não haviam 

conseguido decifrar seus enigmas, porque desprezaram suas fontes populares. Dessa 

forma, sua obra é a expressão e é uma enciclopédia da cultura popular na literatura. 

É provável que a preferência e simpatia de Rabelais pelo riso tenha emergido no 

período em que estudou, e mais tarde lecionou, na Faculdade de Medicina de 

Montpellier, onde a filosofia e a virtude curativa do riso eram estimadas e difundidas. O 

Romance de Hipócrates e a célebre fórmula de Aristóteles, o homem é o único ser 

vivente que ri , eram leituras obrigatórias.  

Logo no início de A cultura popular..., Bakhtin aborda o histórico do riso em 

períodos distintos (Idade Média, Renascimento e nos séculos XVII e XVIII), esse é o 

momento mais significativo de sua obra para a compreensão do conceito de 

circularidade. Assim, merece destaque como ele delineia essa historicidade. 

Para Bakhtin, nas existências primitivas, anteriores ao regime de classes e do 

Estado, os aspectos sérios e cômicos eram considerados igualmente sagrados e oficiais. 

Mas, com o surgimento das classes e do Estado a convivência pacífica e igualitária entre 

as duas expressões 

 

o riso e o sério 

 

dissolveu-se e, lentamente, as formas cômicas 

foram assumindo um caráter não-oficial, até transformarem-se, finalmente, em 

expressão da sensação popular do mundo , da cultura popular. 

Durante o período feudal, os festejos de carnaval e os espetáculos cômicos 

(ambos presentes na obra de Rabelais), eram de grande importância na vida dos homens 

e muito diferentes das cerimônias oficiais sérias da Igreja e do Estado feudal. Para 

Bakhtin, essa diferenciação revela que esses homens possuíam uma visão de mundo e 



um comportamento exterior à Igreja e ao Estado, criando um mundo paralelo, não-

oficial, ao qual pertenciam em maior ou menor proporção e no qual viviam em situações 

determinadas. O homem medieval participava de dois mundos que não se confundiam, 

mas que coexistiam em sua consciência: um sério e piedoso, outro marcado pelo riso e 

pelo cômico.  

Essa dualidade do mundo não estava restrita apenas às classes populares. 

Bakhtin menciona ter localizado grande quantidade de manuscritos, onde a ideologia e 

os ritos oficiais da Igreja são descritos de forma cômica. Era o riso contagiando as 

camadas mais altas do pensamento e do culto religioso. É provável que os autores 

possuíam um certo grau de instrução, em alguns casos bem elevado, revelando que o 

riso dos carnavais públicos repercutiam dentro das universidades, colégios e mosteiros.  

No feudalismo, a cultura popular do riso desenvolveu-se paralelamente à 

ideologia oficial. Ele foi expurgado dos cultos religiosos e dos cerimoniais estatais. O 

tom sério imperava, sendo considerado a expressão da verdade e do bem. E foi 

exatamente esse tom sério que possibilitou a existência do riso. A seriedade defendida 

pela Igreja trouxe a necessidade de legalizar, fora dela, os excluídos, como a alegria e o 

riso. As formas cômicas e as canônicas, durante esse período, mesmo que vivendo lado 

a lado, não se misturaram, elas coexistiram. 

Foram as festas que sancionaram o riso. Além do carnaval, em muitas festas 

religiosas da Idade Média o riso era uma constante, o riso pascal e o riso de Natal 

são bons exemplos. Mas, sua existência mais constante foi nas festas de alternância das 

estações e do ciclo lunar. Nesses casos, o riso possuía um sentido mais amplo e 

profundo, de acordo com análise de Bakhtin, ele concretiza a esperança popular num 

futuro melhor, num regime social e econômico mais justo, numa nova verdade . 

(BAKHTIN, 1999, p.70) 

Outro espaço do riso era a paródia, que converteu tudo o que era importante e 

sagrado para a ideologia oficial em alegres jogos. Para os parodistas não existe o que 

não possa ser comicamente imitado, o riso é universal e abarca a totalidade da sociedade 

e da história. Assim, existiam as paródias das orações, de hinos, dos evangelhos, de 

testamentos, dos epitáfios e, até mesmo, da gramática e de textos jurídicos. O riso 

visava o mesmo objeto que a seriedade, construindo seu próprio mundo contra a Igreja e 

o Estado oficiais. 

