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Doutor, mestre Pensamento
Me disse um dia: Você
Camilo, vá visitar
O País São Saruê
Pois é o melhor lugar
Que nesse mundo se vê.
Eu que desde pequenino
Que sempre ouvia falar
Neste tal São Saruê
Destinei-me a viajar
Com ordem do pensamento
Fui conhecer tal lugar.
( Viagem a São Saruê)

RESUMO:
O artigo faz uma análise dos filmes Viva Cariri' e Padre Cícero, ambos dirigidos por Geraldo
Sarno, na segunda metade da década de 1960, com base em dois eixos: a construção da lin-
guagem e da estética como resultado de uma determinada experiência social e a abordagem
da religiosidade na cinematografia do diretor, Trata-se a visualidade, no caso, a das imagens
cinematográficas, como uma dimensão importante da vida social e dos processos sociais.

ABSTRACT:
TI1ispaper analyses Viva Cariril and Padre Cícero, rwo films directed by Geraldo Sarno during
lhe second half of lhe 1960's. TI1estudy background is based on a couple of premises: the
construction of language and aesrhetics as an ourcorne of a specific social experience, and
lhe approach of religiosiry in lhe direcror's filmography. Visualiry, especially lha I related to
cinernarographic images, is rreared here as an importam dimension of sociallife.

Imagens aéreas e panorâmicas mostram a vastidão do vale do Ca-
riri. Extensa área de terra verde, de vegetação variada na qual plantações se
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sucedem. Ao fim da movimentação da câmera se avista uma grande cidade
que se derrama pelo vale, ]uazeiro. O verde da paisagem que insiste sobre
a retina e a cidade de plano xadrez com suas praças arborizadas contrastam
com as imagens de seca, caatinga e abandono associadas de longa data ao
sertão e ao Nordeste.

Viva Cariri!, de Geraldo Sarno, com 36 minutos, é o mais longo
dos filmes que integram a produção de Thomaz Farkas realizada entre 1967
e 1971. O produtor havia sido responsável, poucos anos antes, entre 1964
e 1965, por uma experiência cinematográfica singular no Brasil: a realiza-
ção conjunta e simultânea de documenrários. Subterrâneos do futebol, de
Maurice Capovilla, Memória do cangaço, de Paulo Gil Soares, Nossa escola
de samba, de Manuel Horácio Gimenez, e Viramundo, de Geraldo Sarno,
foram produzidos por Thomaz Farkas, à época proprietário da Fotóptica, loja
de artigos ópticos e fotográficos, em São Paulo, e já conhecido fotógrafo. A
partir desses quatro filmes, Farkas dedicou uma carreira ao documentário,
assim como os jovens diretores que integraram o projeto.

A experiência foi repetida poucos anos mais tarde e reuniu mais
quatro diretores - Paulo Gil Soares, Geraldo Sarno, Sérgio Muniz e Eduardo
Escorel - e resultou em 19 documentários rodados no Nordeste: A morte
do boi, A vaquejada, Frei Damião - trombeta dos aflitos e martelo dos hereges,
A erva bruxa, O homem de couro, A mão do homem, jaramataia, A cantoria,
Vitalino Lampião, O engenho, Padre Cícero, Casa defarinha, Os imaginários,

jornal do sertão, Viva Cariri!, Região Cariri, Rastejador, Beste, Visão de jua-
zeiro, conhecidos em conjunto como A condição brasileira.

A produção de 1964 guarda uma particularidade. Foram os pri-
meiros filmes feitos no país a utilizarem o 16 mm e o som sincrônico con-
juntamente, equipamentos leves e modernos que formaram a base técnica
do cinema-direto na Europa, Canadá e Estados Unidos. Além disso, foram
recebidos como a expressão documentária do Cinema Novo. No Brasil foram
filmes importantes para o surgimento de um documentário brasileiro e sua
conseqüente consolidação.

