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Resumo

Esta pesquisa que agora apresento trata das relações entre História e Cinema, tem como objeto
o filme Cipriano (Douglas Machado, 2001) – considerado o primeiro longa-metragem
piauiense – e como problemática o desafio de entender as formas como o filme em análise, e
os discursos que são construídos ao seu redor, traduz o universo sertanejo piauiense e como
esses significados se relacionam com as estereotipias que historicamente foram tomadas como
referências para pensar esse universo. Mais do que simplesmente descrever o processo de
criação de Cipriano, a preocupação esteve localizada na possibilidade de verticalizar as
análises de um conjunto amplo e diversificado de fontes (matérias publicadas em jornais e
revistas, programas de rádio e TV, material de divulgação, encartes de festivais de Cinema e,
claro, o próprio filme objeto desta pesquisa). Essas análises foram embasadas sobre chaves
conceituais elaboradas a partir de um arcabouço teórico-metodológico igualmente amplo e
diverso de onde se sobressaem as chaves imagem, sertão, identidade e memória. A partir
desse exercício historiográfico se (re)construiu o que chamo de evento Cipriano, ou seja, o
universo discursivo formado pelo filme, pelos discursos carregados de expectativas em
relação à memória e à identidade do ser sertanejo e piauiense, que deveriam ser visíveis no
filme, e pelas diversas formas de se apropriar da obra, motivadas por interesses pessoais ou de
determinados grupos. Ante a problemática e a diversidade de fontes e chaves conceituais, fiz a
opção por organizar o texto final em três capítulos. Como se verá durante a leitura, cada um
deles, embora não se feche exclusivamente em uma única chave-conceitual, privilegiará um
tipo de conceito que ajudará a mapear e desenvolver, a partir de Cipriano, a problemática
geral da pesquisa.

Palavras-chave: História. Cinema. Cipriano. Sertão. Piauí. Identidade. Memória.

Abstract

This survey that is now shown is about the relations between History and Cinema and it has
the movie Cipriano (Douglas Machado, 2001) –considered as the first feature film from Piaui
- as the subject. Also it has the problematic and the challenge of understanding the ways the
movie in question, and the speeches used in it, translate the northeastern universe of Piaui;
and how these meanings relate with the stereotypies that were historically used as reference to
think about this universe. More than just describing the process of creation of Cipriano, the
concern was focused on the possibility of verticalize the analyses of a broad and diverse
sources (issues published in newspapers and magazines, radio and TV programs, promotional
material, inserts of film festivals, and, of course, the film itself which is the subject of this
research). These analyses were based on conceptual keys drawn from a theoreticalmethodological outline equally broad and diverse where the keys of image, interior, identity
and memory excel. From this historiographical exercise the called Cipriano event was
(re)built, in other words, the discursive universe drawn by the movie, by the speeches full of
expectations regarding memories and the identity of the northeastern and “piauiense” being,
which should be seen in the movie, and by several ways to appropriate of the work, motivated
by personal ou group interests. Faced with the problem and diversity of sources and
conceptual keys, the option to organize the final text using three chapters was done. As will
be seen when reading, each of the chapters, althought it is not clesed exclusively on a singlekey concept, will focus a kind of concept

which will help to map and develop, from

Cipriano, a general issue of research.

Keywords: History. Cinema. Northeast. Piaui. Memory.
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INTRODUÇÃO

Quando se corre pelas veredas, se busca o apelo das
memórias. Isso há de ser provisório, eu pensava...isso há
de ser provisório! E eu corria como sem rumo, mas
sabendo que o velho Cipriano me guiava, sentia seu
cheiro. Ter trazido as velhas em romaria foi obra do
destino, era pra eu me perder e, na perda, encontrar o
cemitério. Teimo em pensar: se encontro...minhas alegrias
são outras.
Vicente

NOTAS DE UMA ESCRITA, PROBLEMÁTICA DE UM OBJETO

A escrita que ora apresento está perpassada por um duplo desafio. Primeiramente, há o
desafio posto ao meu ofício enquanto historiador: elaborar uma operação historiográfica que
seja sustentada em uma fonte escorregadia como o é a cinematográfica; escorregadia,
sobretudo, por assumir a forma de intertextos1 que envolvem linguagens as mais diversas e
cujo propósito primeiro é tocar a sensibilidade daqueles aos quais está endereçada. Esse
primeiro desafio reflete-se sobre uma preocupação de ordem teórico-metodológica que por
sua vez pode ser sintetizada em duas questões: como construir uma narrativa historiográfica
coerente e inteligível a partir de um suporte documental que se apresenta na forma de uma
linguagem na qual os espaços, os acontecimentos, as falas, os silêncios, as ações e até mesmo
os olhares trocados pelas personagens ajudam a compor um amálgama de narrativas cujos
sentidos possíveis desdobram-se em formas múltiplas e não lineares? Como proceder à leitura
histórica de um filme, vez que este se apresenta como um mundo multidimensionado e cujos
sentidos são construídos pela relação entre o que está “dentro” e o que está “fora”, ou seja,
entre o tecido de sua narrativa e as experiências de seus consumidores em potencial?

1

O entendimento de intertexto, ancorado na narratologia, está ligado à percepção das formas como diferentes
enunciados se relacionam entre si na composição de significados para uma obra. Nesse estudo, trabalhar com a
noção de intertexto foi duplamente útil: ajudou-me a refletir sobre as formas como o filme se relaciona com
produções, temáticas e abordagens anteriores no cinema brasileiro e, também, como se dá a relação entre ele e
uma série de outros enunciados que o acompanham. Nesse sentido, Aumont e Marie, retomando Gérard
Genette, apontam uma tipologia das relações intertextuais e, particularmente, três delas me são significativas
na proposta de problematizar historicamente Cipriano:1º) a paratextualidade relativa aos “cartazes, as resenhas
para os críticos da imprensa, o making of promocional, as entrevistas com o autor e os atores, etc.”; 2º) a
metatextualidade, ou seja, “o comentário da obra por outro texto: artigo crítico, análise escrita ou audiovisual”,
e 3º) a arquitextualidade ou a “relação de pertencimento do texto ao gênero que o define, o arquitexto sendo
[...] o conjunto das categorias gerais de onde procede cada texto particular. Tal relação desempenha um papel
de primeiro plano na produção cinematográfica e na expectativa do público que sempre inscreve o filme que
vai ver em uma categoria preexistente (um ‘gênero’, mesmo se vago)”. Cf. AUMONT, Jacques e MARIE,
Michel. Dicionário teórico e crítico de cinema. Verbete Intertexto. Campinas, SP: Papirus, 2003, p. 171. Para
evitar uma possível e inútil confusão de ordem conceitual, pois a ideia de “intertexto” se confunde com a de
“dialogismo” na forma como esta é atribuída ao pensamento bakhtiniano, ressalto, me utilizando do
pensamento de José Luiz Fiorin, que, sob diversos termos – polifonia, dialogismo, heterogeneidade,
intertextualidade –, o que está verdadeiramente em jogo é a aceitação da não existência de uma enunciação
discursiva em sua forma pura. FIORIN, José Luiz. Interdiscursividade e intertextualidade. In: BRAIT, Beth
(org.). Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006.
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O segundo desafio é adentrar um campo de discussão não menos controverso como o é
aquele que trata de questões identitárias e de memória, em especial daquelas que incidem
sobre as imagens do sertão na cultura brasileira. É sobre esse duplo desafio que se sustenta a
problemática da pesquisa que apresento, qual seja: entender as formas como o filme Cipriano,
e os discursos que são construídos ao seu redor, traduz o universo sertanejo piauiense – sua
natureza, cultura e personagens – e como esses significados se aproximam ou se afastam das
estereotipias que historicamente foram tomadas como referências para pensar esse universo.
Aqui, tornam-se necessárias algumas observações introdutórias acerca do objeto desta
pesquisa: a primeira é a de que este objeto não ficou reduzido a uma História do Cinema, do
Cinema Piauiense, ou à História da Cultura Sertaneja Piauiense, uma vez que o Cinema, mais
precisamente um de seus produtos – o filme – será tomado como um suporte para o
entendimento das imagens sobre o sertão. A segunda observação é quanto ao foco estar
centrado em um único filme, pois ele servirá como ponto de partida para a compreensão de
uma realidade maior: as imagens do sertão que marcam a recente produção cinematográfica
brasileira, bem como o mote para uma reflexão acerca dos discursos responsáveis por
(re)elaborar imageticamente o universo sertanejo e as formas como esses discursos se
apresentam na cultura piauiense.
Ao chamar a atenção para esse duplo desafio que envolve a pesquisa, acredito ter
deixado claro que a minha prática, propositalmente, trilhou dois caminhos, os quais acabaram
por se entrecruzar ao final: as reflexões acerca das imagens do sertão se conectaram com
aquelas que tratam do ofício do historiador e de questões e temas que se revelam sempre
problemáticas ao seu metier.2 Desse modo, a escrita de minha tese é pautada na necessidade
de organizar as ideias a partir de uma verticalização decrescente das temáticas e problemas
abordados, o que, por sua vez, justifica a escolha de um texto introdutório um pouco mais
longo do que o habitual, no qual eu possa desenvolver uma discussão mais pontual acerca da

2

Em texto que se tornou referência para pesquisadores que se debruçam sobre aspectos da visualidade, Ulpiano
Meneses chama a atenção para o que ele nomeou de “desvios ou insuficiências” reveladas com uma leitura
atenta da maioria dos trabalhos historiográficos produzidos no Brasil e no exterior sobre o tema. Segundo
Ulpiano, grande parte dos historiadores peca ao demonstrar “[...] desconhecimento da problemática teóricoconceitual relativa ao fenômeno da representação, em geral, à natureza da imagem visual, em particular, e à
visualidade, como um todo; utilização preponderante da fonte visual ainda como mero repositório especular de
informação empírica, contendo em si sua própria identidade, automanifesta, com a consequente reificação;
dependência de técnicas de leitura derivadas de uma submissão mecânica à Iconografia/Iconologia [...] ou de
uma semiótica a-historicizada, que impede estudar sejam os enunciados da imagem, sejam suas trajetórias;
ênfase dada à tipologia documental e não aos problemas históricos; teto limitado às questões das mentalidades,
do imaginário e da ideologia”. MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, História
visual. Balanço provisório, propostas cautelares. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 23, n. 45, 2003,
p. 22.
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problemática, das chaves conceituais e dos referenciais teóricos que serviram de arcabouço à
minha pesquisa.

