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RESUMO
Considerando a renovação da produção cultural ocorrida na cidade de Crato, na década de
70, o presente artigo discute a importância da utilização da história oral na cartografia de
identificações cada vez mais fugazes e desprendidas das relações face a face. Nessa relação
fecunda entre signos da tradição e o desejo de estar em dia com a produção cultural
nacional, como pensar a memória local? Como dar visibilidade à diferença, sempre marcante
nas falas sobre o Cariri cearense? Que lugar ocupam os guardiães da memória nesses jogos de
atravessamento tipicamente modernos'
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ABSTRACT
Considering the renovation of culrural productions occurred in the 70's in Crato city, this
article intends to discuss the importance of Oral History to cartography, where the complex
identifications forms are changing in a faster way,mainly on these present days of modernity.
Between this rich relationof those traditional signs and the wish of being up to date to the
national cultural production, how to think about the local memory? How to give visibility
to the difference, always rernarkable, ar the speachs about the Cariri from Ceará? \'(1hat
place do memory guardians occupy in this typically modern crossing games'
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Nào há subjetividade sem uma cartografia
cultural que lhe sirva de guia; e,
reciprocamente, não há culrura sem um
certo modo de subjetivação que funcione
segundo seu perfil
Suely Rolnik
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Como ensina Rolnik,' os territórios existenciais dependem dos sujeitos
e da urdidura de novas falas, sentidos e gestos para se atualizarem, liberando
afetos. No entanto, a memória, na busca tateante de (re)compor um passado
coerente e imutável, parece erigir fronteiras inabaláveis, localizando os sujeitos
que, sentindo-se em casa, penduram as chuteiras do devir, paralisando os
universos psicossociais. Nesse intento, elegem signos identitários, criam
estereotipias, soterrando vivências em nome da calmaria das fronteiras entre
grupos. Provavelmente, quanto mais instituído, quanto mais fincado na tradição
do pensamento, maior a dificuldade em se auscultar o desejo sob o signo que,
de vida, fez-se conceito.

Neste texto, tomaremos duas das espacialidades privilegiadas,
tentando demonstrar o diálogo entre idéias aparentemente dispares e estanques,
a saber, o universo cultural da década de 70 e o sertão nordestino.

Sabe-se que, a partir das décadas de 60 e 70, o Brasil passou por um
processo de nacionalização do mercado de bens culturais. Nesse momento,
passou-se a falar em eixo cultural, ao mesmo tempo em que as iniciativas, no
campo da produção artística, passam a ser distribuídas nacionalmente, ganhando
visibilidade em todos os cantos da nação.! Dessa forma, ainda que a década de
70 seja um momento ímpar no exercício de se falar em um mundo sem
fronteiras, em iniciativas que cruzam cidades, regiões e paises, pervertendo os
limites entre grupos, os centros de produção dessas iniciativas encontram-se
muito bem localizados, funcionando como "eixos distribuidores de significados'?
para todo o planeta. Em um pólo antagônico, encontra-se a idéia de sertão.
Lugar onde a memória se confunde com a natureza, onde a cultura não é
produto: é folclore. Lugar sem fronteiras, porque a natureza não as tem, onde
o homem, produto do meio, estará sempre marcado pela rudeza e natividade.

Tentaremos aqui entrecruzar esses signos, demonstrando como, em
tempo e espaço específicos, a partir de meios historicamente localizados, eles
potencializaram novos universos psicossociais por oposição, associação e,
não poucas vezes, colaboração.

Em nosso percurso, as fontes orais têm importância fundamental,
mostrando-se um importante instrumento contra a tipificação da memória.
Porém, antes de apresentarmos nossos sujeitos, seu tempo e lugar, pensemos
um pouco sobre como a produção de territórios existenciais mediados pela
memória, tornou-se objeto de investigação das ciências humanas.

MI-:MÓRIA 1--:FONTt--:S ORi\IS: ENTRE O PASSADO b: O DEVlR

De acordo com Santos," pode-se observar, a partir da década de 80,
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um crescente interesse na temática da memória coletiva pelas i' ncias J rumanas.
Tal movimento vem na esteira das recentes tentativas de superaçã das f, rrnas
usuais de delimitação da ação individual na construção dos grup s, possibilitand
uma percepção menos estanque das relações entre individuo e s~ iedad _

A multiplicidade de grupos de referência e fontes de ,dcn~l~ aça
do indivíduo afasta-nos, cada vez mais, da ilusão de perceber os SUICIls ti '
nossas pesquisas como membros típicos deste ou daquele gr~po, ou d~ sup r
que cada uma de suas práticas exprime por completo a comunidade, sociedad ,
gênero, nação ou etnia de onde provêm. . _ _

Como ensina Augé,' provavelmente, a revisao da relação de
pregnância entre indivíduo e sociedade, a necessidade de ultrapassar.os esp~:os
de convívio, como princípio formulador exclUSIVOdas amarras identitárias
seja a grande contribuição do mundo moderno à ilusão de totalidade das
Ciências Sociais.

essa paisagem de superabundância de enunciados e de locais de
enunciação, no mesmo espaço, complexificam-se as idéias de memória e
identidade, pensadas não mais como atributos naturais recuados. no t~mpo,
mas em sua dimensão estratégica de legitimação de territórios exrstenciais.