Esse conjunto de filmes produzidos entre 1964 e 1971 tem sido
geralmente denominado de Condição Brasileira (originalmente empregado
para nomear os filmes realizados no Nordeste), e mais recentemente, de
Caravana Farleas (nome que designou uma mostra de filmes no CCBB em
1997 e que teria sido dado pelo cineasta Eduardo Escorel).
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A associação da realização desses filmes a uma caravana, feita nos
últimos anos, em certa medida sintetiza a experiência cinematográfica dos
primeiros anos ou, mais precisamente, das experiências de 1961-1965 e
1967 -1971: o projero de um grupo - portanto, uma dimensão coletiva -
em enfocar a diversidade do país através do cinema e mostrar "como vive
o homem do Brasil". A primeira leva de filmes fora rodada em três estados
- Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia - e a segunda resultou de uma longa
viagem reunindo diretores, técnicos e produtores que cobriram praticamente
todo o Nordeste a bordo de uma Rural Willis. O termo traduz em parte
essa experiência - um amplo deslocamento espacial que em cada momento
fora feito de uma maneira específica - e revela a percepção construída em
torno dos filmes ao longo dos anos - como um mapeamento da diversidade
social e cultural do país.

A idéia inicial de Farkas era fazer um panorama completo do homem
brasileiro, conforme reiterou em diversas entrevistas e depoimentos. No en-
tanto, esse ideal ficou basicamente circunscrito ao homem do Nordeste.

Esses filmes constituem um marco na cinematografia nacional. Em
primeiro lugar, pelo objetivo do projeto: o estudo das diferentes realidades do
país, a busca em revelar as múltiplas vozes do homem brasileiro e a tentativa
de consolidar novos canais de exibição e assim ampliar as possibilidades de
produção. Em segundo, pelo próprio formato e dinâmica na qual foram
realizados: produção simultânea de filmes agregando um grupo comum no
qual cada diretor podia escolher com total liberdade o tema e a forma de
sua abordagem. Em terceiro, pela repercussão no momento em que foram
realizados e pela referência que constituíram, e ainda constituem, para o
cinema brasileiro.

esses filmes, a descrição - que caracterizou a maior parte da pro-
dução não-ficcional feita no país - é substituída pela análise; a unidade do
país, pela discussão de seus contrastes e entrecruzamentos entre diferentes
culturas; a pretensão do retrato fiel da realidade, pela leitura singular de
um realizador.

Viva Cariri! foi um dos nove filmes feitos por Geraldo Sarno nessa
segunda fase de produção de lhomaz Farkas resultante das viagens que
a equipe de realização empreendeu pelo Nordeste. O documentário foi
montado pelo próprio diretor junto com Rose Lacrera, no Rio de Janeiro,
ao contrário dos demais, cujas montagens couberam a Eduardo Escorel,
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feitas em São Paulo. Segundo seu realizador, os Outros filmes, apesar de sua
importância, foram feitos em função desse. Com essas monografias, como
ele mesmo denomina os outros curtas, o diretor quis ganhar condições de
produção, margem de negativo e dias de filmagem para fazer um filme so-
bre o Nordeste, mais precisamente no Cariri, pois aquele vale seria para ele
uma metáfora, uma síntese metafórica de todo o sertão. I Em Viva Cariril
encontram-se elementos de todos os demais filmes feitos por Sarno - A
cantaria, VitaLino Lampião, O engenho, Padre Cícero, Casa de farinha, Os
imaginários,jornaL do sertão e Região Cariri. Vários trechos desses filmes ou
sobras que não foram utilizadas na montagem deles compõem Viva Caririi
Mas a montagem, feita pelo próprio Sarno, segue uma estrutura bem diversa
daquela adotada nos outros curtas. Em Casa de farinha e O engenho, por
exemplo, são enfocados dois espaços simbólicos da economia do Nordeste
de maneira a dar visibilidade ao modo de fabricação dos produtos (em vias
de desaparecer, segundo Sarno) e aos conflitos socioeconômicos presentes na
região. Nesses filmes, assim como em outros dessa segunda fase, há uma forte
preocupação em documentar formas de expressão e trabalho. A narração,
feita por Paulo Pontes, situa histórica, econômica e socialmente o espectador
em relação ao que é filmado e tem ainda a função de, pela palavra, explicitar
o ponto de vista do narrado r. O áudio compreende também, no caso de
Casa de farinha, a fala dos trabalhadores através de entrevistas.