1 A narrativa fílmica e os desafios à prática historiográfica

A incorporação do Cinema como fonte e objeto de uma reflexão possível ao ofício do
historiador é relativamente nova, datando mais precisamente da década de 1960, com o
trabalho pioneiro do historiador francês Marc Ferro. Observa-se que o adentrar da
historiografia por esse campo não aconteceu por simples acaso; na verdade, os historiadores,
acompanhando antropólogos e historiadores da arte, passam a reconhecer a visualidade3 como
uma dimensão importante da cultura. Agrega-se o fato de que na década de 1960 ocorre a
ampliação e o amadurecimento da noção de documento histórico, o que possibilitou maior
aproximação dos historiadores em relação às fontes ditas visuais.4 Da ampliação do campo
documental ao reconhecimento das produções visuais, em especial a cinematográfica, como
documento disponível à prática dos historiadores, houve um aumento significativo de
pesquisadores que se dedicaram a essa reflexão, culminando com a possibilidade atual de se
conceder legitimidade à existência de uma História Visual.5
No caso da relação História-Cinema, é importante delimitar três questões preliminares:
primeiro, o filme não traz em si o status de “fonte histórica”, pois, como toda fonte, a fílmica
só se configura como tal a partir do momento em que o historiador transforma algo, que tem
uma função para a qual foi produzida, em outra coisa, que passa a ser significada de forma
diferente, a partir dos resultados alcançados por uma operação historiográfica.6 A segunda
3

A noção de visualidade é marcada por uma diferença singular em relação à de fonte visual. Enquanto a segunda
está relacionada à materialidade do documento (é o artefato artístico tomado em sua dimensão física), a
primeira está relacionada às formas de ver o documento (ler e atribuir significados aos artefatos). Logo,
subentende-se que a visualidade estaria carregada de historicidade, o que garante a mutabilidade das formas de
apropriação e interpretação das fontes visuais. MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Op. cit., 2003.
4
Idem.
5
A ideia do que viria ser uma “História Visual” ganha repercussão no Brasil, sobretudo, com as pesquisas de
Ulpiano de Meneses. Em um de seus artigos, o historiador defende que “a ‘História Visual’ [...] não se trata de
mais uma migalha, como diria François Dosse, na atomização pela qual a disciplina vem passando, mas
simplesmente de um campo de operação de grande valor estratégico para o conhecimento histórico da
sociedade, na sua organização, funcionamento e transformação. Nessa perspectiva, também não tenho a
pretensão de definir epistemologicamente o que seja História Visual – sobretudo porque não identifico
especificidade epistemológica suficiente [...]. Assim, conviria incorporar a visualidade como dimensão
possível de ser explorada em qualquer dos segmentos correntes da História.” MENESES, Ulpiano T. Bezerra
de. Rumo a uma “História Visual”. In: MARTINS, José de Souza. ECKERT Cornélia. NOVAES, Sylvia
Caiuby (org.). O imaginário e o poético nas Ciências Sociais. Bauru, SP: EDUSC, 2005, p. 33.
6
Por operação historiográfica, entende-se a relação estabelecida entre o lugar assumido por quem constrói os
enunciados, os procedimentos de sua pesquisa e a materialização dessa relação com a produção de um texto
que dê conta dos passos e resultados da própria pesquisa. CERTEAU, Michel de. A escrita da História. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2006, p. 66.
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questão é o reconhecimento de que a prática hermenêutica com a fonte fílmica encontra
limites nem sempre precisos: na tentativa de fazer o filme “falar” e, desse modo, marcar “um
lugar científico” para a sua escrita, o historiador acaba extraindo “o documento de seu
contexto histórico”,7 fazendo com que fiquem silenciadas experiências e expectativas que o
ajudariam a compreender a complexidade e a dimensão de seu objeto. Por último, passado o
momento inicial de incorporação e amadurecimento da crítica cinematográfica ao campo de
pesquisa dos historiadores, acredito ter chegado à etapa de relativizar a centralidade teóricometodológica do próprio conceito de visualidade, conferindo atenção a outras linguagens e
suportes que fazem parte do processo de construção e significação de um filme.8
Assim, o primeiro desafio suscitado pelo universo fílmico ao trabalho do historiador
está localizado no interior da possibilidade de verticalizar a análise histórica da fonte até o
limite do possível, no qual esse limite é entendido como sendo as próprias limitações
hermenêuticas inerentes ao seu metier, acrescidas das possibilidades de interpretação
autorizadas pelo filme e o universo que o circunda. Desse modo, proponho suscitar uma
reflexão sobre algumas questões retóricas que me acompanharam no decorrer da pesquisa: é
coerente creditar a uma produção artística9 a possibilidade de se transformar numa espécie de
porta entreaberta para uma temporalidade com a qual ela estaria relacionada? Que relações
podem existir entre uma obra e a temporalidade da sua produção, ou mesmo dos lugares
psicológico, social e geográfico ocupados pelos responsáveis por sua criação? Qual a
7

Cf. CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes do fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994, p. 81.
Como demonstrarei no decorrer do texto, os significados atribuídos e agenciados em torno de um filme não se
limitam ao conteúdo das suas imagens; daí a ideia de visualidade – ainda bastante útil – não abarcar e
responder a toda sorte de problemáticas suscitadas por uma produção cinematográfica.
9
Embora cresça em proporções espantosas, os estudos de História-Cinema ainda carecem de bibliografias que
tratem de questões preliminares como, por exemplo, a possibilidade de se atribuir um estatuto artístico ao
Cinema e, sobretudo, as implicações de ordem metodológica geradas quando da percepção – ou não – do
Cinema como uma expressão artística. Em momento apropriado levarei essa discussão adiante; por enquanto,
para evitar atropelos conceituais, esclareço que a aceitação do cinema como produção artística está relacionada
a uma vertente teórica que o percebe como um sistema que desenvolve formas narrativas próprias e que não
busca reproduzir fielmente o real, logo, se aproximando conceitualmente do que se define como arte. Cf.
AUMONT, Jacques e MARIE, Michel. Op. cit., 2003, p. 289. Numa discussão mais conceitual, o historiador
Jaison Castro, fazendo uma leitura de Benjamin, coloca a discussão de forma pontual: “Walter Benjamin
argumenta, no entanto, que não há mais espaço para a discussão se o cinema (ou a fotografia) são formas de
arte ou não, porque o seu surgimento alterou a própria maneira de ser da arte. Os que advogam a posição de
recusa dos novos meios imagéticos como artísticos partilham de um conceito de arte ‘alheio a qualquer
consideração técnica e que apresenta o seu próprio fim no advento provocativo da nova técnica’. A existência
desses meios, pura e simples, já inviabiliza a dicotomia arte (território da aura) x consumo (território do valor
da troca), já que outras esferas artísticas é que têm de se reformular diante do desafio do cinema. É impossível
buscar a compreensão de artes como a fotografia e o cinema ‘diante do mesmo tribunal que elas haviam
derrubado’. Novas formas de se relacionar com a arte e com a aura, consequentemente, tiveram que surgir [...].
O cinema, assim, longe de estar afastado da discussão sobre a arte e o consumo, é uma de suas forças
motrizes”. CASTRO, Jaison. Aura e fantasmagoria no cinema urbano de Walter Hugo Khouri. In: CASTELO
BRANCO, Edwar de Alencar (org.). História, cinema e outras imagens juvenis. Teresina: EDUFPI, 2009, p.
107-108.
8
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possibilidade de lançar um olhar sobre a arte para, a partir dela, encontrar outro universo que
não o construído por sua própria linguagem? Como proceder à leitura histórica de uma
produção artística se a cada dia o leitor torna-se outro e, consequentemente, constrói outro
olhar a partir de novas experiências?
Dada a profundidade desses questionamentos e os limites de quem os está propondo,
não deverá ser surpresa se ao fim deste trabalho alguns deles permanecerem sem resposta.
Entretanto, com a advertência de que não se devem fazer indagações que não possam ser
respondidas, fica a questão: por que fazê-las? Acredito que a consciência da profundidade e
da complexidade que recobre a problemática de uma pesquisa é tão importante quanto o
conhecimento de suas possíveis respostas. Acredito, ainda, que não haja uma resposta pronta
para a maioria destes questionamentos e que a mais factível, e provavelmente a única forma
de respondê-los, é no interior do próprio exercício de tratar a fonte e pensar o objeto. Esses
questionamentos também me foram úteis por possibilitar enveredar por caminhos que
considero atraentes e necessários, quais sejam, refletir sobre a complexidade e possibilidades
da relação História-Cinema, numa perspectiva que tome a produção fílmica para além de um
simples indício representacional capaz de refletir uma determinada realidade histórica.10
No momento, ficarei limitado a incursões sobre algumas das interrogações já apontadas.
Ao iniciar uma reflexão sobre Cipriano, parto da ideia de que o filme constrói um mundo que
lhe é próprio e, como tal, pode ser sintomático quanto às experiências e expectativas dos
homens em relação ao seu próprio tempo, não estando submisso a uma relação de causa e
efeito que o aprisionaria aos “contextos” de sua produção. Colocando de outro modo: parto do
princípio de que as narrativas, ficcionais ou não, mantêm uma relação tempo-espacial com o
lugar de onde são pensadas e para os quais são endereçadas e que, por isso, guardam relações
com as subjetividades que povoam uma dada realidade histórico-cultural. Significa dizer que
a pesquisa enveredou por uma investigação não apenas do “contexto” que envolveu o
momento de produção do filme tomado como referência, mas, sobretudo, pelo entendimento

10

Essa perspectiva ficou conhecida como “teoria do reflexo”, na qual predomina uma postura que vê a imagem
como uma cópia empobrecida de uma realidade previamente existente: “É provável que o significado de
‘imagem’ que se dá em primeiro lugar, ainda que apenas aos olhos de uma consideração ingênua ou apressada,
seja o de cópia; para a imagem se deveria falar então de reprodução mais do que de produção, de relação de
dependência de um modelo, esteja ele fisicamente ausente ou presente no ato de tal reprodução. Segundo esse
pressuposto, a imagem não faria mais que aproximar de algum modo um objeto longínquo no espaço e/ou no
tempo (e não nos perguntaríamos em que medida ‘atualizar’ significa prolongar a sua vida num sistema,
dando-lhe consistência e eficácia, nem tampouco perguntaríamos se e como a esta cópia é atribuída uma vida
independente do modelo). É fácil observar que em tal caso se estabeleceria uma profunda diferença entre
realidade e interpretação, como se existissem alguns modelos verdadeiros que depois são copiados (e essas
cópias não poderiam ser senão exemplares empobrecidos desse modelo)”. Cf. ENCICLOPÉDIA EINAUDI.
Imprensa Nacional – Casa da Moeda. v. 31, Verbete: Imagem, p. 178.
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da sua linguagem (aqui materializada na narrativa desenvolvida pelo cineasta) e os discursos e
expectativas por ele agenciadas, como elemento histórico e carregado de significados.
Por isso, penso que uma excessiva atenção sobre o “contexto de produção do filme”,
além de infrutífera, pode ser prejudicial a uma leitura acurada dele. Em sintonia com o
objetivo geral da pesquisa, tenho como fonte primeira do trabalho, evidentemente, o filme em
análise, incluindo, ainda, seu roteiro, notas de filmagem, marcas de decupagem e todo o
universo criado em torno da sua produção e consumo (material de publicidade, reportagens e
textos jornalísticos). Ressalte-se que, embora eu tenha feito, em nome do aprofundamento do
tema proposto, a opção de verticalizar a discussão sobre um único filme, serão estabelecidos
diálogos com outras produções cinematográficas – piauienses ou não – ao passo e ao nível
que a pesquisa exija e permita. Vale lembrar, ainda, que minha fonte primeira não fará com
que sejam dispensadas outras – jornais, revistas e periódicos especializados que tratem tanto
do filme em estudo, quanto da cultura piauiense e das imagens do sertão sob uma concepção
mais abrangente.
O propósito é tentar escapar da armadilha que vê as estruturas político-sociais de uma
época como os elementos explicativos que podem descortinar sentidos pretensamente
escondidos na narrativa fílmica. Ulpiano, por acreditar que as práticas atuais dos historiadores
ainda estão próximas daquelas que procuram inicialmente ligar as imagens a um passado do
qual elas seriam filhas, e por isso teriam informações a prestar, chama a atenção para duas
posições diante delas e que, sutil e ironicamente, são responsáveis por excluí-las do ciclo
social e mesmo da história:
A primeira procura ultrapassar tanto o horizonte da pura visualidade quanto
as implicações da singularidade na criação artística, buscando significações
antropológicas, geográficas e históricas para padrões de imagem [...]. A
segunda tem marca documental e classificatória. Partindo da imagem
medieval, depois concentrando-se na renascentista, esforça-se por
estabelecer parâmetros e métodos para decodificar os sentidos originais da
imagem (Iconografia), culminando com sua inserção numa “visão de
mundo” de que ela seria sintoma (Iconologia). 11