Conjugada no presente, encharcada de intenções, a memória coletiva,
em sua (re)invenção sempre fugaz, requer a construção de metodologias que
possibilitem acompanhar os deslocamentos característicos. de nosso temp~.

À medida que construímos documentos a partir de material :ao
dinâmico como a fala, tornamo-nos mais aptos a acompanhar situaçoes
vertiginosas de atravessamentos dos sujeitos por diferentes motiv:ções,
acompanhando o percurso errático de suas intenções, motivos e referências

ao longo do momento da entrevista. .
Para Paul Thompson, as vantagens da utilização das fontes orais

dizem respeito também à democratização da história, à medida qu~ dá ~oz a
categorias sociais marginalizadas até então, pela incapacidade de utilização da
escrita em uma sociedade eminentemente letrada.

Uma vez que é da natureza da maior parte dos registros existentes refle~r o
ponto de vista da autoridade, não é de admirar que o julgamento da história
tenha o mais das vezes, defendido a sabedoria dos saberes existentes. A
história oral, ao contrário, torna possível um julgamento muito mais imparcial:
as testemunhas podem, agora, ser convocadas também de entre as class~s
subalternas, os despri\~legiadose os derrotados. Isso propicia uma reconstruçao
mais realista e mais imparcial do passado, uma contestação ao relato tido
como verdadeiro. Ao fazê-lo, a história oral tem um compromisso radical em
favor da mensagem social da história como um todo.
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De acordo com Thornpson, tal concepção de história e ciência amplia
os horizontes do saber científico, já que, a partir da utilização do método da
história oral, "as pessoas passam a confiar nas próprias lembranças e
interpretações do passado, em sua capacidade de colaborar para escrever a
história e confiar também em suas próprias palavras, em suma, em si mesmas".

Dessa forma, para o autor, a história oral não é apenas mais uma
forma de fazer ciência, mas a forma mais fidedigna. Em suas palavras, "a
evidência oral, transformando os 'objetos' de estudo em 'sujeitos', contribui
para uma história que não só é mais rica, mais viva e mais comovente, mas
também mais verdadeira"."

Nas observações de Thornpson, a palavra dos entrevistados funciona
como instrumento de fixação do indivíduo à comunidade. A atividade
científica, por sua vez, é vista como doadora de sentido de comunidade,
assim como prática desalienadora, que traz à tona e legitima a importância de
"rituais, nomes, canções, histórias e habilidades".

Em perspectiva distinta, Rolnik diz que a construção da memória é
algo distinto da reafirmação do passado como lugar de pertença.

Ao contrário, falar de memória é sempre falar da necessidade de
inventar novos mundos.

Não existe sociedade que não seja feita de investimentos de desejo nesta ou
naquela direção, com esta ou aquela estratégia e, reciprocamente, não existe
investimentos de desejo que não sejam os próprios movimentos de atualização
de um certo tipo de prática e discurso, ou seja, arualização de um certo tipo
de sociedade. 7

Como tais (re)construções se repetem de forma incessante, é
impossível mapear memórias, localizá-Ias em um campo estático, pensando-
as como algo anterior ou posterior ao vivido, ou a partir de uma verticalidade
linear e estática que oponha memórias subterrâneas aos territórios visíveis. É
preferível cartografá-las, sabendo-se que os campos psicossociais se fazem
ao mesmo tempo em que são desenhados. Que o ato de desenhá-los compõe
a paisagem, construindo possibilidades de mundo e conferindo sentido não
só ao campo cartografado, mas à mão que o cartografa.

Nessa perspectiva, as memórias coletivas ou "intensidades em si
mesmas não têm forma nem substância, a não ser através de sua efetuação
em certas matérias cujo resultado é uma máscara" B, uma formatação ou
artifício existencial, cuja função é agenciar afetos.

~m tempos velozes, essa capacidade de gestar memórias a partir de
mobilização de afetos sofre um duplo embate: ora, o enrijecimento de
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identidades locais que, balizadas pelo passado, crêem encontrar a resposta
para a angústia e o medo de despedaçamento de seu lugar n mune!; ra o
consumo de kits identitários valorizados pela oferta massiva e incessante de
"identidades prêt-â-porter", ou seja, Kits identitários valorizados pelo mercad
que se impõem como bem de consumo, anestesiando afetos, "promovend
uma espécie de toxicomania generalizada" 9

Analisemos, por um instante, a oposição entre os dois autores.
Por um lado, com Thornpson, percebe-se a história oral como o

resgate de falas que buscam legitimar uma identidade coletiva. A mobilização
dos cientistas sociais tinha como princípio o retorno de vozes recalcadas pela
memória oficial. Para Rolnik, somos agentes dos afetos, não das identidades
que, enrijecidas por desgastados jogos de poder, recortam-se em campos
psicossociais embotados. Nesse caso, as ciências humanas têm por função
não a legitimação de memórias, mas a gestação de novos mundos, fertilizados
de desejo.