A estrutura singular de Viva Cariril, em relação aos demais, decorre
de uma concepção diferenciada que fundamenta o filme, daí a escolha do
próprio diretor em montar o documentário. Pode-se dizer que aqui Sarno
buscou fazer um ensaio sobre o Nordeste, tomando o Cariri como um espaço
que sintetiza a mulriplicidade espacial e temporal dessa sociedade.

A longa seqüência aérea inicial do filme que mostra o vale do Cariri
é acompanhada pelos versos do poema Viagem a São Saruê, folheto popular
da literatura de cordel, criado pelo poeta Manuel Camilo dos Santos, que
conta a história de um lugar imaginário, onde tudo dá com fartura e abun-
dância.? Na mesma época, Vladimir Carvalho realiza o filme documentário
Opaís de São Saruê (1967-1971), sobre a economia e a sociedade do sertão
da Paraíba e a extração de minérios na mesma região. O filme seria a histó-
ria de um país que não se realiza, de uma região à margem apesar de suas
potencialidades. O folheto conhecido pelo diretor Vladimir Carvalho, desde
sua infância, fazia um contraponto ao discurso de seu filme.
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Doutor, mestre Pensamento
me disse um dia: Você
Camilo, vá visitar
O País São Saruê
Pois é o melhor lugar
Que nesse mundo se vê.
Eu que desde pequenino
Que sempre ouvia falar
Neste tal São Saruê
Destinei-me a viajar
Com ordem do pensamento
Fui conhecer tal lugar.
Iniciei a viagem
Às duas da madrugada
Tomei o carro da brisa
Passei pela alvorada
Junto do quebrar da barra
Eu vi a aurora abismada.
Mais adiante uma cidade
Como nunca não vi igual
Toda coberta de ouro
E forrada de cristal
Lá não existe pobre
É tudo rico afinal.
A barra de ouro puro
Servindo de placa eu vi
Com as letras brilhantes
Chegando bem perto eu li
Dizendo: São Saruê
É este o lugar aqui.
E eu avistei o povo
De tudo fiquei abismado ...3

É bem provável que Sarno também conhecesse este folheto de
cordel. Caso contrário, com ele deve ter travado contato quando deu início
às suas pesquisas para realizar os filmes, pois trata-se de um cordel muito
conhecido nas cidades do interior do Nordeste. Sabe-se, no entanto, que o
poema dá nome à produtora de Geraldo Sarno, a Saruê Filmes. Portanto,
deve-se ressaltar a importância do poema em sua trajetória (do diretor) no
campo cinematográfico e o seu significado na cultura popular. Não é por
mera coincidência que o poema se repete nos dois filmes. Além de muito
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conhecido, a narrativa fantástica revela os mecanismos desenvolvidos pelo
homem para compreender e lidar com sua realidade de pobreza e exclusão.
Em quase todos os filmes da produção Farkas há uma busca por colocar
nos filmes as formas de expressão e compreensão do homem acerca de seu
mundo, analisando as [unções que as mesmas desempenham na sociedade.
É esse mecanismo que os filmes agregam em sua estrutura. Em Viva Cariri!
o poema retrata uma terra de dádivas, a imagem mostra o verde do Cariri
e a narração fala do vale como um oásis beneficiado pela natureza e pela
economia. Três ordens de discurso que convergem no início do filme e ao
longo dele são confrontadas.