Como é possível observar, essas práticas acabam por subtrair a historicidade da fonte
imagética sob dois aspectos sutis, ao ponto de serem quase imperceptíveis: primeiro,
assumindo essa posição, a arte só pode falar da história na medida em que ela é deslocada
para fora desta, ou seja, mais do que uma “copartícipe”, ela seria um produto da história.
Segundo, a arte em geral só poderia falar de uma temporalidade passada, caso seus
11

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Op. cit., 2003, p. 13-14.
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significados permanecessem presos a ela, pois não faria sentido atribuir a um artefato o status
de porta-voz de uma época, se as informações por ele disponibilizadas não reportarem à
temporalidade à qual estaria ligado e que move a curiosidade de quem o toma como fonte.
Ciente dessas armadilhas, a análise fílmica que propus percorreu dois caminhos
complementares, visando “revelar tanto a estrutura interna da obra, como as suas relações
externas” e, a partir dessas estruturas, entender como o filme se relaciona “com a realidade
histórica e social em que se move e da ficção não necessariamente verossímil, não raro tecida
de violações das normas que ele estabelece e prefigura”.12 O passo inicial foi compreender os
possíveis níveis de intercruzamento entre a obra e o contexto com o qual está entrelaçada: se
as produções culturais ganham significados específicos a partir de seus contextos de produção
e consumo, a atenção sobre as condições que circundam o filme (local e época de produção,
meio cultural, equipe produtora, patrocinadores, público-alvo, expectativa gerada através da
imprensa) serviu como um dos pontos de ancoragem para o seu estudo.13 Essa
contextualização não implicou o propósito de encontrar uma relação direta e hierarquizada de
causa e efeito entre o filme e o momento histórico de sua produção, pois se acredita que a
relação que o filme mantém com a sociedade é uma relação de mediação, em que um exerce
influência e se deixa influenciar pelo outro.
Com relação à localização temporal do objeto desta pesquisa, vale destacar alguns
elementos interessantes, os quais foram devidamente observados em momentos oportunos da
escrita. Primeiramente, embora o lançamento de Cipriano só tenha ocorrido em 2001, a
imprensa local passa a noticiar e agenciar expectativas a seu respeito desde 1997, e estende
seus comentários até, pelo menos 2003, quando ocorre a sua estreia no Canal Brasil. Dessa
forma, as fontes trabalhadas e as discussões aqui levantadas têm como recorte temporal o
intervalo que se estende de 1997 a 2003. As datas revelam pouco, ou quase nada, quão fértil
em termos de disputas ideológicas foram esses anos que marcaram o final do século XX e o
início do XXI. Em nível nacional, houve uma política de celebração dos 500 anos do

12
13

ENCICLOPÉDIA EINAUDI. Op. cit., p. 192.
Propondo a percepção da historicidade de um filme em sua plenitude, o historiador Alcides Freire Ramos, ao
analisar o filme Terra em Transe, usa um argumento que foi muito útil na construção do meu texto: “As
relações existentes entre o cinema e a história trazem muitas dificuldades de definição e análise. A principal
delas diz respeito à necessidade de discutir não somente o modo como um determinado filme (documentário ou
ficção) foi concebido (o que remeteria para um possível projeto do diretor), mas fundamentalmente como esta
obra cinematográfica foi consumida/apropriada/recebida por seu respectivo público. Desse ponto de vista,
apresentam-se as seguintes questões: como verificar historicamente o papel desempenhado por um filme?
Quais parâmetros devem ser utilizados para caracterizá-lo historicamente? As análises internas (temáticas e de
linguagem) seriam suficientes?” RAMOS, Alcides Freire. Terra em Transe (1967, Glauber Rocha): estética da
recepção e as novas perspectivas de interpretação. Revista Fênix, v. 3, ano 3, nº 2, 2006, p. 2. Disponível em:
<http:www.revistafenix.pro.br>. Acesso 5 set. 2012.
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descobrimento do Brasil que, por sua vez, fez surgir discursos e iniciativas de valorização da
memória e da identidade nacional. Por outro lado, também em nível nacional, a partir de
meados da década de 1990, houve euforia no que concerne às possibilidades da produção
cinematográfica brasileira.
No Piauí, os anos entre 1997 e 2003 não se mostraram menos férteis em expectativas e
discussões. Primeiramente, os setores responsáveis pelo financiamento e divulgação dos bens
culturais no estado, tanto da iniciativa pública quanto privada, cuidaram de acompanhar a
valorização da memória e da identidade nacional, com o diferencial de buscarem, no interior
desses discursos da nação, marcar as particularidades da memória e da identidade do Piauí do
seu povo e da sua cultura. Em segundo lugar, constata-se, no Piauí o surgimento de uma
situação bem particular: ao mesmo tempo em que a década de 1990 marcou a criação de
novos e o fortalecimento de antigos conglomerados de comunicação no estado – estes sempre
preocupados em exaltar as belezas naturais, as potenciadades econômicas e as riquezas
culturais do lugar –, a população e o poder público local passam a se ressentir, com mais
frequência, das imagens negativas sempre vinculadas ao estado e ao seu povo pela imprensa
nacional.
É em meio a essa atmosfera fecunda quanto às questões de ordem cultural e identitária,
dentro e fora do Piauí, que surge Cipriano e um vasto campo de discursos que tentou
divulgá-lo como uma produção cultural, com a capacidade e o mérito de capturar o que se
acreditava constituir a essência da alma piauiense e que, por isso, deveria ser apoiado pelo
poder público e, literalmente, adotado por todo cidadão como um projeto representativo e
valorativo de toda uma comunidade. A equipe produtora do filme e grupos políticos
representados, ou não, pelos jornais locais souberam tirar proveito dessa situação. Como se
verá no decorrrer da escrita, o filme Cipriano, ou a simples possibilidade da sua realização,
acabou por se tornar objeto de disputas e, sobretudo, munição para denunciar e atacar o que se
acreditava como sendo uma mentalidade tacanha dos políticos e dos empresários locais que
não valorizariam um produto da terra.
O passo seguinte, com vista a direcionar o trato com a fonte, e esse bem mais longo, foi
destacar os mecanismos de funcionamento do “mundo da obra”, ou seja, os modos como a
ficção extrapola os aspectos da temporalidade vivida, habilitando-se a “detectar, na forma das
variações imaginativas, as potencialidades não efetuadas” de um tempo histórico. 14 Esse
encaminhamento justificou a atenção dispensada aos mecanismos com os quais o filme

14

RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, SP: UNICAMP, 2007, p. 275.
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constrói seus significados (gênero narrativo,15 personagens, locações, iluminação, fotografia,
material sonoro, silêncios, imagens16), invertendo o padrão de verdade para chegar, não a
personagens reais que marcaram um lugar na história e que se poderiam fazer presentes no
filme, mas aos que foram possíveis, porém não realizados, e que podem ser tomados como
indícios dos mecanismos por meio dos quais uma sociedade constrói imagens para se
reconhecer e identificar o outro.
Nessa direção, um caminho é apontado por Gisela Pankow, ao buscar na literatura e no
cinema objetos de reflexão de sua prática psicanalítica. Recorrendo metodologicamente a
Freud, Pankow se apropria da literatura como sinal para “a fala que abre a existência e que dá
sentido à vida humana”, ou seja, a princípio, ela não está preocupada com a veracidade ou a
realidade factual dos eventos e cenas narradas; trata-se, na verdade, de tomar as personagens e
narrativas e “abri-las para a sua verdade existencial e simbolizante”.17 Embora não centrando
minha leitura num referencial psicanalítico, o exemplo acima serviu como exercício para uma
compreensão histórica que escape de critérios comumente utilizados para pôr em campos
estanques e conflituosos a ficção e a realidade, a mentira e a verdade, o histórico e o não
histórico.
A capacidade da ficção de não apenas criar contextos imaginativos, mas, através da
própria tessitura da sua intriga, construir sentidos articuladores da experiência temporal dos
sujeitos, está relacionada ao que Paul Ricoeur chamou de “imaginação produtora”. Frente à
impossibilidade da existência de uma fenomenologia pura do tempo que possa captá-lo em
sua essência, cabe à narrativa ficcional o papel de (re)figurar a experiência temporal do

15

A atenção à estrutura narrativa do filme não significa a celebração da linguagem em si mesma, pois, na
narrativa do filme, ganham vida aspectos e valores da realidade, aos quais não poderíamos ter acesso fora do
jogo metafórico da arte. Além do mais, como ensina Hayden White, a escolha de um gênero narrativo
(tragédia, comédia, drama), a fim de estruturar uma trama, não é uma simples opção estética: desempenha, na
prática, papel central frente às imagens e ao tipo de significado que se busca construir. Portanto, essa atenção
para os modos narrativos deve ter papel central nas preocupações dos historiadores, vez que, quando se faz
uma opção por um gênero, está se fazendo, na verdade, uma opção por um tipo específico de compreensão que
se quer estabelecer. Por exemplo, ao se fazer uma leitura, mesmo que superficial, dos dois gêneros narrativos
que mais estão presentes em filmes que abordam, em algum nível, o universo sertanejo – a tragédia e a
comédia –, evidencia-se que as formas mais comuns de se construir e significar imageticamente o “lugar”
sertão na cinematografia brasileira varia entre a hostilidade e o pitoresco. WHITE, Hayden. O texto histórico
como artefato literário. In:_____. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo: EDUSP,
2001.
16
Frequentemente, refiro-me aos mecanismos narrativos do filme usando genericamente o termo imagem (os
motivos de preferir esse termo ao invés de representação serão abordados ao final deste texto); com isso, não
perco de vista o fato de que o filme vai muito além de suas imagens. Ao fazer referências constantes às
imagens, seguindo historiadores e pesquisadores de outras áreas, assumo um amplo entendimento da imagem
para além de seu suporte pictórico. Desse modo, pode-se falar de imagens sonoras, auditivas, táteis, verbais ou
mesmo mentais. Cf. SANTAELLA, Maria Lúcia. Palavra, imagem e enigmas. Revista USP, p. 36-51, 1992.
17
PANKOW, Gisela. O homem e seu espaço vivido: análises literárias. Campinas, SP: Papirus, 1988, p. 9.
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homem, dando visibilidade e solução a aporias impossíveis de serem resolvidas em outros
gêneros narrativos:
[...] a maneira única como a história responde às aporias da fenomenologia
do tempo consiste na elaboração de um terceiro-tempo – tempo
propriamente histórico –, que faz a mediação entre o tempo vivido e o tempo
cósmico. Para demonstrar a tese, recorreremos aos procedimentos de
conexão, tomados da própria prática historiadora, que garantem a reinscrição
do tempo vivido no tempo cósmico: calendário, sequência das gerações,
arquivos, documentos, rastros. A reinscrição do tempo vivido no tempo
cósmico realizada pela história, responde, da parte da ficção, uma solução
oposta das mesmas aporias da fenomenologia do tempo, a saber, as variações
imaginativas que a ficção opera sobre os temas maiores dessa
fenomenologia. 18
Ou ainda:

Se é verdade que uma das funções da ficção [...] é libertar
retrospectivamente certas possibilidades não efetuadas do passado histórico,
é graças ao seu passado quase histórico que a própria ficção pode exercer
retrospectivamente a sua função libertadora. O quase-passado da ficção
torna-se assim o detector dos possíveis ocultos no passado efetivo. O que
“teria podido acontecer” [...] recobre ao mesmo tempo as potencialidades do
passado real e os possíveis “irreais” da pura ficção. Essa afinidade profunda
entre o verossímil de pura ficção e as potencialidades não efetuadas do
passado histórico talvez explique, por sua vez, por que a libertação da ficção
das coerções da história – coerções resumidas na prova documentária – não
constitui [...] a última palavra acerca da liberdade da ficção.19
Referindo de outra forma, o presente trabalho caminhou no sentido de entender o que existiria
entre a atividade de narrar uma história – aceita ou não como ficcional – e o caráter temporal da
experiência humana, uma relação que não é apenas acidental ou casual:

Vejo nas intrigas que inventamos o meio privilegiado pelo qual
reconfiguramos nossa experiência temporal confusa, informe e, no limite,
muda [...]. É na capacidade da ficção de refigurar essa experiência temporal,
presa às aporias da especulação filosófica, que reside a função referencial da
intriga.20

Desse modo, as hipóteses e análises aqui estabelecidas não se detiveram apenas em
questões que oscilam entre o “meio”, a “vida” e a “obra” do diretor e da equipe envolvida; ao
contrário, a atenção recaiu sobre os artifícios narrativos do filme e as suas experiências de
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RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Tomo III. Campinas, SP: Papirus, 1997, p. 174.
Ibidem, p. 331.
20
Idem. 1994, p. 12.
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leituras para tirar parte de minhas conclusões.21 Embora, como aponta Lynn Hunt, “uma nova
geração de historiadores da cultura”22 use técnicas e abordagens próximas daquelas utilizadas
por produtores e estudiosos de narrativas ficcionais – no caso em particular, Hunt está se
referindo às contribuições da crítica literária ao ofício dos historiadores – um problema parece
ainda não estar suficientemente resolvido para esses profissionais: a relação entre o texto e seu
contexto.23 Em outras palavras, trata-se do problema de saber o que estaria dentro e o que
estaria fora do discurso significante e que deve ser levado em consideração para sua
problematização histórica.
Uma alternativa é indicada por Dominick LaCapra em sua tentativa de entender o
entrelaçamento24 entre a linguagem e o mundo que ela/nela habita. Para LaCapra, o principal
problema observável no trato dos historiadores com os textos utilizados como fontes para seus
estudos é o predomínio de uma concepção documental que costuma estruturar tal relação. Em
oposição a essa concepção documental, o teórico propõe outra que toma o texto a partir de
uma perspectiva que leve em consideração o respeito à sua condição enquanto obra,
pensando-o como “ser-obra” que não se liga mecanicamente a uma realidade histórico-social.
LaCapra resume a diferença ente as duas perspectivas:
[o caráter] documentário situa o texto em termos de dimensões factuais e
literais que implicam numa referência a uma realidade empírica e transmite
informações sobre ela, [enquanto que] o “ser-obra” complementa a realidade
empírica com acréscimos e roubos. Implica por outro lado dimensões do
texto não redutíveis ao documentário, que incluem de maneira preponderante
os papéis de compromisso, interpretação e imaginação. O “ser-obra” é
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Dada a impossibilidade óbvia de entrevistar todos os espectadores que assistiram ao filme, o que estou
chamando de “experiências de leitura” foi buscado em matérias publicadas em jornais e revistas, em
depoimentos que foram ao ar nas TVs e rádios locais e que expressaram opiniões de sujeitos diversos sobre
ele. Nesse sentido, mesmo sem ter a pretensão de estabelecer uma filiação acadêmica mais rígida, a construção
de parte da metodologia empregada neste trabalho é devedora das leituras da obra de Hans Robert Jauss, bem
como daquelas escritas pelos seus seguidores e críticos. A Estética da recepção de Jauss, “como seu nome
indica [...], insiste na importância da acolhida, da ‘recepção’ da obra pelo público. Jauss insiste
particularmente no papel primordial da relação dos leitores, de seus julgamentos e de suas expectativas diante
de obras novas. Face à novidade artística, três realizações são possíveis: a satisfação imediata, a decepção, até
mesmo a irritação ou então o desejo de mudar e de se adaptar aos horizontes inéditos abertos pela obra”.
JIMENEZ, Marc. O que é estética? São Leopoldo, RS: UNISINOS, 1999, p. 363.
22
HUNT, Lynn. História, cultura e texto. In: _____. A nova história cultural. São Paulo: Martins Fontes, 2001,
p. 19.
23
Momentaneamente tratarei genericamente da linguagem fílmica como sendo um texto, sem me preocupar em
delimitar ou explicar melhor tal posicionamento. Em momento oportuno, discutirei tal possibilidade de
comparação e as implicações de ordem teórico-metodológicas que isso acarreta.
24
O significado do termo entrelaçamento não pode passar despercebido ou ser interpretado apenas como figura
de linguagem. Em LaCapra, linguagem e sociedade – que poderíamos chamar também de contexto, estruturas
culturais – estão tão intimamente entrelaçadas que seria impossível separar uma da outra. LACAPRA,
Dominick. Repensar la historia intelectual y leer textos. In: PALTI, Elías José. Giro linguístico e história
intelectual. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 1998.
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crítico e transformador, porque desconstrói e reconstrói o dado, trazendo ao
mundo algo que não existia antes.25

Seguindo essa linha de raciocínio, o autor lamenta a leitura reduzida de obras ficcionais
no fazer historiográfico. Essa argumentação sugere que se deve explorar não apenas os fatos
narrados e que guardam relação representacional com uma realidade vivida, mas, também, a
própria linguagem como constitutiva e constituída de temporalidade. Para LaCapra, são essas
questões que marcam as diferenças entre as posturas documentarista e do ser obra, implica
afirmar que não existe um contexto histórico deslocado e exterior ao texto que sirva para
explicá-lo, dar-lhe sentido pleno. Isso porque em cada texto se encontram “um conjunto de
contextos interatuantes cujas relações mútuas são variáveis e problemáticas” 26, o que coloca
sob questionamento os critérios de interpretação comumente utilizados pelos historiadores. 27
As reflexões de LaCapra acerca das formas narrativas enquanto categorias históricosociais, guardadas as divergências entre posturas, podem ser reforçadas com outras elaboradas
por Paul Ricoeur. Localizadas em meio a um debate mais amplo entre a Teoria da História e a
Narratologia contemporânea, as questões assinaladas por Ricoeur vão de encontro à
possibilidade estrutural de pensar o discurso de forma autossuficiente, ou seja, para o
hermeneuta, a dimensão referencial do discurso põe em relevo o aspecto comunicativo
próprio das práticas linguísticas, o que desautoriza pensar a linguagem apenas por
prerrogativas meramente sintáticas.28
25

LACAPRA, Dominick. Op. cit., p. 245-246.
Ibidem, p. 252.
27
Um bom exercício historiográfico no sentido de tomar o texto ficcional levando em consideração o momento
de sua produção, mas respeitando sua alteridade enquanto constituidora de um universo organizado e
permeado de historicidade é o que faz Carlo Ginzburg ao propor uma leitura de O vermelho e o negro de
Stendhal. Observando as astúcias de Stendhal ao utilizar o discurso livre direto e uma pontuação fragmentada,
que imprimiu na narrativa um ritmo agitado e febril capaz de desorientar o leitor, Ginzburg percebe como o
literato do século XIX “por meio de um relato baseado em personagens e acontecimentos inventados, [...]
procurava alcançar uma verdade histórica mais profunda”, colocando em evidência as tensões sociais em jogo
na França do final do século XVIII e início do XIX. Cf. GINZBURG, Carlo. A áspera verdade – um desafio
de Stendhal aos historiadores. In:_____. O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Cia. das
Letras 2007, p. 174.
28
A discussão travada por Ricoeur no campo da Narratologia, a meu ver, se não esgota a problemática,
possibilita um referencial operacionalisável frente à relação história-ficção. Para o hermeneuta, a questão
reside não em provar a existência dos fatos narrados, hierarquizar ou extinguir as fronteiras entre as duas
formas narrativas, mas perceber como as narrativas tidas como históricas (ou historiográficas) ou ficcionais
compartilham características das quais não podem prescindir: “O problema será, então, mostrar como a
refiguração do tempo pela história e pela ficção se concretiza graças a empréstimos que cada modo narrativo
toma do outro. Esses empréstimos consistirão no fato de que a intencionalidade histórica só se efetua
incorporando à sua intenção os recursos de ficcionalização que dependem do imaginário narrativo, ao passo
que a intencionalidade da narrativa de ficção só produz os seus efeitos de detecção e de transformação do agir
e do padecer assumindo simetricamente os recursos de historicização que lhe oferecem as tentativas de
reconstrução do passado efetivo. Desses intercâmbios íntimos entre historicização na narrativa de ficção e
ficcionalização da narrativa histórica, nasce o que chamamos de tempo humano, e que é senão o tempo
narrado”. RICOEUR. Op. cit., 1997, p. 177.
26
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Desse modo, sou levado inicialmente a duas constatações: primeiro, se a linguagem é
uma categoria histórica e, consequentemente, atravessada por temporalidades, a compreensão
de qualquer realidade passa, necessariamente, por uma análise atenta das formas narrativas
sob as quais essa linguagem se organiza. Segundo, se a produção de obras ficcionais é
perpassada por marcas de historicidade, subentende-se que o ato da sua leitura também o seja.
É assim que Ricoeur pode falar de uma “experiência estética da leitura”
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, marcada por

lugares e expectativas que devem ser levados em consideração no momento da interpretação
de um texto, seja ele ficcional ou não. Em estudo mais amplo, Ricoeur expõe a questão:
[...] defendi a tese segundo a qual a função poética da linguagem não se
limita à celebração da linguagem por si mesma, às expensas da função
referencial, tal como predomina na linguagem descritiva. Sustentei que a
suspensão da função referencial direta e descritiva é só o avesso, ou a
condição negativa, de uma função referencial mais dissimulada do discurso,
que é de certo modo liberada pela suspensão do valor descritivo dos
enunciados. É assim que o discurso poético traz à linguagem aspectos,
qualidades, valores da realidade, que não têm acesso à linguagem
diretamente descritiva e que só podem ser ditos em favor do jogo complexo
entre a enunciação metafórica e a transgressão regrada das significações
usuais de nossas palavras. Arrisquei-me, em consequência, a falar não
somente de sentido metafórico, mas de referência metafórica, para dizer
desse poder do enunciado metafórico de redescrever uma realidade
inacessível à descrição direta.30