Para Bakhtin, durante a Idade Média, além dessa universalidade do riso, outros 

traços distintivos eram a liberdade e a verdade popular não-oficial. As festas eram um 



período de interrupção da vida cotidiana, do sistema oficial com suas interdições e 

hierarquias. Um período em que a legalidade e o sagrado eram esquecidos e vigorava 

uma liberdade utópica. Mais interessante é a análise de Bakhtin sobre a questão da 

verdade popular: 

(...) o sério é oficial, autoritário, associa-se à violência, às interdições, às restrições. Há 
sempre nessa seriedade um elemento de medo e de intimidação. Ele dominava 
claramente na Idade Média. Pelo contrário, o riso supõe que o medo foi dominado. O 
riso não impõe nenhuma interdição, nenhuma restrição. Jamais o poder, a violência, a 
autoridade empregam a linguagem do riso. (BAKHTIN, 1999, p. 78)  

A seriedade medieval estava impregnada de resignação, de mentira, de hipocrisia 

e de ameaças, impondo-se em suas formas religiosas, sociais, estatais e ideológicas, 

sobre o povo. O riso, assim, permitia ao homem medieval sentir-se vitorioso sobre o 

medo, sobre o temor de todas as formas de poder e da aristocracia social, sobre tudo o 

que oprimia e limitava, porque tudo o que era temível tornava-se cômico.  

Se no período medieval o riso estava excluído da cultura oficial e fazia parte de 

um mundo paralelo, diferente é sua situação no Renascimento (século XVI). O 

Renascimento francês foi marcado pelos textos retóricos e satíricos do final da 

Antigüidade e não por sua tradição clássica. O riso, no período do Renascimento, foi 

considerado uma das formas fundamentais pelas quais se exprimia a verdade sobre a 

história e sobre o homem, estando relacionado aos problemas filosóficos mais 

importantes. A ele foi atribuído o poder da cura, como também, passou a ter um 

profundo valor nas concepções de mundo. Nele foi reconhecida uma significação 

positiva, regeneradora e criadora. O riso, finalmente, foi equiparado ao tom sério, não 

podendo mais ser renegado. O século XVI marcaria o apogeu da história do riso. 

Foi no Renascimento que o riso adentrou decisivamente no seio da grande 

literatura, sendo exemplos dessa presença não apenas a obra de Rabelais, mas também 

de Boccaccio (Decameron), o romance de Cervantes e os dramas e as comédias de 

Shakespeare. A literatura e a cultura oficial, como um todo, foram impregnadas pelo 

riso: 

Toda uma série de outros fatores, resultantes da decomposição do regime feudal e teocrático 
da Idade Média, contribuiu igualmente para essa fusão, essa mistura do oficial com o não-
oficial. A cultura cômica popular que, durante séculos, formara-se e defendera sua vida nas 
formas não oficiais da criação popular 

 

espetaculares e verbais 

 

e na vida corrente não-
oficial, içou-se aos cimos da literatura e da ideologia a fim de fecunda-las (...). Mil anos de 
riso popular extra-oficial foram assim incorporados na literatura do Renascimento. Esse riso 
milenar não só a fecundou, mas foi por sua vez por ela fecundado. Ele se aliava às idéias 
mais avançadas da época, ao saber humanista, à alta técnica literária. Na pessoa de Rabelais, 
a palavra e a máscara do bufão medieval, as formas dos folguedos populares carnavalescos, 
a ousadia do clero de idéias democráticas, que transformava e parodiava absolutamente 
todas as palavras e gestos dos saltimbancos de feira, tudo isso se associou ao saber 



humanista, à ciência e à prática médica, à experiência política e aos conhecimentos de um 
homem que, como confidente dos irmãos du Bellay4, conhecia intimamente todos os 
problemas e segredos da alta política internacional de seu tempo. (BAKHTIN, 1999, p.62-3)   

Se permanecesse restrito às formas específicas da cultura cômica o riso não teria 

se desenvolvido, foi necessário que ele entrasse obrigatória e definitivamente na grande 

literatura. 