Em Viva Cariri! o poema não é recitado e sim cantado nas primeiras
seqüências, acompanhando a imagem de um coletivo repleto de romeiros que
chega a Juazeiro. No meio do filme quando a câmera registra um cantado r
que entoa a canção na rua. Outras músicas, principalmente de conotação
religiosa, estão presentes no filme. Há ainda o jingle de uma sandália pro-
duzida na região - "No clube, na praia ou em casa Sandália Tamiko. Um
produto Emboplasa de Juazeiro do Norte, Ceará'" - marcando a presença
da modernidade da mídia no interior e sua apropriação pelos comercian-
tes. Mas, no áudio, há um grande contraponto à Viagem a São Saruê: uma
canção de Gilberto Gil sem letra e formada por sons de instrumentos e da
voz do próprio Gil. Ela é tocada durante os créditos, antes de Viagem a São
Saruê, e ao final do filme. No início há um boneco em madeira de braços
abertos e sorrindo sobre um fundo de vermelho intenso: clara referência a
Jesus Cristo numa terra que se firmou como centro de romaria em torno da
figura de um padre. A câmera se aproxima lentamente do boneco enquanto
os créditos se sucedem. Ames dos créditos lê-se: "VIVA CARIRI! Onde se
revelam alguns dos mistérios que porventura têm no Nordeste". Ao final, a
câmera se detém longamente sobre uma senhora sentada no chão enquanto
ela come farinha com a mão. A clareza da lerra de São Saruê e sua estrutura
rítmica tradicional contrastam com o incompreensível da canção de Gil,
com sua fusão de sons e ausência de uma lerra.

A estrutura do filme é bem distinta da dos demais que compõem
essa fase de produção de Farkas e dos ourros títulos do próprio Sarno, a
começar pelo seu primeiro e mais conhecido filme, Viramundo, que integra
a primeira safra de Farkas. Nele Sarno apresenta um problema - a migra-
ção de nordestinos para São Paulo - e desenvolve um pensamento sobre a
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condição desses sujeitos na cidade grande. Há uma estrutura linear que se
desenvolve como uma espécie de tese e organizada através de seqüências: a
chegada do nordestino em São Paulo; o nordestino na construção civil; o
nordestino na indústria; a caridade; a religião; a volta do nordestino. Em
Viva Cariri!, tal como nos outros curtas, há um narrado r que apresenta a
cidade e sua mais ilustre figura, padre Cícero, comenta as atividades econô-
micas, faz entrevistas. Há um discurso linear - pela imagem e pela voz - e
ao mesmo tempo um outro que, aparentemente, não segue nenhuma lógica,
repetindo dessa forma a mesma dualidade presente nos dois principais temas
musicais do filme.

]uazeiro, já apresentada em imagem na longa seqüência aérea, é
então situada histórica e geograficamente para o espectador, seguindo o
padrão presente nos outros títulos do diretor.

Oásis situado na confluência dos sertóes áridos de cinco estados do
Nordeste, o vale do Cariri reteve as primeiras levas de romeiros do padre
Cícero e de retirantes acossados pela seca. A prevalência do minifúndio
caracteriza a sua estrutura agrária, onde uma agricultura diversificada,
embora primitiva quanto à técnica, disputa o domínio das baixadas e
encostas férteis.'
Juazeiro apresenta hoje a maior área urbana do interior do estado do Ceará.
A orientação pessoal e direta do padre Cícero, da qual é impossível destacar
o coronel político do líder religioso e do maior proprietário da região.
promoveu uma rápida urbanização que sobrepôs duas cidades. a mística e
a econômica. Sua economia fixou-se numa febril atividade arresanal, que
não apenas atendia as necessidades da região como chegou a tornar-se o
principal centro de produção do interior do Nordeste."

As atividades econômicas do Cariri - pequenas propriedades, ar-
tesanato e indústria - compõem seqüências que estruturam o filme. Essas
atividades são detalhadamente registradas seguindo o padrão dos outros
curtas: planos das técnicas, equipamentos e trabalhadores, narração, entre-
vistas (poucas) e som ambiente.

Nessas seqüências o autor torna explícito, por meio do locutor, sua
compreensão sobre essa sociedade, a seu ver marcada de forma irremediável
pela ruína das formas tradicionais de produção e pelo fracasso da industriali-
zação da região, vetor da modernização, apesar do suporte técnico da Univer-
sidade de Berkeley e da Universidade Federal do Ceará e dos investimentos da
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Sudene. As pequenas oficinas não têm como concorrer com os objetos indus-
trializados. O contato com o mundo urbano do litoral modifica os hábitos e
costumes de sua população, que procura objetos de acordo com esses novos
parâmetros. A indústria local ficou à margem do processo nacional, malgrado
os investimentos, a ação do governo e das lideranças locais. Enquanto um
empresário expõe as razões do fechamento das fábricas, a câmera enfoca o
maquinário parado, os galpões vazios e as caminhonetes estacionadas no
pátio. E outras atividades, como a produção de farinha, rapadura e tecidos,
têm que lidar com as mudanças da sociedade e da economia.