A distinção entre os autores mostra, sobretudo, como, ao falarmos
em história ou em utilização de fontes orais, não estamos falando em um
campo pacífico, mas de uma metodologia incorporada pelos mais diversos
referenciais.

A nosso ver, a multiplicação de vozes a compor a memória é, antes,
um efeito de nosso tempo, que constrói percursos possíveis a partir do embate
de vozes advindas dos mais diversos territórios existenciais.

Nesse tempo, em que os espaços são descritos a partir de movimentos
desejantes, em que as trajetórias particulares são máquinas legitimadoras de
realidades cada vez mais fugazes, é emblemático observar a interação de
signos aparentemente díspares de forma construtiva.

Buscaremos, portanto, descrever a invenção de possibilidades
existenciais quando um grupo de jovens artistas da década de 70, informados
pelos movimentos de contracultura e pela produção cultural da época, acabam
por (re)inventar a região em que vivem.

CARIRI: CONSTRUçAO DA MEMÓRIA LOCAL E ESPAÇOS DE VER A CIDADE

Parece aqui, mas já faz muito tempo no olhar!
a paisagem que eu quero pensar! refletindo nós dois.Z

Hoje é depois! não é mais um passado qualquer.!
Você volta ao lugar, se quiser, mas o tempo passou!

( Sueli Costa e Fausto Nilo)
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A Região do Cariri compreende 28 muruclplos situados ao sul do
Estado do Ceará. Por seu vigor econômico e cultural, por sua localização
geográfica, distando cerca de 600 quilômetros da maioria das capitais
nordestinas, o Cariri notabilizou-se como região longe demais das capitais e
peno demais da civilização, constituindo signos particulares e forte discurso
regional, que confere visibilidade a recortes espaciais e identitários bem precisos.

Para tanto, a presença de rnonoculturas, sobretudo a de cana-de-açúcar
e a do algodão, aliou-se a um clima e relevo particulares graças a proximidade
da Chapada do Araripe. Tais fatores contribuiram para o fortalecimento das
elites locais, inicialmente enriqueci das pela posse da terra e, posteriormente,
pela formação dos filhos, em cidades como Olinda, Recife e, posteriormente,
Fortaleza. Constituía-se, então, uma nova categoria social: profissionais liberais
urbanos, que marcariam profundamente a memória local.

Particularidade de clima e relevo, relações tradicionais de poder e
posse de terra, a essas características juntar-se-iam, nas primeiras décadas do
século XX, a formação de um grande centro de religiosidade popular, na
cidade de Juazeiro do Norte, e a utilização contínua das vivências da população
rural folclorizadas pelos intelectuais locais. Constituía-se, portanto, um discurso
específico sobre a cultura popular local.

Temos, portanto, os signos identitários do ordeste Brasileiro,
personificados no que Mar ti n s!" chama de "a Santíssima Trindade

ordestina": Padre Cícero, Luís Gonzaga e Patativa do Assaré, compondo
um espaço profundamente marcado pela tradição ou, como prefere
Albuquerque Jr.,1I pelo discurso antimoderno.

Nesse contexto, a memória local parece ser cultivada pela repetição
incessante de seus signos, um clichê a definir o espaço não pela ação de quem
o habita, mas pelo ato de ritualizar o passado: a participação de Dona Bárbara
de Alencar e seus filhos, nas revoltas de 1817 e 1824, a queda dos Aciolly
pelas mãos do Pe. Cícero, a Chapada do Araripe na placidez a-temporal.

Durante a década de 70, as vozes de alguns jovens se levantaram
contra essa relação natural com a memória local:

(...) as tradições aqui, já eram muito bem cuidadas, mas eram tão veladas de
uma forma que agente sentia falta dagente como participante. Ficava na mão
de um grupo de pessoas que quando você tentava fazer uma coisa nesse setor,
se envolver com o que tinha acontecido, ou que ia acontecer , que tinha
ficado tão valioso nesse período todinho havia sempre um olhar de
desconfiança e de descrédito. Então por isso que agente partiu para uma
vanguarda. Então se fazia o que? Fazia-se o que tinha de mais ousado. Feito
aquela história da juventude acreditando que estava fazendo o novo, que
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estava fazendo o diferente, que estava abrindo caminhos. Então fOI nesse
clima que aconteceram muitas coisas que aconteceram aqui na Região. Entre
elas o Festival Regional da Canção que revelou vários artistas. Eu fui uma
das pessoas reveladas no setor de música. O Salatiel, como já falei também,
o Luís Fidélis, lá de ]uazeiro. Porque os acontecimentos, as coisas mais fones
aconteciam aqui! na Cidade de Craro], mas também envolviam toda a região.
Todo mundo se envolvia com isso. E até tinha reflexo em Recife, em Fortaleza,
em todo canto acontecia. (Entrevistado 01)

Antes de pensar as novidades adivinhadas pela década de 70, faz-se
necessário que situemos, ainda que brevemente, as condições de possibilidade
lue instauraram as relações de poder características do Cariri cearense.

orno dissemos, é da posse da terra, das monoculturas e do comércio
'lu . se fortalecerão as elites locais. Com latifúndios em diversos estados do

ordcst , utilizaram suas terras no Cariri como pastagem de gado em tempo
ti S' a, compondo, desde então, estreitas redes de comunicação entre as
(1Il s do interior nordestino, o que levará a Região a se tornar importante
til! rq OSLO comercial entre os viajantes.