Para Bakhtin é exatamente no fim da Idade Média que se inicia o 

enfraquecimento das fronteiras entre a cultura oficial e a não-oficial, ocorrendo 

nitidamente uma circularidade entre elas: 

É no fim da Idade Média que se inicia o processo de enfraquecimento mútuo das 
fronteiras entre a cultura cômica e a grande literatura. Formas inferiores começam cada 
vez mais a infiltrar-se nos domínios superiores da literatura. O riso popular penetra na 
epopéia, aumentam as suas proporções nos mistérios. (...) A cultura cômica começa a 
ultrapassar os limites estreitos das festas esforça-se por penetrar em todas as esferas da 
vida ideológica. (BAKHTIN, 1999, p. 84)   

Não seria apenas na literatura que o cômico ganharia espaço. Ele foi incorporado 

pela ideologia, pela medicina, pela filosofia, pela religião, enfim, pela cultura oficial.  

No entanto, já nos séculos seguintes (XVII e XVIII) o riso passou a ser 

associado a fenômenos de caráter negativo. O cômico teve seu domínio restrito e 

específico: dos vícios individuais e coletivos. Apenas o tom sério era aceito e 

considerado adequado, o riso foi considerado como um castigo para os seres inferiores e 

corrompidos. O século XVII marcou a estabilização de um novo regime, a monarquia 

absolutista, que encontraria sua expressão ideológica na filosofia racionalista de 

Descartes e na estética do classicismo.  Essas duas escolas refletiriam uma nova cultura 

oficial, diferente da Igreja e do feudalismo, porém, retomando seu tom sério e 

autoritário. Apesar de banido da esfera oficial, afirma Bakhtin, o riso, curiosamente, 

continuou a impregnar diversas expressões, não apenas na literatura, mas nas festas da 

corte, nas mascaradas e nos balés, onde os personagens de Rabelais tornaram-se heróis. 

No século XVIII, o riso tornou-se desprezível e vil. Os filósofos iluministas, 

explica Bakhtin, utilizando a razão pensante como critério único, possuindo uma 

tendência ao racionalismo e universalismo abstratos e desprezando a dialética, foram 

incapazes de compreender a ambivalência do riso da festa popular. Na literatura rococó, 
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apesar das referências ao riso e ao carnavalesco, o tom alegre e positivo tornou-se 

mesquinho e simplificado. 

A partir dessas reflexões sobre a história do riso (expressão popular) e de sua 

nítida presença na cultura oficial no Renascimento, é que Bakhtin formula seu 

instrumental teórico e seu conceito fundamental de circularidade cultural, mencionando 

diversos exemplos de como ela ocorre. Na religiosidade, muitos líderes protestantes, a 

fim de tornarem-se mais acessíveis ao povo e obterem a sua confiança, passaram a 

utilizar o cômico em seu vocabulário, em seus panfletos e tratados teológicos. Nesse 

período, somente quem utilizasse o riso era capaz de aproximar-se do povo, que 

desconfiava do sério e fazia conexões entre a verdade e o cômico. Outro exemplo é a 

linguagem da praça pública, do mercado, dos pequenos vendedores e notadamente dos 

pregões de Paris, que durante todo o período medieval esteve restrita ao folclore, no 

Renascimento foi incorporada pela grande literatura, pela ciência e pela ideologia. 

Ainda com relação à linguagem, Bakhtin cita outro significativo exemplo de 

circularidade cultural: foi na obra de Rabelais que, pela primeira vez, as fontes orais, as 

palavras da vida popular entraram para o sistema de linguagem escrita e impressa, 

participando de um contexto livresco, de um pensamento livresco sistemático, de uma 

entoação escrita livresca, de uma construção sintática escrita e livresca . (BAKHTIN, 

1999, p. 402) Surgiu um interesse científico pelos dialetos que não mais coexistiam e 

passaram a iluminar-se mutuamente. A literatura e a lingüística não estavam mais 

centralizadas em sua própria língua, considerada como única e incontestável, mas na 

fronteira de inúmeras línguas.  