Ao lado dessas seqüências, imagens de romeiros, cantadores, defun-
tos, enterros, devotos, ex-voros, feira, mercado. Impossível não estabelecer um
paralelo com Viramundo. Nesse filme as expressões religiosas eram tratadas
como forma de alienação. Nesse filme, após centrar a câmera nos diferentes
mecanismos de caridade da cidade grande - para onde se voltam aqueles que
não se integram a essa cidade -, direciona-a para as manifestações religiosas.
Um plano apreende a multidão que assiste à reunião do missionário Josias
Joaquim de Souza; um outro, o início dos trabalhos num terreiro de umbanda.
Os planos sucedem-se de modo alternado, mas, ao contrário do contraste
entre fragmentos na parte relativa ao trabalho na indústria (fala do patrão e
dos operários qualificado e não-qualificado), a descontinuidade da montagem
aproxima, gradativamente, o que aparentemente é distante.

Aqui, uma única entrevista, Mãe Tudinha, chefe da tenda que recebe
Pai Oamião. Ela explica que Pai Oamião fez em vida muita caridade e que,
agora, continua sua caridade curando, inclusive câncer, e arrumando empre-
go. Na praça um pregador fala das várias curas que, através de um milagre de
Jesus, o missionário conseguiu. Recebe ainda um membro da Igreja católica
e expressa sua alegria pelo congraçamento das religiões. Sessões de cura e de
expulsão de demônios por missionários evangélicos, uma cirurgia espiritual
feita por Pai Oamião no terreiro e rituais na praia são filmados e exibidos
alternadarnenre, até que a câmera roda rapidamente sobre seu próprio eixo
na praia. A aproximação se amplia e, numa seqüência de 17 segundos, sete
planos se alternam - culto evangélico, terreiro de um banda, praia -, o som
dos três ambientes se funde e o último plano, o mais longo, se detém sobre
uma mulher com saia larga que gira sem parar. A câmera então se fixa e
registra uma mulher diante do mar. Novo plano da reunião do missionário,
onde a multidão acena lenços brancos ao barulho do mar.
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A montagem paralela e a diminuição do tempo dos planos das
manifestações religiosas as conduzem a um mesmo ponto de chegada: a
alienação. Não há diferenças entre elas. Excluído do mundo do trabalho e
da sociedade capitalista, resta ao migrante e ao homem pobre buscar ajuda
ou conforto nas religiões. A religião é pensada única e exclusivamente em
relação à questão da migração e do lugar que esse sujeito constrói numa
nova realidade.

Em Viva Cariri! a religião está dispersa por todo filme (assim
como os demais elementos). É abordada uma outra experiência da religião,
especificamente a católica (a Igreja evangélica ainda não havia se espalhado
pelo interior do Nordeste), e há uma compreensão da religiosidade em
outro contexto. Como o próprio diretor afirma, no sertão os temas da vida
e da morte, de Deus e do Diabo, da fartura e da fome, estão presentes no
dia-a-dia desde tempos remotos."

Sarno não busca explicar essa religiosidade. Não constrói para a
religião um discurso claro e linear, nem busca explicar suas formas de mani-
festação e expressão de maneira racional. A religião é de uma ordem diferente
da economia ou da política que sofrem os efeitos da dinâmica nacional. É a
sandália de borracha que toma o lugar da alpargata de couro ou a produção
arresanal de farinha que não é suficiente para permitir o sustento das famílias
que vivem dessa atividade num mundo de novas relações com o capital. Perene,
o catolicismo une os romeiros e beatas de ontem e de hoje, que repetem as
palavras de padre Cícero. Um desses fiéis, no início e no fim do filme, repete
alguns dos ensinamentos do missionário. As duas beatas que cuidam das salas
dos ex-votos na cidade aparecem várias vezes ao longo do filme, apresentando
os inúmeros objetos que se amontoam numa sala. Elas são a memória dos
objetos lá deixados. Os mortos não são enterrados sem que antes se guarde
deles uma imagem fotográfica, momento registrado pela câmera, assim como a
multidão que segue um romeiro após andar léguas com uma cruz às costas.