Ainda no século À'VIII, os herdeiros das elites agrárias passaram a
.studar em Olinda, inicialmente no Seminário e, posteriormente, na Faculdade
de I ircit , o que implicou na constituição de uma elite intelectualizada,
importante fator para a construção de um discurso regional que dá estofo à
existê ncia do Cariri como uma região distinta do restante do Ceará e do Nordeste.

o início do século XX, o fenômeno conhecido como o Milagre do
Padre ícero, que transformara uma hóstia em sangue, no momento de
c munhão da beata Maria de Araújo, transforma completamente a paisagem
local. Romeiros de toda parte buscaram o Padre Cícero em Juazeiro do

orte, até então distrito da Cidade do Crato. A força da religiosidade popular
faz com que a Igreja Católica institua, em Crato, uma Diocese, na tentativa
de contornar o fenômeno do milagre.

A presença do Padre Cícero desestrutura as formas de poderio local.
Ainda que bem articulado com os coronéis, ainda que vinculado à Igreja
Católica, Padre Cícero inaugura uma forma de fazer política. Mantém com
os "cabras" de suas terras e "flagelados" de todo o Nordeste uma lealdade
nunca vista entre Patrão e moradores; com os seus seguidores, uma relação
de devoção e dependência pouco usual entre fiéis e representantes do clero.
Entre 1890 e 1909, Juazeiro do orte passa de 2,5 para 15 mil habitantes.
Em 1911, emancipa-se da cidade do Crato, o que repercute de forma bastante
negativa na arrecadação de impostos pelo município.

A partir desse momento, as elites locais passam a hostilizar a "meca
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do fanatismo", reivindicando do governo estadual providências contra o que
se adivinhava tornar-se um iminente desastre para a região.

Nesse panorama, o Cariri é atravessado por uma nova disputa que
opõe o fortalecimento da cidade de ]uazeiro do Norte, baseada na fé e no
incessante movimento das romarias, à tradição das oligarquias cratenses.

A cidade de Crato toma para si a alcunha de "cidade da cultura",
berço da tradição caririense e responsável pelo projeto civilizador para os demais
municípios do Cariri. Espaço de relações de poder bastante intricadas, refratário
a qualquer situação que implicasse em novas composições de forças na Região.

na Praça da Sé, passavam o dia nas bicas, nas fontes. Chegavam aqui na
época da exposição, em Julho, e ficavam até outubro, na época do festival.
Então todos passavam esses meses aqui perambulando pela cidade. A cidade
sempre foi muito hospitaleira, recebeu muito bem todas essas pessoas e ai
eles sobreviviam vendendo artesanato. Não eram molestados, pelo menos
que eu saiba não, não teve grande repressão ou mesmo insatisfação com
relação ao trabalho deles. Isso de certa forma era uma referência para esse
grupo de pessoas que viviam aqui. (Entrevistado 02)

(...) [o nosso grupo] era uma ameaça pras regras, o Crato é uma cidade de
bastante regra. No Crato tudo tem dono, né. No Crato, a Chapada do Araripe
tem dono, a Cultura, o Folclore, a Arte tudo tem.dono, um pouco ...e nós
éramos muito independentes, nós abríamos muito espaço, e não escavávamos
de acordo com as convenções da cidade, na época. (Entrevistado 01)12

Aliada à difusão das rádios AM e à presença dos mochileiros na
cidade, a ida dos filh s das camadas médias locais a outras cidades do Nordeste
para cursar Universidade, acaba por se tornar um importante difusor de
novas idéias para o Crato. Se, nas décadas anteriores, os acadêmicos voltavam
das capitais como ilustres médicos, dentistas, professoras e advogados, na de
70, voltavam com o cabelo em desalinho, com novos discos e livros embaixo
do braço, com coletes esfarrapados e novas posturas diante do uso do corpo
e da sexualidade.

ANOS 70: Mr:;"IÓRIA LOCAL COMO CARTOGRAFIA DE AFIcOTOS

É contra a impossibilidade de autorizar-se a escrever a memóna
local que se colocam alguns de nossos entrevistados:

Assistimos, portanto, na década de 70, com esse grupo de jovens
produtores culturais, à emergência do primeiro discurso não-reativo à idéia
de modernidade no Cariri. Para tanto, conforme explicitamos em texto
anterior;':' será de fundamental importância a multiplicação de canais de
comunicação, sobretudo as rádios de amplitude modulada (AM), que
distribuirão para todo o país os ideais dos jovens das décadas de 60 e 70. É a
partir do rádio e da televisão, em 70, que os jovens de então acompanham os
festivais nacionais e internacionais da canção, que notabilizaram a produção
artística como um importante campo de oposição ao regime militar da época.

Assim, em uma região em que o nome da família antecipa as
potencialidades de cada indivíduo, tais jovens aprenderam, pelas Rádios A.M.,
a sonhar em caminhar "sem lenço e sem documento, com nada no bolso ou
nas mãos".