O autor então sintetiza:
O mundo exibido por qualquer obra narrativa é sempre um mundo temporal.
Ou [...] o tempo torna-se tempo humano na medida em que está articulado de
modo narrativo; em compensação, a narrativa é significativa na medida em
que esboça os traços da experiência temporal.31

Dessas passagens, algumas considerações úteis à minha problemática podem ser
formuladas – sobretudo do ponto de vista metodológico e sobre as formas de se apropriar da
narrativa fílmica: primeiro, que a linguagem não é um efeito direto do que poderíamos
designar como realidade, já que ela é um dos seus elementos constitutivos. Em outro nível,
numa dada configuração, as experiências com a linguagem podem funcionar como suporte
para a compreensão das formas como o ser humano se põe no mundo e se constitui como ser
histórico-temporal. Segundo, que o discurso ficcional, ao findar com uma descrição objetiva
da realidade, libera outras funções referenciais da linguagem. Essas novas funções são
29

RICOEUR, Paul. História y narratividad. Barcelona: Ediciones Paidós, 1999, p. 19.
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responsáveis por captar minúcias da experiência temporal dos sujeitos sociais, inacessível de
forma direta em outros tipos de discurso. Esses pormenores podem ser entendidos como
sendo o que chamamos genericamente de subjetividades ou sensibilidades históricas, ou seja,
algo tão imbricado na experiência temporal do ser humano que não seria perceptível de forma
direta e objetiva.
Ora, se o filme é o meu suporte para uma reflexão mais ampla, e tenho convicção de
que ele se constitui em sua própria linguagem, o meu olhar deve ser voltado, também, para os
elementos que o compõem e significam. Nesse sentido, Michel Haar é paradigmático:
Toda obra de arte apresenta uma coesão, uma unidade orgânica tão poderosa,
que ela remete mais a si mesma que a qualquer outro ente no mundo. Toda
obra digna desse nome retira-se do mundo, reflete-se em si mesma e, no
entanto, mesmo estando voltada sobre si mesma, como que mostra um
mundo, faz ver de modo novo nosso universo cotidiano. A obra de arte não
é, em princípio, esta capacidade que todos lhe reconhecem de imediato, de
remeter a outra coisa além de si mesma, a um outro mundo, real ou
imaginário [...]; essa organização tem uma dupla propriedade: a de mostrarse a si mesma, como corpo, como espaço próprio, em sua imanência, e de
suscitar, ao mesmo tempo, um sentido transcendente, um “mundo” ou seja,
um conjunto mais ou menos vasto de possibilidades de existência [...]
Através do material e dos meios específicos de cada arte, a obra simboliza e
sugere um conjunto articulado que possui sua própria afetividade, seu
próprio sentido do que é próximo ou distante, verdadeiro ou falso,
eventualmente bem ou mal, e que se integra, expressamente ou não, em uma
determinada época histórica. 32

As observações de Haar contribuem para melhor elucidação desse campo. Afirmar que
a arte apresenta-se como uma unidade orgânica e que por isso remete tanto a si mesma quanto
a outro ente no mundo, não é o mesmo que afirmar o postulado, ainda caro a alguns
pesquisadores, de que a arte só tem sentido em si mesma e que por isso estaria invalidado
qualquer exercício que busque entendê-la em suas interconexões com o âmbito social e
histórico. Seguindo o próprio Haar, a ideia é pensar a arte a partir de um posicionamento que
não rejeite seus próprios códigos e que, ao mesmo tempo, não a tome como um reflexo direto
e coerente de determinada temporalidade.33 Só a partir de uma perspectiva não casuística
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HAAR, Michel. A obra de arte: ensaios sobre a ontologia das obras. Rio de Janeiro: DIFEL, 2000, p. 6-7.
É interessante observar como o teórico exercita seu pensamento no trato de leitura do quadro O Café (Van
Gogh, 1888). Há uma descrição minuciosa e sistemática das cores, personagens, luzes, sombras, perspectivas.
A leitura é um exercício atento à linguagem da obra (feita de traços dispostos numa tela) para dela construir
uma interpretação possível na qual o autor conclui: “Não se trata de um mundo fictício, ‘criado’ pela obra, e
sim que é por ela revelado, tornado presente, adensado e intensificado [...] é a expressão artística de um mundo
histórico [...]”. Vale notar que na análise as expressões: revelado, tornado presente, adensado e intensificado
não estão justapostas apenas com vista a um efeito retórico; elas cumprem a função de fazer perceber que o
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frente à arte torna-se possível considerar que ela se integra a uma experiência histórica,
sobretudo, por sua ação com e na linguagem.34
O caminho até aqui trilhado levará, inevitavelmente, a uma questão fulcral quanto à
possibilidade de incorporação do Cinema como uma reflexão factível ao ofício do historiador:
a relação entre uma obra e o seu tempo. Embora seja uma questão de primeira ordem, essa
relação, por ser quase sempre aceita como evidente – basta lembrar, a título de exemplo, o
clichê repetido à exaustão, “a arte é filha de seu tempo” –, acaba por não ser problematizada
adequadamente. Para pensar tal relação, tomo de início a categórica afirmação de Perniola: “O
que parece irremediavelmente comprometido é a ligação entre arte e história, isto é, a própria
possibilidade de prosseguir nesse caminho [...] que privilegia a consideração histórica da
arte”.35 Para o filósofo, as formas artísticas do século XX conseguiram se emancipar tanto da
vontade de exprimir seu próprio tempo, quanto da vontade de antecipar um tempo futuro, ou
seja, a ligação entre a forma artística e tempo histórico-social teria sido rompida. Contudo,
essa quebra da ligação entre a arte e seu tempo, defendida por Perniola, não se confunde com
a insustentável idealização de uma forma artística desconectada das experiências temporais:

[...] num tempo que contém todas as artes e de uma arte dona de todos os
tempos, uma contração de todos os tempos num único tempo que possui
todas as formas, e uma mistura de todas as formas, nenhuma das quais tem
ainda a intenção de impor sua própria unicidade em nome da necessidade
histórica ou da lógica das alternâncias sazonais. 36

Para além de uma simples ou insustentável provocação, o que o autor faz é uma dura
crítica a uma perspectiva de História da Arte – muito comum, também, entre historiadores de
outros campos – que busca aprisionar o seu objeto no interior de uma linha evolutiva de

quadro se posiciona numa tênue fronteira entre o mundo que ele mesmo constrói e um outro que extrapola a
sua narrativa. Cf. HAAR. Op. cit., p. 6-7.
34
Nesse sentido, é válida a crítica feita por Camilotti e Naxara àqueles que tomam o texto ficcional – no caso, o
literário – como espelho de uma realidade e que, ao se autoproclamarem profanadores, subvertem seus códigos
em nome do encontro de pretensos significados ocultos: “A obra literária é tomada como algo que
necessariamente remete ao sujeito que a assina, sendo captável em sua intencionalidade, de que resulta a figura
do historiador enquanto decifrador, como sujeito ativo do processo de apreensão [...]. Para tal sujeito de
conhecimento está facultado o encontro do enigmático e secreto significado último de um texto, que tem na
figura do autor, ou, conforme Barthes, na sociedade, história ou psique, hipóteses dele explicativa, a sua
morada. [...]. O sujeito do conhecimento desta história social da literatura, o profanador, exercita o seu ofício
como aquele que pretende resgatar e religar o objeto ao mundo do qual ele se encontra apartado, mundo que
recebe na pena destes historiadores o nome próprio de História”. CAMILOTTI, Virgínea; NAXARA, Márcia
Regina. História e literatura: fontes literárias na produção historiográfica recente do Brasil. In: _____. História:
questões e debates. Curitiba: UFPR, n. 50, 2009, p. 29-31.
35
PERNIOLA, Mario. Enigmas: egípcio, barroco e neobarroco na sociedade e na arte. Chapecó, SC: Argos,
2009, p. 117-118.
36
Ibidem, p. 117.
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intenções e orientações que se desencadeariam por meio de uma força determinista maior.
Mais que isso, Perniola escamoteia uma concepção de tempo linear que, embora criticada há
décadas pelos historiadores, ainda permeia parte significativa dos trabalhos nesse campo. O
autor parece chamar a atenção para o fato de que a produção artística dialoga com durações
temporais múltiplas e cruzadas e que as tentativas de rotular essa produção como espelhos,
com a capacidade de refletir uma época, estão atreladas a concepções anacrônicas.
A partir desse raciocínio, pode-se concluir que, ao se falar em produções
cinematográficas, o mais correto seria pensá-las em termos de temporalidades, haja vista que
cada uma delas estaria no limiar de três experiências com o tempo: a construída e figurada no
interior de seu próprio espaço narrativo, a que se refere às relações de poder que marcam o
momento de sua produção e, por último, a que se relaciona com a temporalidade do momento
de seu consumo e significação. Georges Didi-Huberman chega mesmo a falar em termos de
uma relação anacrônica motivada por um “tempo impuro”, uma “montagem de tempos
heterogêneos que formam anacronismos”, quando o historiador passa a ter como problemática
ou objeto de investigação as fonte imagéticas.37
Essa mudança de posicionamento frente à produção cinematográfica leva à aceitação de
que esta é atravessada por múltiplas temporalidades e, consequentemente, não faria mais
sentido atribuir-lhe o estatuto de porta-voz de uma época. Essa perspectiva não anula a
possibilidade de pensá-la historicamente; o que ela anula é a postura infértil que toma uma
obra, um artista ou um “movimento”38 como sintetizadores de uma duração histórica. No
mesmo sentido, Ulpiano reclama da “busca equivocada e estéril de correlações entre uma
esfera artística e outra, social (reflexo, causalidade linear ou multilinear, homologias, covariação, etc.) — o que induz, em escala variada, a excluir a arte do social e, portanto, do
histórico”.39
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DIDI-HUBERMAN, George. Ante el tiempo: história del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires:
Adriana Hidalgo, 2008, p. 39.
38
A própria ideia de movimento artístico ou, especificamente, cinematográfico, faz parte das tentativas de se
criar uma linha evolutiva em que se possa organizar e explicar, através de pretensas características
compartilhadas, produções com técnicas, temáticas, abordagens e fins diferentes e, muitas vezes, até
contraditórias. Sem o risco de cometer um deslocamento anacrônico de ideias, se fosse possível trazer Foucault
e o seu conhecido texto O que é um autor? para a discussão, ver-se-ia que a tentativa de engavetar filmes sob a
chancela de movimentos cinematográficos faz parte de uma relação que “assegura uma função classificatória”
e que “permite reagrupar um certo número de textos, delimitá-los, deles excluir alguns, opô-los a outros”,
indicando “que se estabelece entre eles uma relação de homogeneidade ou de filiação, ou de autenticação de
uns pelos outros, ou de explicação recíproca, ou de utilização concomitante” e, desse modo, “todas as
diferenças devendo ser reduzidas pelos princípios da evolução, da maturação ou da influência”. Cf.
FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In:______. Estética: literatura e pintura, música e cinema.
Organização de textos: Manoel Barros da Motta. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, p. 273-278.
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MENESES, Ulpiano T. Bezerra de . Op. cit., 2003, p. 14.
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De forma pragmática, equivale dizer que uma problematização histórica do filme
Cipriano não dará conta de explicar a cultura piauiense, a história ou as disputas políticas do
século, ou mesmo da década em que foi produzido. Uma reflexão desse tipo poderá tão
somente – e isso já seria suficiente – jogar luz sobre fragmentos de temporalidades e
subjetividades que ajudam a compor uma imbricada relação de práticas, imagens e
apropriações discursivas, responsável por construir um paradigma que se pretende sintetizador
da identidade piauiense, qual seja, sua pretensa origem sertaneja. Do mesmo modo, um olhar
sobre o filme não pode tentar “engavetá-lo” em pseudotradições artísticas ou cinematográficas
(Cinema Novo, Cinema Autoral, Retomada, Cinema Regional) vez que essas “tradições”, ou
as imagens que atribuímos a cada uma delas, agem conjuntamente no interior do filme.