A diferença em relação a Viramundo deve ser buscada na forma de
produção do filme e na própria concepção de realização:

Partir da imagem e não da câmera, eis a antítese que permitiu romper com
a linearidade do discurso e, no caso de Viva Cariri!, inaugurar talvez uma
linguagem épica do docurnentário, uma ruptura com o naturalismo que
subjugava o filme documemário desde o cinema direto.
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Parece-me agora ser possível afirmar que o realismo de um modo
geral, e o neo-realismo em particular, seriam um cinema de cârnera, no qual
o realizador cria o seu discurso a partir de um único ponto de vista, o da
câmera. E que um certo tipo de cinema épico [grifo no original], de corte
eisensteiniano por exemplo, seria, por antítese, um cinema de imagem."

Não se trata da mera sucessão de imagens recolhidas em ]uazeiro
que pode dar uma idéia do que seja a cidade, seu cotidiano e seus habitantes.
A maioria dos filmes foi previamente planejada, pois viagens anteriores,
informações, pesquisa e a existência de uma equipe de produção permitiam
organizar um cronograma de trabalho e um roteiro geográfico do que poderia
ser encontrado e do que deveria ser procurado na região selecionada. Havia
ainda uma "preconceituação", nas palavras de 1homaz Farkas, que orientava
os trabalhos de toda a equipe, ou seja, um campo comum de compreensão
sobre a sociedade filmada." Ao mesmo tempo, lidavam com o contingente:
por exemplo, filmar ou não um homem que chega à cidade carregando
uma cruz e arrasta atrás de si uma multidão e, no momento da montagem,
decidir pela manutenção ou não desse material. Alguns filmes foram feitos
num dia ou numa noite, enquanto outros numa semana. A possibilidade de
filmar esse contingente estava determinada não por uma questão técnica ou
de tempo, mas pela concepção que marcara a realização dos filmes.

Viva Cariri! resulta desse formato de produção e de uma mudança
de concepção fílmica de seu diretor. A câmera não adentra a sala dos ex-
votos nem simplesmente mostra o que é um lugar como esse. Essa imagem
também não ilustra a fala do narrador que no início do filme apresenta
]uazeiro como uma cidade que, na visão dele, seriam duas, uma mística
e uma econômica. As beatas aparecem várias vezes no filme falando sobre
padre Cícero, mostrando à câmera os ex-votos e falando com o diretor. A
câmera se detém sobre a conversa entre elas e as acompanha deixando a sala.
Uma delas perde a paciência com o diretor, que insiste em fazer perguntas
descabidas, em seu entender, porque provavelmente já conversara com ele
antes de a câmera começar a rodar. Tudo está lá na tela para que o espectador
se detenha em gestos, modos de falar, palavras, objetos, sons.