Dessa forma, o conceito de circularidade pressupõe que, elementos da cultura 

popular interajam e passem a compor a cultura de elite, assim como, elementos da 

cultura de elite sejam encontrados na cultura popular. Para Bakhtin, a obra de Rabelais é 

o exemplo concreto dessa circularidade, uma vez que, enquanto literatura, compõe a 

cultura de elite do Renascimento, porém seu tema é a cultura popular. 

O conceito de circularidade permite problematizar a influência recíproca entre a 

cultura popular e da elite, perceber a imprecisão de suas fronteiras, sugerindo, assim, 

um fluxo regular de permeabilidade entre elas. Permite abordar a cultura de uma 

perspectiva social, privilegiando sua dimensão de complexidade e de diversidade de 

valores e sentidos. Partindo do princípio de circularidade, Bakhtin revelou que a cultura 

popular e de elite compartilham padrões e signos. O conceito também permite percebe a 

existência de uma intensa relação de permuta contínua e permanente entre as diversas 



culturas, presentes numa determinada sociedade. As culturas transitam em vários 

sentidos, estabelecendo incessantes interações, determinadas por realidades históricas 

específicas. Elas não são puras e secularizadas, estando em transformação ao mesmo 

tempo em que permanecem em espaços e tempos definidos.  

Para Martin-Barbero (2003), o período analisado por Bakhtin é exatamente 

aquele em que a cultura popular passou por um processo de enculturação . Durante o 

período medieval, com a ascensão e auge da religiosidade cristã, e mais especificamente 

no período de formação dos Estados Nacionais na Europa, séculos XVI e XVII, as 

várias expressões e manifestações culturais seriam incompatíveis com a centralização 

do poder estatal. Era inadmissível que numa sociedade em busca da homogeneização 

existissem múltiplos rituais religiosos e festivos, conseqüência da diversidade de grupos 

e linhagens sociais. Em prol da coesão social,  as culturas populares e regionais 

deveriam ser destruídas, utilizando-se os mais variados métodos e mecanismos (a caça 

às bruxas e o surgimento e desenvolvimento das prisões mencionadas por Foucault são 

bons exemplos), porque simbolizavam, no contexto absolutista, uma fragmentação do 

poder. 

Contexto de repressão não muito distante ao que Bakhtin vivia, na então União 

Soviética. A obra A cultura popular... foi escrita nos anos de 1940 e defendida como 

tese em 1951, no entanto, a banca examinadora, apesar das intermináveis discussões, 

não lhe atribuiu o título de doutor. Nesse período, Stálin governava com pulso de ferro, 

controlando os meios de comunicação de massa e inviabilizando qualquer manifestação 

não autorizada pelo aparelho estatal. Talvez, por isso, Bakhtin tenha se sentido atraído e 

interessado pela obra de Rabelais, autor pouco conhecido e estudado em seu país. 

Referenciando outro espaço e tempo, Bakhtin consegue refletir sobre a situação da 

cultura popular na União Soviética e nos deixa uma mensagem clara e precisa: por mais 

cruel, eficiente e homogeneizante que seja a ideologia dominante e a cultura oficial, 

existe espaço para o deboche, para a rebeldia, para a crítica e para o protesto, expressões 

da cultura popular. Em uma significativa passagem, quando Bakhtin analisa as cenas de 

carnificina, de espancamentos, de ridicularizações, de destronamentos, de brigas e de 

batalhas expressas na obra de Rabelais, fica nítido seu posicionamento crítico ao poder 

dominante. O indivíduo surrado e injuriado é sempre uma alusão a um rei, ou um ex-rei 

ou, ainda, um pretendente ao trono. Esses personagens representam o poder e a verdade 

dominantes. Para Bakhtin, o poder dominante e a verdade dominante não se vêem no 

espelho do tempo, assim como também não vêem o seu ponto de partida, seus limites e 



fins, sua face velha e ridícula, a estupidez e suas pretensões à eternidade e à 

imutabilidade. ( BAKHTIN, 1999, p.185) 

Interessante observar que, mesmo nesse contexto de repressão e apesar dos 

inúmeros mecanismos para eliminação das expressões e manifestações populares, 

enfim, da própria cultura popular, Bakhtin nos revela a sua continuidade, e nos faz 

refletir que, lentamente assumia um caráter de desafio ao poder e à ideologia dominante, 

transfigurando-se num espaço de protesto e de resistência. 