Não possuir fronteiras ou espaços delimitados, esse ideal vem também
através dos hippies que chegavam à cidade e acampavam na Praça principal,
em frente à Igreja Matriz. Como diz um dos entrevistados:

Quando eu fui pra lá , que comecei a me envolver com o movimento artístico
de Fortaleza, quando eu voltava pras férias, ai eu já estava me sentindo à
vontade pra ir mesmo à Praça da Sé, sabe, pra escancarar mesmo ... e a gente
foi um movimento muito es...a gente fazia questão de escancarar. Quando a
gente via que vinha aquelas dondocas mais tradicionais, a gente acendia um
baseado e fazia questão de (traga) soprar mesmo, assim (sopra) pra sentirem
na... A gente fez isso e foi uma coisa meio agressiva , ainda hoje eu me
pergunto se ..se não era mesmo uma coisa ...mas não, eu acho que o processo
tem que ser esse mesmo, sabe...tinha que ser...pra romper ou não sei pra
que ...mas a gente fazia muito isso. (Entrevistado 03)

Aqui ficou sendo conhecido na década de 70 como uma paragem dos
andarilhos da década dos floner poner, do movimento hippit, aqui passaram
muitos hippics (...) ficaram praticamente acampados na praça da Sé, dormiam

o grupo de atores sociais era formado, então, por jovens de 16 a 28
anos, comprometidos com as mais diversas formas de expressão artística:
Teatro, Cinema, Literatura, Artes Plásticas, Música etc.

Durante décadas, suas produções marcaram, de forma contundente,
a região, não só pela quantidade de shOJ/IJ, escritos, jornais e filmes produzidos,
como pela estética que pretendia romper com as formas tradicionais da
produção artística local.

Certamente, registrar a produção, analisar a busca estética que os
movia , estabelecer comparações com outros movimentos artísticos era de
fundamental importância. No entanto, o que desejamos abordar, neste texto,
é antes de tudo o jogo de forças que possibilitou sua atuação na Região do
Cariri e como podemos pensar, a partir deles, as transformações do processo
de composição da memória local. Não como desaparecimento, morte ou
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dissolução dos signos que compõem o Cariri, mas como instauração de novos
canais de comunicação, em tempo e espaço delimitados, impõe-se uma
(re)significação desses signos.

A busca da modificação da forma, conteúdo e instauração de novas
formas de distribuição dos bens culturais pela geração de 70, no Cariri, está
pontuada em cada fala dos entrevistados.

(...) nós queríamos alguma coisa contemporânea. Quer dizer o referencial do
passado é uma coisa importante. mas ai a história não pode estagnar. se você
está vivendo ela agora. você é quem faz ela. né. Você não pode estar vivendo
em cima da história do passado. apenas tomando referenciais. Então por
conta disso aconteceram algumas iniciativas. agente movido pelo que estava
acontecendo no mundo também. Naquela época havia o movimento da
contracultura, os festivais de canção no Rio de Janeiro e São Paulo. E até
fora do Brasil. na Itália havia o festival de San Remo. havia os festivais
competitivos desse tipo e havia os festivais também de mostras de trabalhos.
como era Woodstock. né, show para Bangladesh também que ali era o tipo de
show onde o jovem expressava o sentimento de mudança. Essa coisa parecia
uma conspiração. né, em todo o mundo estava acontecendo isso. E o reflexo
dela chegou aqui. de uma forma ainda ...• como nós não tínhamos uma
consciência profunda da coisa. agente foi fazendo essa coisa aleatoriamente.
Um fazia música. outro fazia teatro. outro fazia poesia. mas sempre agente
tomando algumas informações e lapidando aquilo e dando uma consciência.
(Entrevistado 01)

A obsessão, em tornar-se moderno, em estar "antenado com o
mundo", surge com a instauração de novas redes de distribuição de signos
que caracterizaram as décadas de 60 e 70.

De acordo com Ortiz, embora as décadas de 40 e 50 tenham se
caracterizado por um sensível incremento de uma série de atividades vinculadas
a uma cultura popular de massa no Brasil, tal fato não desencadeou, por si
só, os desdobramentos observados nas décadas subseqüentes. As empresas
de comunicação careciam de um traço fundamental: seu caráter integrador.

Para Ortiz, "não é a realidade concreta dos modos comunicativos que
institui uma cultura de mercado, é necessário que toda a sociedade se reestruture
para que eles adquiram um novo significado e uma nova amplitude social".
Desta forma, "a padronização promovida por e através dos produtos culturais
só é possível porque repousa num conjunto de mudanças sociais que estendem
as fronteiras da racionalidade capitalista para a sociedade como um todo"."

As décadas de 60 e 70 foram, portanto, o início de um novo panorama
industrial para o país, quando os meios de comunicação abandonaram suas
características regionais, os padrões locais, as fronteiras bem delimitadas. para
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constituir-se como instrumento privilegiado de uma idéia mais hegemônica
de nação. Com isso, chamam para si a função até agora ocupada pelo Estado,
a saber, a de espaço de integração da sociedade brasileira.