2 Ler e pôr do avesso: por uma abordagem textual do filme

O trabalho que elege o cinema como temática exige o reconhecimento da existência e
das singularidades da linguagem cinematográfica, bem como as possibilidades metodológicas
de pensá-la historicamente. Embora hoje pareça um lugar comum, nem sempre foi fácil
aceitar o cinema como uma produção artística, dotada de linguagem própria – nesse sentido,
um bom exemplo são os irmãos Lumière, que duvidavam quanto à possibilidade do seu
invento prosperar, por acreditarem que o seu único atrativo seria a sensação de espanto entre
aqueles que adentrassem pela primeira vez uma sala de projeção.40
Na tentativa de problematizar a nova experiência possibilitada pelo cinematógrafo, entre
os pioneiros, o propósito centrava-se na necessidade de demarcar as singularidades entre o
cinema, a literatura, a fotografia e, principalmente, o teatro. Os partidários de tal delimitação
de fronteiras sustentavam suas concepções reiterando a “linguagem pelas imagens” como a
responsável por transformar o cinema numa sétima arte totalmente autônoma em relação às
demais. Assim, a imagem foi concebida como o meio universal que permitiria “contornar o
obstáculo da diversidade das línguas nacionais”.41 Posteriormente, sobretudo com os russos
nas primeiras décadas do século XX, passou-se a dar atenção ao papel ativo da montagem
para a constituição de sentidos na narrativa cinematográfica, tendo início à defesa da ideia de
que a montagem subverteria o “universo real das imagens captadas”, criando outro universo
com significados não necessariamente semelhantes aos do mundo real. É a partir dessa
40
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percepção que se pôde falar da construção e existência de um “espaço fílmico”,42
transformando o mundo visível em signo semântico, que faria do cinema algo além de uma
simples “fotografia viva”.
Essa constatação, embora primária, acentua duas implicações que se contrapõem às
práticas mais comuns entre historiadores que de algum modo tomam o Cinema como objeto
de suas pesquisas: primeiro, retira, sobretudo do gênero documental, a aceitação da sua
fidedignidade devido à pretensa capacidade de capturar o “real acontecido”, passando-se a
reconhecer que os modos de “capturar” e “apresentar” o real são fundamentais para os
sentidos que este pode assumir junto aos espectadores – vale alertar que o filme Cipriano, em
algumas de suas passagens, tece um interessante e intencional diálogo com o gênero
documental, e essa faceta documental tornou-se um dos pontos de ancoragem mais
valorizados pela imprensa e a intelectualidade local. Segundo, leva a pensar não apenas o
sentido aparente das imagens e outros recursos narrativos, mas as próprias escolhas, cortes e
“colagens” como formas de marcar um lugar nada imparcial e que denuncia as relações de
poder que atravessam todo o filme.
Nos Estados Unidos, simultaneamente aos russos, cineastas como Griffith, Welles e
Chaplin reconheceram e fizeram do cinema uma arte com experiência visual e sonora43
próprias, não se submetendo às regras das artes antecessoras.44 Finalmente, houve o
entendimento de que a linguagem cinematográfica é composta por elementos que lhe são
específicos (imagens em movimento; processo de montagem; técnicas diversas de filmagem)
e elementos não específicos da sua técnica e que já estavam presentes em outras formas
narrativas (sons, linguagem corporal, letreiros). Além disso, foram reconhecidos quatro
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princípios que marcariam singularmente a linguagem cinematográfica: a existência de uma
distância variável entre o espectador e a cena representada, distância que não seria apenas
física, ou seja, da tela, no que se refere aos olhos, mas temporal e espacial das imagens em
relação ao espectador; a “imagem total” da cena seria dividida em planos de detalhes
(decupagem); a existência da preocupação com a variação de enquadramento no decorrer de
uma mesma cena (ângulo, perspectiva); e, por último, a utilização da própria montagem como
garantia de inserção dos planos de detalhes em uma sequência ordenada.45
Essa posição, no que diz respeito à complexidade da linguagem cinematográfica, foi o
que permitiu aos diretores anteriormente citados serem os primeiros a conscientemente
utilizarem, para fins dramáticos, as técnicas do close, da montagem paralela e do movimento
da câmera.46 Ressalta-se que esse desenvolvimento nas formas de utilização das técnicas de
filmagem com vistas a construir sentidos para a narrativa só foi possível quando o olhar e a
sensibilidade do espectador já estavam educados para entender os jogos de temporalidade e
simultaneidade na narrativa cinematográfica; disso se pode concluir que as técnicas e o
próprio olhar, ou o advento de uma cultura visual, são frutos de possibilidades históricas de
existência e por isso são, também, perpassados por historicidade.
A concepção do cinema como linguagem implica outro desafio, este sim, mais
complexo, que é também aceitar a sua capacidade de construir e, como tal, poder ser lido
como texto. Aqui cabe uma definição pontual do que estou considerando como texto: uma
unidade de discurso significante e que não se define por seu tamanho ou mesmo pela
materialidade do seu suporte (pode ser escrito, oral, imagético) e sim em relação a uma
unidade de sentido que o significa num determinado contexto.47 Por outro lado, a aceitação do
texto como uma unidade de discurso está relacionada com a aceitação de que este tem seu
sentido construído no momento de sua leitura. A apropriação do filme como um texto pode
ajudar os historiadores a se relacionarem de forma mais clara com o referencial teórico que,
geralmente, estrutura suas pesquisas: embora autores como Paul Ricoeur, Roger Chartier,
Hayden White, Michel de Certeau e Robert Jauss sejam referência fundamental na maioria
dos trabalhos historiográficos dedicados à relação História-Cinema, parece-me não ter havido
uma preocupação – ainda que na forma de consciência da questão – com o fato de esses
45
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autores terem se dedicado quase que exclusivamente a estudos de narrativas não
cinematográficas.48
O importante é que a concepção do que vem a ser um texto, quando estendida ao
cinema, instiga uma forma de pensar o filme como sendo uma obra inacabada, o que implica
tomá-lo como discurso aberto em significados, pelo fato destes serem (re)construídos durante
a leitura do espectador-leitor:

Uma das principais consequências dessa concepção é a postulação da
equivalência entre escrita e leitura, o próprio comentário se torna um texto.
O sujeito da análise já não é exterior à linguagem que descreve, ele também
está na linguagem. Já não existe discurso “sobre” a obra, mas a produção de
um outro texto, de estatuto equivalente, “que entra na proliferação
indiferenciada do inter-texto”.49

Para um trabalho historiográfico com o filme, essa posição significa assumir três
posturas que, embora aparentemente opostas, devem convergir, buscando uma leitura mais
coerente:
1º. uma análise textual do filme, que o considere como um discurso significante, terá de se
voltar, também, para as suas formas de significação – sons, falas, silêncios, técnicas de
filmagem, figurino. Isso implicará diretamente numa mudança de postura da maioria
daqueles que o tomarem como objeto/fonte de suas pesquisas;
2º. uma análise textual do filme deve considerar os seus modos de endereçamento, ou seja, as
expectativas e códigos socioculturais que envolvem sua equipe produtora e seus potenciais
consumidores.50 Está fadada ao fracasso uma postura que venha a determinar um único
sentido possível a um filme, pois se o sentido de uma produção depende da leitura de seus
espectadores, essas leituras são devedoras das posições e horizontes deles;
3º. a aceitação de que as leituras realizadas por especialistas de campos diversos do
conhecimento acerca de temáticas abordadas em um filme não têm a obrigação de ir ao
48
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encontro da sua ideia aparente; ora, se o filme não traz um sentido oculto que só necessita
ser desvendado e se cada comentário é um novo texto acerca daquele que serviu como
perspectiva inicial, pode-se concluir que um filme é bem mais útil ao ofício do historiador
quando, ao invés de tentar explicar de forma acabada algumas questões, ele abre a
possibilidade

de

problematizar

imaginativamente

o

que

LaCapra

chamou

de

“possibilidades não realizadas”51 da história.