Loc.: Por que essa trouxe esse?
Velha: Olha aqui o montão de cabelo. Não está vendo que
estou alejada?
Velha 2: Quem vem, é pra pagar uma promessa, para deixar essa coisa. -
Velha: Olha, olha aqui. E olha aqui, olha, olha as caroçagem dela, olha o
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vestido dela. Olha o cabelão. Está vendo que chaga?
Loc.: Como ela fez para curar essa chaga?
Velha: Não sabe que o padre Cícero está aqui. Você tá fraco. Não vou mais
te contar mais não. Não sabe que o padre Cícero é tudo ...
Velha 2: Não, senhora, você sabe que eles são novato. O negócio é preciso
ter paciência com eles. Ensinando, ensinando.
Velha: Mas eu tenho paciência. [...]
Velha: Olha aqui onde está as pernas. Olha aqui. Isso aqui, olha, os pés
dela. Está vendo? Olha o tanto que quebrou a perna. Este homem aqui
é um senhor rico. Você rá tirando o retrato' Este aqui é todo de ouro, só
para seu governo. Está com os dentes de fora, ficou bonzinho. Tudo quem
ajudou foi ele. É ouro. Olha aqui como é que é essa, tá vendo?
Loe.: E todo o dia o povo traz?
Velha: Todo dia, todo dia, não tá vendo, não tá vendo? Olha, este é o
prefeito que ganhou. Ganhou esse aqui ... Ganhou esse aqui. Já não te
mostrei esse todo?
SINC Loe.: E para prefeito ele ganhou~
Velha: É, tudo ganhou. Quem ganha traz. (sino) Tirou? (sino)
Velha 2: Ele quer tirar esse que tá aí, ó. Com o padre Cícero.
Velha: Essa aqui padeceu, esteve à morre e o padre curou ela. Tirou?
Velha para Velha 2: Esse pessoal tá muito burro, náo entende as coisas.
Velha 2: Ninguém é burro, tem que ter é paciência, porque ele tá no
meio de nós.
Velha: Este aqui tudo ganhou agora. Tirou? Tá satisfeito? [... ]
Velha: Ó meu padinho Ciço ... São três ou quatro? Estas três pessoas é
sua, leve eles na paz de Deus. Deus vai junto pelo caminho com todos os
três, viu? E tome conta dele, viu, meu pai? Porque são todos filhos teus.
Abençoa e acompanha os moços na viagem dele. Que não haja contra-
tempo com eles. Tá bom?
Loc: Tá ótimo.
Velha: E que Deus te acompanhe.
Velha 2: Junto com meu padinho Ciço.
Velha: Deus te acompanhe com a família que é sua. Padinho Ciço? Está no
céu e ele está aqui no meio de nós. Minha alma vê. Ele está aqui no meio de
nós. Não rá vendo, não? Ele nunca saiu daqui. Daqui nunca saiu (galo canta).
Então muitos ainda vivem no pecado. Mas ele está aqui, ele nunca saiu daqui,
não. Agora, assim que Nosso Senhor fazer essa limpeza, aí o padinho aparece
para nós todos e vem pra julgar os vivos e os mortos (galo canta)."

Câmera e áudio se detêm longamenre e repetidas vezes nesse espaço,
sobre essas pessoas. Não se está mais na esfera do registro pela imagem e som,
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mas sim das impressões e sensações. As senhoras dialogam e se relacionam
com essa equipe ausente da imagem. Há ação por parte delas. O significado
dessas seqüências não está construído na ordem do discurso racional. Mesmo
a economia, eixo que estrutura o filme e se articula pelo discurso racional,
também é visto fora desse discurso. Um fazendeiro sentado em sua mesa
(PP) fala em tom ameno de suas terras, suas plantações, equipamentos e
empregados. Há um corte para uma cruz de madeira de cima para baixo.
Nos pés da cruz, ex-voros: no áudio, silêncio. Quando o filme retoma ao
fazendeiro, no áudio continua seu depoimento sobre suas terras (OFF) e
ao fundo ouve-se, mas não se compreende, o som sincrônico à imagem. Ele
está visivelmente irritado. O fazendeiro então puxa um revólver e dá três
tiros para cima. A voz em offé suspensa e é elevado o som sincrônico, no
qual se escutam os tiros e sua ordem: "Ei, cabo, chama todos os cabra que
trabalha lá fora". No final desse plano, a música de Gil e um corte para a
feira de ]uazeiro (PG).