É em torno da idéia de modernização que o novo projeto de "nação
integrada" encontra sua melhor definição. Agora, alia-se ao desenvolvimento
urbano-industrial ocorrido na década de 50 e ao nascimento de uma "classe
média" no país, a formação de um mercado consumidor de caráter nacional.
cujos signos de identificação e pertinência à moderna nação brasileira
atravessam fronteiras.

Sonhava-se, como tão bem expressaram Newton Medonça e Tom
Jobim, em fot grafar o amor por uma Hollry Flex. E, para que esse sonho
fosse c mpartilhado por todos, devia-se pensar, como fez Caetano Veloso,
"em cantar na televisão".

O desejo de modernidade, que em princípio restringia-se às classes
médias urbanas, era estendido, anos mais tarde, às áreas rurais.

a tentativa de expansão do mercado consumidor e do
estabelecimento de um consenso em torno do projeto de industrialização, a
burguesia industrial pressiona o Estado a estabelecer condições de infra-
estrutura para a instalação de empresas estrangeiras e nacionais. Ao mesmo
tempo, com o desenvolvimento da publicidade no Brasil entre as décadas de
50 e 60, era veiculada, de forma ostensiva, a necessidade de "crescer pra
dentro", a fim de estender as benesses da vida moderna aos mais distantes
pedaços de Brasil.

Como nos diz Figueiredo:15

o que se preconiza então era a difusão dos signos da vida urbana pelas
'atrasadas' zonas rurais. Essa difusão era interpretada como indicativo de
elevação do nivel de vida e dos padrões de consumo da população rural e
expressa mediante as imagens de progresso e da prosperidade. À cidade e à
indústria cabia, portanto, uma missão civilizadora.

A partir de então cabia à "Cidade da Cultura" não somente
monopolizar o discurso que integra a memória coletiva no Cariri, mas difundir
os bens culturais característicos de uma nação moderna, traduzidos pelos
artistas locais. Ao mesmo tempo, cabia a esses artistas difundir sua produção
para o restante do país.

Esse objetivo de fôlego está presente em muitas falas dos artistas
entrevistados. Vez por outra, tal ideal se apresenta de forma quase delirante,
ajudando-nos a perceber a dimensão do novo mercado de circulação de
idéias instaurado na época.
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[Entre as músicas que ficaram entre o 1"e o 5"lugar no Festival Regional da
Canção] minha música foi a mais tocada! Inclusive teve uma crônica do
Vicelmo na Rádio Educadora justamente porque minha música tirou o 5"
lugar, mas era a mais pedida! Ele fez uma crônica, pela pressão do povo
pedindo a música, e por um dia. Ele tinha uma paradinha das músicas mais
pedidas e minha música tirou 1"lugar e Roberto Carlos, o segundo! Roberto
Carlos todo ano lança um disco! Isso Vicelmo pode te atestar, ele fez uma
crônica na Rádio Educadora dizendo que era uma injustiça essa música ter
tirado o 5" lugar! (Entrevistado 04)

. Se pensarmos os ideais da geração de 70 sob esse ponto de vista,
acreditamos poder romper com a polarização que coloca esses jovens artistas
tão somente como vozes subjulgadas pela memória hegemônica local.

Obviamente, instituir novos conteúdos, mobilizar novos canais,
acreditando no devir quanto à memória local colocou-os em situação de
rompimento com as antigas gerações de intelectuais. Para se perceber o alcance
de tal rompimento, deve-se levar em consideração que tais intelectuais não
estavam investidos somente do papel de amantes das artes ou produtores
culturais, mas ocupavam também o posto de membros das mais ilustres
famíli~s da região, sendo representantes das oligarquias locais em instituições
tradicionais de produção cultural, como a Sociedade de Cultura Artística do
Crato, SCAC e o Instituto Cultural do Cariri, o LC.C.

" No entanto, o desejo de instituir uma nova memória para a cidade
so se porencializa a partir do momento em que novas representações quanto
ao alcance da produção cultural nacional se fazem sentir pelos jovens filhos
das camadas médias locais.

Podemos dizer que a reivindicação de uma nova cultura menos
autoritária, aliada à possibilidade de renovação no campo estético, impõe como
~ampo de disputa natural a produção artística local. Neste jogo de forças é
Impo~tante observar que a insatisfação não se faz pela penúria material, pelo
c?ntrano, o poder de compra das camadas médias locais, sua condição de
vIajar para outras cidades a fim de irrigar-se com o ar revolucionário da época
foram fun~amentais para embalar os sonhos de ocupar um novo papel no
mundo, utilizando-se da palavra, instituindo novas formas de usar o corpo,
buscando novas sensibilidades pelo uso de drogas, entre outros, ao tempo em
que, com essas atitudes, tentava-se romper com as relações de poder tradicionais.

Em artigo anterior, tentamos demonstrar como os sonhos,
acalent~dos pelas ~ovas relações de trocas de signos instituídos pela
modernidade possulam uma dimensão identitária muito forte, muitas vezes
utilizando-se dos signos da geração de 50, com a qual se tentava romper.
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Aqui, buscaremos demonstrar como diversos di ursos se
entrecruzam na fala de um dos entrevistados, tornando-se diffcil d efinir
que vem a ser uma trajetória marginal.