A compreensão sobre essas questões forçou progressivamente uma guinada nos estudos
que concernem à História e ao Cinema. Tal guinada teve início no âmbito dos estudos da
cultura visual e da própria historiografia, quando essa passou a ter “como objeto de estudo as
formas de produção de sentido”52 em certos contextos culturais. Essa nova abordagem da
narrativa cinematográfica feita pela historiografia tem como novidade a possibilidade de
mudança no foco da análise, que passa a considerar a “imagem visual como elemento dos
processos de produção de sentido em contextos culturais”.53 Observa-se que a proposta não é
mais pensar a imagem como a cópia de determinada realidade ou detentora de significado
imanente, mas buscar nelas os mecanismos responsáveis por construir sentidos socialmente
localizáveis.
De forma resumida, poderiam ser enumeradas três posturas mais comuns assumidas por
historiadores quando o assunto é a utilização do cinema como fonte/objeto da história; são
elas: a que se aproxima dos positivistas; aquela dos adeptos das propostas defendidas pelo
francês Marc Ferro e, por último, a daqueles que deram evidência e ampliaram as ideias de
Pierre Sorlin.54 Passo agora a um breve resumo do que propõe cada uma dessas perspectivas.
Para Alcides Freire Ramos, os historiadores que assumem posições positivistas –
acrescento que esses historiadores não necessariamente comungam com a concepção
metódica da história; entretanto, assumem-na quando refletem sobre cinema – se colocam
frente aos filmes a partir de dois pressupostos: a valorização da técnica pretensamente
objetiva da película, que apresentaria uma “expressão muito próxima da realidade” 55 e a
preocupação com a veracidade e a coerência do conteúdo apresentado na narrativa. Para esses
historiadores, não existiria uma “linguagem cinematográfica”, no sentido literal da expressão,
isso porque a técnica de filmagem estaria isenta da subjetividade de seus realizadores. Sob
51
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essa perspectiva, o trabalho do historiador, além de se limitar aos filmes ditos históricos – os
ficcionais forneceriam poucas informações (modo de vida, vestimenta, língua e cenas do
cotidiano de uma época) – teria a preocupação de comprovar a veracidade e, principalmente, a
coerência de seus discursos, comparando as suas informações com outras encontradas em
documentos tradicionais e, portanto, abalizadas.
Uma primeira alternativa a essa perspectiva foi possibilitada por M. Ferro, ainda na
década de 1960. Para Ramos, a postura de Marc Ferro não estaria tão distante dos positivistas
em, pelo menos, um ponto: ambos buscam a “objetividade a partir da valoração da
autenticidade dos planos fílmicos não submetidos à montagem cinematográfica, feitos por
meios técnicos e neutros daquilo que se apresenta como realidade diante das câmeras”.56 Isso
justifica o porquê da preocupação do historiador cercar, essencialmente, as imagens e não
outros artifícios de significação no filme. Ferro buscou fazer o que ele chamou de “contraanálise da sociedade”,57 ou seja, a crítica possibilitada à história oficial mediante registros das
imagens capturadas involuntariamente (os transeuntes ao fundo das imagens, as manifestações
populares, atentados contra membros do governo, ações da polícia), que denunciariam as
relações de poder no seu interior:

[...] a realidade não se comunica diretamente. Os escritores, eles próprios,
são perfeitamente mestres das palavras, da língua? Por que seria diferente
com o homem da câmera, que, além do mais, filma involuntariamente
muitos aspectos da realidade? Esse traço é evidente para as imagens de
atualidades: a câmera deve filmar a chegada do rei Alexandre, registra, além
disso, o gesto do assassino, o comportamento da polícia, o do público; porém
o documento tem uma riqueza e significações que, no momento, não são
percebidas. O que é patente para os “documentos” para os filmes de
atualidades não é menos verdadeiro para a ficção. Demais, a parte
58
inesperada, involuntária, pode também ser grande nesse caso.

A terceira postura é aquela que se aproxima do pensamento de P. Sorlin. A obra de
Sorlin nasce da crítica feita por ele à Sociologia Histórica, da forma como foi explicitada por
Kracauer, autor de De Caligari a Hitler, para quem os filmes refletiriam, em sentido
determinista, a mentalidade de uma nação. Ao estudar o cinema expressionista alemão
durante a República de Weimar, Kracauer afirma ter encontrado o que ele chamou de
prefigurações do pensamento nazista nas obras que antecedem o próprio nazismo como
acontecimento histórico. Para Sorlin, essa ideia é discutível em pelo menos dois aspectos: a
56
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globalidade excessivamente generalizante das afirmações e o fato de os resultados aparecerem
a priori da pesquisa.
Sorlin propõe, a partir dos limites da tese de Kracauer, um estudo que parta do próprio
filme, no sentido de não submetê-lo a uma posição hierarquicamente dependente de uma
determinação histórica. Nessa análise, pelo menos um aspecto, acredito, deve ser observado
com mais atenção: a validade do filme está na recorrência do tema tratado, o que leva a
problematização a incidir sobre os porquês de se recorrer a uma temática em detrimento de
outras. Isso, no caso específico de minha pesquisa, significou que um dos motes para a
reflexão foi indagar o porquê de, entre várias possibilidades de locação, o sertão parecer
sempre atualizado na produção cinematográfica brasileira e, em particular, na piauiense,
quando a temática envolve “imagens de origem”.
Em razão disso, o que propus foi uma forma de trabalho que tomou o filme para além
do seu entendimento como um simples documento. Mas o que seria trabalhar o filme além da
concepção de documento? Seria a recusa da ideia do documento como um passaporte para um
“real acontecido”, o que levaria à prática empobrecida de classificar o filme sob os critérios
de veracidade a qual critiquei anteriormente. Nesse sentido, acompanho a crítica de Ulpiano a
trabalhos cujo “objetivo prioritário [...] é iluminar as imagens com informação histórica
externa a elas, e não produzir conhecimento histórico novo a partir dessas mesmas fontes
visuais”59 e que, consequentemente, nega o valor cognitivo da fonte, atribuindo-lhe apenas
uma função ilustrativa capaz de reproduzir ou representar uma realidade.

3 Cipriano: diálogos com o pensar e o fazer cinema no Brasil

Guardado o devido reconhecimento ao pioneirismo e à pertinência de abordar uma
temática tão complexa e emblemática, a maior parte das obras que atualmente serve de
referência ao estudo das imagens do sertão no cinema brasileiro, a meu ver, não consegue
responder satisfatoriamente aos novos problemas postos à relação História-Cinema. Em sua
maioria, esses trabalhos pecam por trilhar caminhos opostos: ou analisam o discurso fílmico,
submetendo-o aos discursos produzidos pela disciplina História ou, ao contrário, buscam
entender o filme sem a sua devida historicidade.
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Verifica-se, na historiografia brasileira, a escassez de trabalhos que desenvolvam um
método de análise em que se respeite a alteridade do filme. Inquieta-me o grande número de
pesquisadores que se preocupam quase que exclusivamente com o julgamento dos conteúdos,
hierarquizando-os, para validá-los historicamente ou não, e que, em nome do conhecimento
de supostas “zonas invisíveis” da sociedade, silenciam o filme, dando uma desproporcional
atenção ao contexto social e político verificável à época de sua produção.60 Não raro, deparome com estudos que abordam a fonte fílmica a partir de uma postura ilustrativa e,
consequentemente, reducionista – neles o filme serve apenas como desculpa para legitimar
um conhecimento acadêmico previamente estabelecido. Assim, a primeira contribuição desta
pesquisa às discussões que versam sobre a relação História-Cinema é a possibilidade de se
desenvolver uma análise que respeite a alteridade do filme, evitando submetê-lo
hierarquicamente ao discurso histórico ou que, em vez disso, caia na simples crítica
cinematográfica.
Nessa perspectiva, avulta outra lacuna, deixada pela maior parte das pesquisas que
versam sobre imagens do sertão no cinema nacional. Essa lacuna diz respeito aos recortes
espacial e temporal: em sua maioria, as pesquisas privilegiam, não sem motivos, a
cinematografia produzida nos grandes centros urbanos do país entre as décadas de 1950 e
1970, e as produzidas a partir de 1994, sob a ideia de uma retomada no cinema nacional.61 Ao
contrário daqueles que focam sua atenção sobre filmes que a crítica convencionou rotular sob
alguma pretensa tradição cinematográfica – Cinema Novo, Cinema Marginal, Chanchada,
Retomada –, este estudo buscou compreender as imagens do sertão construídas por um
“outro” cinema, filho de outra concepção histórica. Com efeito, a maior contribuição deste
60
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trabalho está na possibilidade de jogar luz sobre as condições de produção de um cinema que
ainda engatinha, como é o caso do piauiense e, principalmente, entender os diálogos tecidos
entre o filme, os discursos construídos sobre ele e os elementos que se convencionou acreditar
como sendo constituidores de uma identidade local.
Embora os estudos que, de alguma forma, tratam do processo de constituição de uma
identidade sertaneja piauiense não sejam novos, os que tomam o cinema como fonte o são.
Atualmente, existem poucos trabalhos publicados e pesquisas em andamento sobre a temática,
e todos partem de suportes outros, que não o cinema, ou caem numa proposta recorrente:
tentar encontrar os elementos constituidores de uma “verdadeira identidade piauiense”. 62
Após esse breve retrospecto dos estudos de que disponho acerca de temáticas como imagens
do sertão, cultura e cinema no Piauí, enfatiza-se que o maior desafio à realização desta
pesquisa – a escassez de trabalhos que tratem pontualmente as imagens do sertão piauiense,
em especial aquelas construídas pelo cinema – acabou por se transformar, também, na maior
contribuição ao tema. É importante ressaltar que, quando me posiciono quanto ao termo
Cinema, tenho em perspectiva a proposta de Jean-Claude Bernardet, para quem o termo não
se confunde e nem se resume ao próprio filme, mas, ao contrário, se aplica a todo o universo
que o circunda e que faz parte das engrenagens de seu funcionamento.63 Em outras palavras,
penso o Cinema, e em especial, o processo de produção e veiculação de Cipriano, como
sendo um evento cultural e que, como tal, mostrou-se um campo fértil para disputas
ideológicas e de ordem identitária.
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Neste trabalho, as imagens do sertão recorrentes em Cipriano e no cinema brasileiro são
objeto de reflexão não pelo simples fato de aparecerem em contextos históricos específicos,
mas porque elas, por serem elaboradas em diálogo com as subjetividades sociais e escolhas
pessoais que configuravam o momento de sua produção, mantêm relações – ora de
aproximação, ora de afastamento – com as estereotipias já presentes na cultura brasileira,
responsáveis por significar o universo sertanejo como sendo um local de natureza hostil,
arcaico, opressor, patriarcal e dominado por dualismos que marcariam a vida de seus
habitantes: exploração/honestidade, pobreza/dignidade, violência/honra. Logo, a temática, as
personagens e as situações encontradas em Cipriano têm seus significados ampliados quando
é feito o exercício de pensá-los a partir de uma visão mais ampla não apenas do cinema
brasileiro e sua insistência em construir e reproduzir imagens do sertão, mas da própria
cultura e questões de ordem identitárias, que se convencionou relacionar com a construção
histórica do Piauí e que são temas levados ao centro das cenas e das críticas endereçadas ao
filme em estudo.
Nesse momento, acho interessante abordar duas chaves conceituais que foram
fundamentais para o trabalho com minha fonte e o entendimento do meu objeto de pesquisa;
trata-se das noções de iconosfera e agency. Os dois conceitos agiram conjuntamente para
problematizar as formas e os porquês das imagens do sertão servirem historicamente aos mais
variados discursos – que vão desde a figuração de um povo sofredor e excluído, ao vaqueiro
livre e viril do sertão –, e interesses conflitantes – o sertão serve como imagem saudosista e
idílica de uma origem perdida, como pano de fundo para a denúncia das mazelas do país ou
mesmo como metáfora para construir, discutir, afirmar ou negar memórias e referências
identitárias individuais ou coletivas.
Iconosfera refere-se ao “conjunto de imagens que, num dado contexto, será socialmente
acessível”,64 cabendo ressaltar que “não se pode tomar a iconosfera, obviamente, apenas
como um elenco de imagens disponíveis [...], trata-se, sim, de identificar as imagens de
referência, recorrentes, catalisadoras, identitárias [...].”65 Na pesquisa, esse entendimento
serviu para elaborar uma reflexão a respeito do tipo de imagem que se constrói para significar
o sertão e a possibilidade, ou impossibilidade, de uma forma discursiva escapar dessa
estereotipia tão alicerçada, que parece já estar estabilizada no interior de um sistema de
verdades, fazendo parecer um contrassenso na cultura brasileira, e piauiense em particular, a
possibilidade de afirmar uma imagem do rural que não o remeta às cores da tradição, da
64
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religiosidade, da seca e da exclusão, como se essas características fossem inseparáveis ao
próprio lugar.
Por sua vez, agency refere-se ao filme “em sua capacidade de provocar efeitos, produzir
e sustentar formas de sociabilidade, tornar empíricas as propostas de organização e atuação do
poder [...]”, em outras palavras, sob a lógica da agency, o filme “é menos assunto de sentido e
comunicação que de intervenção social, mobilização mais que codificação simbólica”. 66 A
incorporação da noção de agency em relação ao filme me ajudou a problematizar a validade e
implicações de se falar em termos de “representações do sertão”, haja vista que Cipriano mais
do que representar, ajuda a compor um sentido culturalmente aceito para fundar, significar e
se apropriar discursivamente do lugar.
As chaves iconosfera e agency também ajudaram a tornar possível um entendimento
conceitual da imagem que se desloca da noção de representação, questão que será enfocada
em momento oportuno. Por enquanto, quero reforçar a ideia de que a imagem não é apenas
uma construção elaborada sob determinados padrões, resguardando as suas características
singulares, ela própria se transforma em modelo que permite aos indivíduos manejar certos
significados dentro de uma realidade. Um bom exemplo para materializar esse raciocínio é
pensar o que fez o Cinema Novo com as imagens do sertão. Filmes como Vidas Secas
(Nelson Pereira dos Santos, 1963), Deus e o Diabo na terra do sol (Glauber Rocha, 1964) e
Os Fuzis (Ruy Guerra, 1964), ao mesmo tempo em que se apropriam de personagens e
situações já responsáveis por identificar o sertão na cultura brasileira como, por exemplo, o
retirante, a seca, a exploração e a violência, agenciam politicamente suas imagens no sentido
de dotá-las de um caráter denunciador – que não lhe é intrínseco – e que não estava presente
em filmes anteriores. Desse modo, pode-se concluir que se as imagens do sertão parecem não
mudar, ou pelo menos mudam muito lentamente – pois prevalece a estereotipia negativa – os
significados atribuídos a elas foram sendo modificadas ao sabor das circunstâncias e dos
interesses diversos.
Embora permaneça insolúvel, vale fazer um questionamento retórico que indica a
complexidade da questão: as imagens do sertão no cinema brasileiro são negativas pelo fato
de dialogarem com o imaginário popular, ou o imaginário popular negativiza o sertão por ser
este construído, em parte, pela produção artística de uma época? Como pensar o sertão sem as
imagens negativizadoras que são construídas sobre ele? A partir desses questionamentos, o
que parece ficar implícito, ou pelo menos insinuado, é que os significados atribuídos ao lugar
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– que reverberam em atos políticos e relações de poder os mais diversos – são indissociáveis
das imagens culturalmente construídas sobre ele.
Como observou Lúcia Nagib,67 o cinema brasileiro, a partir da década de 1990, fez
ressurgir entre as suas temáticas a exploração geográfica, a curiosidade pelo elemento humano
e as tipicidades culturais que supostamente marcariam a identidade do país e suas regiões. A
recorrência dessas temáticas é sintomática no momento em que se busca restabelecer, após o
conturbado final dos anos 1980 e início dos 1990, um vínculo com referências para pensar o
Brasil. De modo geral, os filmes desse período patrocinaram uma volta às imagens da origem
do país, buscando encontrar um “centro” – um “marco zero” – fundador da brasilidade. Essa
tentativa de refletir sobre as marcas do passado levou parte dos realizadores do cinema
nacional a redirecionar o olhar para espaços que, em momentos anteriores, haviam sido eleitos
como sintetizadores da situação periférica em que se acreditava estar o Brasil: a favela e o
sertão.
O ressurgir dessa busca não ocorre sem que haja mudanças, sobretudo na forma como o
olhar sobre o sertão passa a funcionar nos novos filmes, pois a miséria, embora continue como
marca indissociável do universo sertanejo, não ganha – como em outros momentos da
produção nacional –, o caráter de denúncia, servindo, quase que exclusivamente, como pano
de fundo para o desenrolar de dramas pessoais. Seguindo essa tendência, Cipriano faz uma
leitura do sertão sob uma perspectiva que parece marcar a cinematografia brasileira nos
últimos anos: não agencia suas imagens para denunciar aspectos políticos, econômicos ou
sociais; o reencontro com o sertão não tem a função de pensar questões de ordem social ou
históricas, ele é o pano de fundo para problematizar a memória, as questões identitárias, a
família e o indivíduo em sua relação com a tradição. Se a família sobre a qual a narrativa é
ancorada não é mostrada como detentora de posses, a sua aparente carência material não é
determinante para o desenvolvimento da trama. Do mesmo modo, a seca e a opressão
parecem ser deslocadas de questões climáticas e políticas para serem transformadas em
metáforas problematizadoras das relações familiares narradas através das memórias que um
filho guarda do pai: a secura não está relacionada à falta de chuva e água no sertão, mas é
incorporada nas próprias relações afetivas entre Cipriano e Vicente. Do mesmo modo, a
opressão não é mais aquela exercida por um coronel, um jagunço ou um cangaceiro, ela passa
a ser simbolizada no peso das memórias que Vicente carrega em relação a Cipriano.
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4 Cipriano: algumas histórias