Um último aspecto, ainda, necessita ser ressaltado no pensamento de Bakhtin: a 

valorização do riso e do cômico. Valorização muito longe de ser comum, uma vez que, 

os teóricos e pesquisadores revelam maior preferência pelo estudo do sério . O riso, o 

deboche, a sátira e a paródia, enfim o gênero cômico acabam por se transformar numa 

expressão de crítica da população ao poder estabelecido e aos costumes vigentes. A 

cultura cômica popular tem essa característica de desmascarar o oficial e de brincar 

com o sério. 

Essas considerações são importantes pelo fato de que, a cinematografia de 

Mazzaropi se caracterizar não apenas pela representação da cultura popular, mas 

também por utilizar o cômico como expressão.   

Jeca Tatu e a cultura popular rural  

Apesar de Candinho (1953) já fazer uma referência ao caipira, foi com Jeca Tatu 

que Mazzaropi uniu definitivamente o caipirismo ao seu estilo cômico, dando vida ao 

personagem imaginado por Monteiro Lobato.5 Esse personagem era considerado o 

símbolo do atraso econômico, político e mental, contrapondo-se ao modelo ideal de 

trabalhador eficaz, produtivo e integrado ao mercado. Segundo Abreu, o personagem 

Jeca Tatu baseava-se no homem do campo do sudeste, mais precisamente do interior 

paulista, sendo indolente, simples e conformado. Mas também astucioso, manhoso e 

valente quando necessário. Honesto, sempre.

 

(ABREU, 1987, p. 291). 

Em Jeca Tatu, Mazzaropi exerce diversas funções: a de ator, de argumentista e 

de produtor. Jeca é um camponês ingênuo e preguiçoso. Devido a essa preguiça 

exacerbada não planta, nem cuida de animais. Vive com sua família num rancho de 

sapé, onde falta não apenas conforto, mas também alimento. Cúmplice de uma série de 

                                                

  

5 Os demais filmes foram: Tristeza do Jeca de 1961, O Jeca e a Freira de 1967, O Jeca 
Macumbeiro de 1974, Jeca e o capeta de 1975, Jecão... um fofoqueiro no céu de 1977, Jeca e seu filho 
Preto de 1978 e O Jeca e a égua milagrosa de 1980 



armações de Vaca Brava (o vilão da história), acaba entrando em conflito seguidamente 

com seu vizinho (Giovanni), um próspero fazendeiro italiano, símbolo da ganância e da 

modernidade. No centro desse conflito está o namoro entre Marina (filha de Jeca) e 

Marcos (filho de Giovanni). Vaca Brava por querer casar-se com Marina, resolve 

instaurar um clima de tensão entre as duas famílias. Até que o rancho de Jeca é 

incendiado. Para impedir a sua migração para Brasília, os seus companheiros 

camponeses, num ato de solidariedade, procuram o coronel da região oferecendo seus 

votos por um pedaço de terra e o ajudam a construir uma casa. Como todos os demais 

filmes de Mazzaropi, nesse o final também é feliz: Jeca enriquece se tornando um 

coronel, a pobreza e a fome são coisas do passado.   

São muitos os aspectos importantes que poderiam ser analisados nessa produção. 

Cada cena e cada personagem mereceriam uma atenção e análise especial. No entanto, 

nos limites desse breve ensaio, serão comentadas algumas cenas mais significativas 

relacionadas com o objetivo de analisar a representação da cultura popular rural nessa 

produção de Mazzaropi.  