Uma vez vieram uns jornalistas de Brasília (...) veio com endereço aqui pra
casa, ficou aqui em casa. O Carlào veio fazer uma pesquisa sobre o beato Zé
Lourenço, que até então, eu nem sabia que existia essa coisa do Beato Zé
Lourenço, foi quando eu vim conhecer a história do Beato Zé Lourenço.( ...)
Aquela coisa todinha, mexeu com as pessoas mais poderosas daqui da cidade,
que era o Brigadeiro Macedo ...Como era o nome dele? Sei lá...o Brigadeiro foi
uma pessoa que nesse local, que aconteceu o movimento do Caldeirão, foi a
pessoa que dirigiu o avião que bombardeou lá, o general responsável pela
chacina, e eu nunca sabia disso, eu tinha ele como um herói do Crato. A partir
daí minha visão dele foi bem diferente, no meio disso tudo, eu hospedando
essas pessoas aqui em casa, e tomaram conhecimento disso. E durante esse
período, foi quando aconteceu aquele episódio da exposição, que o pessoal
que tava aqui, tava precisando de dinheiro, e botaram uma barraca na
exposição, e nós fomos tocar lá, à noite, na exposição. Eu levava o violão e
ia tocar lá. Ai, durante a noite, houve um blecaute, e a polícia disse que nào
podia tocar violão lá, e a gente insistindo em tocar violão, e houve aquela
confusão todinha, eu sei que a polícia depois foi lá e baixou o pau em todo
mundo. Sabe ... eu fui preso com outras pessoas aqui, quando eu saí da
cadeia( ...), de repente fiquei marginalizado, uma figura realmente perigosa,
que estava envolvido em movimentos suspeitos, e que por conta disso, ljuase
todos os meus amigos sofreram pressão dos pais para que fossem afastados de
mim. (Entrevistado 01)

Até esse momento, o episódio demonstra redes de relação puramente
tradicionais: o perigo de lidar com o "estrangeiro", aqui figurado pelo jornalista
de Brasilia, como essa relação modifica a percepção sobre os "heróis" locais.
Ao mesmo tempo, romper com a forma usual de ver a cidade acaba por
distanciar o entrevistado dos amigos que, pressionados por suas famílias,
marginalizam-no.

De acordo com Giddens'", uma das características que operam uma
descontinuidade entre a ordem social pré-moderna e a moderna são Os
contextos de confiança estáveis, presentes nas culturas pré-modernas,
proporcionando um modo relativamente estável de organização de feixes de
relações sociais, através do tempo e do espaço.

Nesse contexto, nosso sujeito se encontra marginalizado, excluído
das redes de relação familiar e comunitária, como elemento perigoso. No
entanto, continuemos a seguir sua fala, o que nos ajudará a perceber a
complexidade de um tempo em que modos de funcionamento característicos
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da ordem social pré-moderna e moderna se alternam, constituindo novas
possibilidades para o vivido.

Eu me senti meio só, meio deprimido, foi quando o Francis Valle, baixista de
Fortaleza disse: "Abdoral, vamos pra Fortaleza, mostrar seu trabalho lá."
A primeira vez que eu fiz um show fora do Crato, ele produziu esse show lá
em fortaleza, no teatro da EMCETUR. O show teve uma boa repercussão.
A primeira vez que eu fiz um show lá, todo me tremendo, mas teve um boa
repercussão. E de lá pra cá, Fortaleza também passou a ter um respeito pelo
meu trabalho, sabe, e havia uma recíproca, eu adorava Fortaleza, e Fortaleza
gostava do meu trabalho.
(...) Eu fui mesmo quase expulso do Crato por isso. Como aconteceu isso, eu
passei a sair então pra fora, ai arrisquei tocar em Recife, que já tinha um
pessoal de Recife que me conhecia, que era o Xirunga, que eu falei, né?, e
outras pessoas do Crato que moravam lá. Aí eu tocava lá e voltava, tocava
em fortaleza e voltava. A repercussão disso tudo foi melhorando um pouco
mais minha imagem aqui. (...) como eu propagava o nome do Crato lá fora,
saía nos jornais. Aqui não tinha mais jornal, e qualquer coisa que viesse
divulgando o nome do Crato no jornal de Fortaleza era uma repercussão
muito boa para a cidade. Por aí afora, e numa dessas coisas, eu acabei recebendo
uma homenagem do prefeito do Crato. (Entrevistado 01).

Ao longo da fala, percebem-se relações distintas com a memona
local. Se, a princípio, ela o marginaliza, em segundo momento, potencializa-o
em novas redes de afeto, não mais restritas aos limites regionais. A partir daí,
trajetória individual e memória coletiva novamente se coadunam.

Tal percepção, no entanto, só se faz possível com o rompimento
com a tradição que tenta encerrar a memória coletiva em um espaço fixo,
numa relação imutável entre o dentro e o fora, acima ou abaixo, almejado ou
subjugado de forma definitiva.