É uma imagem-síntese. Ao mesmo tempo, na ordenação geral do
filme, as imagens fazem contraponto umas às outras e nesse contraponto
produzem significados. Se o viés sociológico está presente nesses filmes,
orientando as pesquisas e até mesmo definindo conceitos, há que analisá-I os
segundo a linguagem em que se expressam e em referência à própria produção
cinematográfica; afinal, é com ela, e não com os saberes acadêmicos, que
os documentários dialogam. Como afirma Carlo Giulio Argan, diante de
uma obra "é necessário nos perguntarmos também contra quem foi feita, a
que situação cultural objetiva se opõe" .11

Em Viva Cariri! repete-se o viés de compreensão sobre ]uazeiro
presente em Padre Cícero, do mesmo Geraldo Sarno. O filme é o único dos
19 títulos feito a partir de material de arquivo, no caso o curta Padre Cícero,
o patriarca de juazeiro (1925), da Filmes Artísticos Nacionais, "uma com-
pilação cine-documental de Alexandre Wulfes". Ele era dono da empresa,
uma das produtoras com maior atuação no mercado brasileiro de filmes
não-ficcionais no período.

A narração original do filme de Alexandre Wulfes é mantida. O
filme registra a inauguração da primeira estátua de padre Cícero em ]uazeiro,
em tamanho natural, com a presença de Floro Bartolomeu, então deputado
federal eleito com o apoio do padre, e do próprio clérigo em 1925. Mais
do que um líder religioso, padre Cícero era uma importante figura política
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na reglao. Os rumos de ]uazeiro encontram-se interligados à sua própria
rrajerória; dessa forma, o filme detém-se sobre a cidade, ralvez a principal
obra do missionário, primeiro prefeito de ]uazeiro em 1911, poderoso dono
de terras e promotor do desenvolvimento comercial e agrícola da cidade.
Centro polírico e econômico, ]uazeiro era também um lugar de fé, marcado
pelas romarias.

O filme, no entanto, centra-se em padre Cícero como um agente
promotor da modernidade da cidade: automóveis, pessoas bem vesridas,
rrem, o movimentado comércio.

Floro Bartolomeu teve todo cuidado no sentido de dar grande repercus-
são para o evento. No seu entender, a festejada ocasião em homenagem
ao Almirante A1exandrino e ao Prefeito Cícero Rornâo Batista seria um
excelente motivo para promover o prestígio político de ]uazeiro e, por
conseguinte, para o bom andamento de sua trajetória nos jogos do poder.
Uma câmera de cinema registrou vários momentos da feérica inaugu-
ração, confeccionando um expressivo material de propaganda. Nessa
película havia momentos da aglomeração de populares, uma banda de
música, autoridades e o Pe. Cícero, cheio de satisfação, desfilando em
carro aberto.
Afinal, vale ressaltar que a reprodução de imagens em movimento possuía
grande valor simbólico no sentido de transmitir a presença da moderni-
dade. A máquina de filmar - uma raridade para a época - emerge nessa
circunstância como um objeto que carrega dentro de si o valor de grande
invento do mundo civilizado. 12

Símbolo de modernidade, o cinema era rambém símbolo de poder.
Um dos principais usos feitos do filme de não-ficção, nas suas primeiras
décadas de existência, foi o de crisralizar determinadas imagens daqueles que
comandassem os projetos ditos civilizarórios e modernizantes no país.

As promessas e perspectivas de modernização e crescimento, no
entanto, não se cumpriram. Apesar de grande centro no interior do Ceará, a
pobreza e a exclusão social permanecem. Sua integração à economia nacional
é periférica e muiras de suas arividades e valores rendem a desaparecer nesse
contato com o mundo urbano-industrial do litoral.

É nessa perspecriva de contrastar as promessas e o rempo presen-
te que Sarno retoma esse filme de 1925. Às imagens de 1925 acrescenta
outras feiras por ele em 1969. No contraponto com o presente, quesriona
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a modernidade decantada no filme de Wulfes e identifica as marcas de
permanência do padre Cícero. Esse permanece como principal símbolo
da cidade, não mais como representante do poder político e econômico,
mas tão-somente religioso. A estátua em tamanho natural (presente no
filme de Alexandre Wulfes) dá lugar a outra de grandes dimensóes. A sala
dos ex-votos, lotada, as velas acesas pelas ruas e as peregrinaçóes mostram
a permanência do mito religioso. Algo que não se explica como a falência
dos projetos modernizantes.
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