A partir da história de Jeca é possível analisar uma situação freqüente vivida 

pelos camponeses durante os anos 50. As primeiras cenas do filme mostram uma 

fazenda próspera e mecanizada, com vários empregados desenvolvendo atividades 

diversas, simbolizando a modernidade e o trabalho racional. Essa fazenda é de 

Giovanni, o vizinho próspero, que se apropria lentamente das terras de Jeca, de forma 

injusta, tendo, para isso, a colaboração do comerciante português, dono do armazém 

onde Jeca compra os mantimentos e para quem, com o objetivo de saldar suas dívidas, 

vende suas terras. Nos anos 50, o processo de industrialização e urbanização foi 

acelerado no Brasil, incentivado pela ideologia desenvolvimentista. O campo não ficou 

alheio a essas alterações. As máquinas foram incorporadas no desenvolvimento de um 

trabalho mais racional, marcado pela organização e divisão de tarefas. A inserção das 

máquinas no trabalho rural e a atuação de grandes fazendeiros, que utilizaram diversos 

meios para se apropriar das terras de pequenos camponeses, como Giovanni, acabaram 

por acarretar a migração de muitos camponeses para as cidades. No filme, Jeca 

simboliza esse camponês que não conseguiu manter suas terras frente ao grande 

proprietário, nem competir com a mecanização do campo, decidindo migrar e trabalhar 

na construção de Brasília.  

O aspecto latente no filme é o choque dessa sociedade do trabalho racional, 

representada por Giovanni, e a preguiça de Jeca. A ordem das cenas enfatiza esse 



conflito e reforçam a preguiça de Jeca: a câmera revela uma fazenda onde cedo os 

trabalhadores já estão no campo desenvolvendo diversas atividades, sendo 

inspecionados pelo proprietário. Na cena seguinte, a esposa de Jeca, Jerônima, já está 

trabalhando e a filha do casal, Marina, sai para buscar água. Enquanto Jeca, depois da 

insistência da esposa, se espreguiça, abre a janela com o pé (sem se levantar da cama), 

lentamente senta, acende o cachimbo, cospe no chão e faz o sinal da cruz olhando para a 

santa colocada na cabeceira, ao lado da cama. Jeca é preguiçoso não apenas frente ao 

vizinho italiano, mas aos próprios familiares que antes dele já levantaram e estão 

cansados de trabalhar , como enfatiza Jerônima. Tolentino (2001) associa a preguiça a 

uma ética da malandragem: enquanto Jeca não trabalha, os familiares desenvolvem não 

apenas as suas atividades domésticas, mas também as dele. Jeca representaria um 

camponês atípico que não possui ligação com a terra (lembrando o momento em que 

pisa nos pés de alface) de onde deveria retirar seu sustento. Já Barsalini (2002), numa 

perspectiva totalmente oposta, interpreta a preguiça de Jeca como um símbolo da 

cultura de resistência do trabalhador brasileiro, que muitas vezes foi confundida, pela 

crítica especializada, com indolência, vagabundagem e malandragem. Preferimos 

interpretar a preguiça, indissociável do personagem Jeca, como um elemento estético 

herdado de Monteiro Lobato, levando à identificação imediata do público, provocando o 

riso, tornando-se, por isso, em elemento de sucesso. No entanto, também se pode 

considerar que a preguiça é uma crítica à lógica capitalista. 

Outra questão importante levantada por Mazzaropi nessa produção é a 

persistência de práticas coronelistas (troca de votos) na política do país, num contexto 

de acelerada urbanização e industrialização. Nos anos 50, teoricamente essas práticas já 

estariam ultrapassadas, sendo características das primeiras décadas do século XX. 

Porém, quando Jeca tem seu rancho queimado e resolve migrar para Brasília, os 

companheiros, empregados de Giovanni, solidariamente, se unem e decidem falar com o 

coronel da região (Florêncio) ligado à política, que por sua vez os encaminha a um 

deputado na capital, o Dr. Felisberto. Os camponeses se comprometem a votar em 

Felisberto, se Jeca receber terra para reconstruir sua vida, o que acontece. Essas cenas 

revelam que o coronelismo, não apenas ainda vigorava no campo, como existiam 

políticos das cidades, consideradas símbolos da democracia, que usufruíam dessas 

práticas. Como também, permite perceber que o camponês não era tão desprotegido e 

inocente frente ao sistema eleitoral: são os camponeses que procuram o coronel e se 

predispõem a trocar seus votos e Jeca, ao dialogar com o deputado, enfatiza que suas 



terras devem ser dadas antes da eleição. Os camponeses, nessas cenas, revelam-se 

conscientes do sistema, utilizando-o a seu favor e em benefício próprio e do grupo. 