Essa passagem, prenhe de ironia, faz-nos perceber melhor a ordem
social em que diferentes fluxos atravessam as trajetórias individuais, compondo
a memória coletiva a partir de relações muito além dos contatos face a face.
De fato, os guardiães, que outrora desenhavam os limites das sociedades
tradicionais por sua presença e legitimidade, hoje se multiplicam compondo
desejos fugazes que escoam para além das fronteiras dos grupos, instituindo
novos ideais, articulando afetos ou paralisando-os.

Nessa vertiginosa cartografia, quem seriam os marginais?
Como nos ensina Velh017 :

(...) se pensarmos a sociedade como um permanente processo interativo,
podemos perceber que, se o desvio e a marginalidade são sempre fenômenos
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relativos, essa caraterística assume maior nitidez na s icdade moderno-
contemporânea( ...) os indivíduos transitam não entre dois sistema, mas erur
n domínios e/ou níveis socioculturais. Por outro lado, quando se fala em
ajustamento, sabemos que é altamente problemático pensarmos tendo apenas
um sistema como referência, desde que, por definição, os indivíduos transitam
entre mundos e esferas diferenciados, cujas relações não só não são lineares
como não são regulares, aproximando-se, em sua extrema complexidade, de
modelos caóticos.

Por fim, aos olhos de hoje, observando os movimentos desses jovens
artistas do interior do Ceará, vê-se que, aos sonhos de uma geração sucederam-
se trajetórias particulares resguardando alcances, motivações e negociações
bastante distintos. Tal dispersão, no entanto, deve ser confrontada sem prurido
ou saudosismo. Não é derrota ou cansaço, é o reflexo de uma ordem social
em tempo veloz cujo movimento acende chamas aqui e ali , meio sem tempo
de pensar na eternidade.

No entanto, para se reacender a chama, sempre será possível cantar
um rock rural e beijar na boca em frente à Igreja Matriz. Quando o desejo
eriçar os pelos do pescoço, lembrar-se que, para que esse beijo fosse possível,
foi necessário que jovens de cabelos ao vento marcassem, no corpo, a idéia
de mudança.

NOTAS

I ROL IK, Sueli. Toxicômanos de Identidade. Subjetividade em tempo de Globalização.
Em: UNS, Daniel (Org.) Cultllra e Subjetividade: Saberes nômades. Campinas, São Paulo:
Papirus, 1997, p. 29.

2 ORTIZ, Renato. A Moderna Tradição Brasileira. Cultura Brasileira e Indústria Cultural.
São Paulo: Brasiliense, 1991.

3 ROL IK, Suely. Cartografia SentifllmtOl. Transformações contemporâneas do desejo. São
Paulo: Estação Liberdade, 1989.

• SANTOS, Myrian.Sobre a autonomia das novas identidades coletivas: alguns problemas
teóricos. Em: Revista Brasileira de Ciências Sociais.São Paulo: Vol. 13, n. 38, 1998.

s AUGÉ, Mare. Não-Lllgares. Introdução a uma antropologia da supermodernidade.
Campinas: Papirus, 1994.

" THOMPSON, Paul. A VoZ do Passado. História Oral. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra,
1992, p.26, 126 e 137.

7 ROLNIK, op. cito p.58.
" ROLNIK, op. cito p.31.
" ROLNIK, Suely. Toxicômanos de Identidade. Subjetivídade em tempo de Globalização.

Em: UNS, Daniel (Org.) Cllltllra e SlIbjetividade: Saberes nômades. Campinas, São Paulo:
Papirus, 1997.

215



1Il MARTINS, José Edson. ° Cordel, o homossexual e o poeta "maudito": novelo de
discursos no folheto de Salete Maria e Fanka Santos. In: Estudos de Literatura Brasileira
Contemporânea, n? 22. Brasília, julho/dezembro de 2003, p. 125-136.

11 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A Invenção do Nordeste e Outras Artes. Recife:
rJN, Ed. Massangana; São Paulo: Correz, 1999.

12 Na presente pesquisa foram entrevistados 12 produtores culrurais da época, entre cantores,
compositores, escritores e outros. A fim de manter o sigilo a respeito de seus nomes, os
colaboradores serão identificados apenas como "entrevistado 01, 02, 03" e assim por
diante. Tal abordagem é possível ainda porque, mais que identificar os sujeitos e suas
opiniões, pensamos ser necessário apresentar os discursos disponíveis, aos olhos de hoje,
sobre a época em questão.

13 MARQUES, Roberto, Modernos Marginais: Memórias da Cidade da Cultura na década
de 70. Em: PINHEIRO, Áurea da Paz; NASCIMENTO, Francisco Alcides do.(orgs.).
História, Cidade e Memória. EDUFPI: Teresina, 2004.

" ORTIZ, op. cito pp 38-49.
15 FIGUEIREDO, Anna Cristina Camargo Moraes. "Liberdade é uma calça velha, a':(!i1t

desbotada". Publicidade, Culrura de Consumo e Comportamento Político no Brasil (1954-
1964). São Paulo: HUCITEC História Social-USP, 1998, p. 33.

1(, GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. São Paulo: Editora da
Universidade Estadual Paulista, 1991.

" VELHO, Gilberto. Projeto e Metamorfose. Antropologia das Sociedades Complexas. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999, p. 79-80.

216