No final do filme, com a ajuda de seus companheiros, Jeca consegue não apenas 

a terra prometida pelo Dr. Felisberto, mas também uma bela casa, muito diferente do 

ranchinho de sapé em que morava, e transforma-se em coronel, cantando: hoje eu sou 

um coroné , não sou mais Jeca Tatu. Sobre essa passagem Barsalini (2002) comenta 

que Jeca não se envergonha de galgar melhores condições de vida ou mesmo de galgar 

novas posições na escala hierárquica de uma sociedade de classes. Já Tolentino (2001) 

faz uma questão pertinente: por que em coronel e não em próspero fazendeiro, como o 

vizinho? Para esta autora a transformação de Jeca em coronel revela uma aspiração de 

ascensão social e usufruto de um poder mais extenso, o político. Afirma, ainda, a 

coexistência de valores arcaicos e modernos no meio rural durante os anos 50. 

Pensamos que, a sua transformação em coronel revela outros sonhos, desejos e 

necessidades dos camponeses, diferente do almejado pela ideologia desenvolvimentista 

(um camponês integrado ao trabalho racional) e pelas produções artísticas (um 

camponês revolucionário). Como também, é preciso afirmar que, Jeca, ao se 

transformar em coronel, passa de oprimido a opressor. 

As análises aqui mencionadas de Barsalini e Tolentino merecem um comentário. 

Apesar da validade de ambos, levantando questões importantes e adequadas, verifica-se 

um certo romantismo apologético na perspectiva de Barsalini, procurando defender a 

atuação de Mazzaropi, não assumindo um posicionamento mais crítico. Enquanto 

Tolentino, mais preocupada em criticar as suas produções, acaba por não perceber os 

elementos ricos que proporcionam uma reflexão sobre a situação vivida por muitos 

camponeses brasileiros dos anos 50, enfim, sobre a cultura popular rural. Assumir uma 

única perspectiva de abordagem, seja ela defensora ou crítica, não parece ser suficiente 

para compreender os diversos aspectos representados em seus filmes. Analisar a 

filmografia de Mazzaropi requer um olhar que considere as ambigüidades de suas 

produções: num mesmo filme é possível encontrar passagens onde é enfatizado o 

discurso conservador, legitimando a ordem existente e compactuando com a ideologia 

dominante, como também, existem momentos em que o posicionamento torna-se mais 

crítico ao sistema e assume um tom de denúncia. Passeando entre dois extremos, da 

indústria cultural e do discurso crítico, é representado o universo cultural do homem 

campesino no cinema de Mazzaropi.  



Considerações finais  

É inegável que, por meio da filmografia de Mazzaropi é possível empreender 

uma análise sobre a representação da cultura popular rural, sobre o universo simbólico 

dos camponeses, sobre a formação de uma identidade campesina e, ainda, sobre a 

historicidade do país nos anos de 1950 a 1980, principalmente no tocante às relações no 

campo. Seus filmes revelam um outro Brasil rural, o não marcado pelos conflitos e pela 

revolução (típicos do Nordeste). Eles mostram as contradições sociais e a exploração, 

no entanto, suas soluções são conservadoras. Seus filmes são representativos das 

relações campesinas do sudeste, precisamente de São Paulo, onde as práticas 

coronelistas ainda eram comuns.  

Utilizando-se do cômico e da paródia, Mazzaropi representa uma dimensão da 

cultura popular muito próxima da proposta por Bakhtin. As significativas passagens em 

que Bakhtin analisa a cultura popular como espaço de deboche e sátira às normas e 

regras dominantes e, por isso mesmo, como  espaço de resistência e de contestação à 

cultura de elite, à ideologia dominante e ao poder instituído, é recorrente nos filmes de 

Mazzaropi. Por meio de seu comportamento matreiro, Jeca Tatu solapa as estruturas de 

um sistema de dominação, invertendo sua condição de submissão.   
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