O filme sobre o qual incide a atenção deste trabalho, lançado em 2001, foi dirigido pelo
piauiense Douglas Machado e contou com uma equipe de atores e patrocinadores regionais.
Cipriano, ambientado no sertão do Piauí, gira em torno do que se imagina ser a imagem de
uma típica família sertaneja, com personagens que, embora fictícias, poderiam ser tomadas
como modelos prováveis de sujeitos reais: um patriarca viúvo, que, antes de se encontrar
impotente no leito de morte, era vaqueiro de profissão; Abigail, filha mais velha; e Vicente,
filho mais novo, portador de visíveis distúrbios mentais e que se tornara órfão de mãe durante
o seu nascimento. Além desse núcleo central, existe ainda um grupo de rezadeiras, as quais,
durante o filme, invadem as cenas para rezar/cantar incelências e benditos – práticas que na
cultura oral do sertão piauiense cumprem a função de “encomendar” a alma dos mortos em
sua passagem para o além. Fecham o grupo de personagens os Demônios e a Morte,
materializados em corpos humanos, que aparecem em sonhos ao velho vaqueiro.
O roteiro do filme centra-se na narração teleológica de cinco sonhos da personagem
homônima do título e cuja sequência e temáticas, como afirma a voz em off de seu filho, “nos
levam à sua morte como frases escritas”. Ressalta-se que as temáticas, personagens e
situações recorrentes na produção podem ser configuradas em campo fértil para um exame
mais atento do historiador. Entre as potencialidades investigativas que emergiram a partir de
uma análise mais acurada, esteve, em primeiro lugar, a possibilidade de compreender as
formas através das quais setores da sociedade piauiense retomam e reelaboram as imagens dos
mitos fundadores.68 Estes, segundo uma estereotipia já consolidada, seriam responsáveis pela
construção de uma pretensa identidade sertaneja para a região; em segundo lugar, a crença de
que o filme seja campo fértil à investigação do porquê desse “retorno às origens” estar
revestido de uma carga emocional negativa e esta carga emocional pode ser sintomática das
68
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disputas identitárias na cultura piauiense; por último, o filme revela-se como um dos
mecanismos em que os indivíduos têm a possibilidade de refigurar suas experiências com o
tempo, materializando-o por meio do tecer de narrativas.
Nesse momento inicial, é profícuo fazer um exercício na tentativa de situar Cipriano
frente a uma tradição que marca a produção cultural brasileira quando a questão é a busca de
uma identidade para a nação e o seu povo. Segundo Bresciani, as questões das identidades no
Brasil se revestem, quase sempre, da ideia de “um povo em busca de seu destino”, como se
este precisasse apenas se manifestar. Essa busca força o recuo a um passado que se acredita
comum a todos, embora, contraditoriamente, tal passado seja interpretado a partir de uma
“carga emocional negativa, ressentida em sua reformulação pessimista e altamente chocante
pelo impacto da representação estética, a imagem de um país [...] de configuração inconclusa,
desencontrada”. 69
Em face dessa concepção, e centrando a discussão no Piauí, verifica-se, dentro e fora do
estado, quase que um consenso em se definir a cultura local como herdeira da “civilização do
couro”, formada ainda no início da colonização. Nesse sentido, a antropologia de Darcy
Ribeiro me parece sintetizadora de uma tradição em estudos que aos poucos foram
responsáveis, a despeito de pesquisas que tomaram caminho inverso, por estigmatizar o sertão
mediante seu deslocamento em relação ao que se acredita serem as características marcantes
do restante do país:

[...] no agreste, depois nas caatingas e, por fim, nos cerrados, desenvolveu-se
uma economia pastoril associada originalmente à produção açucareira como
fornecedora de carnes, de couros e bois de serviço. Foi sempre uma
economia pobre e dependente [...]. Conformou, também, um tipo particular
de população com uma subcultura própria, a sertaneja, marcada por uma
especialização ao pastoreio, por sua dispersão espacial e por traços
característicos identificáveis no modo de vida, na organização da família, na
estruturação do poder, na vestimenta típica, nos folguedos estacionais, na
dieta, na culinária, na visão de mundo e numa religiosidade propensa ao
messianismo.70

Essa visão estaria pautada em, pelo menos, um equívoco recorrente em boa parte das
pesquisas que se propõem a pensar as questões identitárias e das quais busco escapar: uma
perspectiva essencialista e determinista, estruturada sob uma ótica que desconsidera as
singularidades existentes no interior de uma cultura ou região. Como apontou Gustavo Said,
69
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pensar a cultura piauiense exclusivamente pelo estigma do gado e do universo social e
cultural que o circunda é defini-la a partir “de um determinismo histórico, que via a cultura
das fazendas, de maneira inconteste, como elemento formador das práticas culturais aqui
desenvolvidas”,71 sem o devido reconhecimento dos limites físicos e culturais dessas práticas.
Segundo Said, o mais curioso e sintomático é que ao mesmo tempo em que se acredita ser a
cultura piauiense fruto da cultura sertaneja que se desenvolveu em torno do gado, “ainda
persiste a dificuldade para se definir quais elementos compõem a identidade cultural do
Piauí”.72
É precisamente a visão de um indivíduo “desencontrado consigo mesmo” e que carrega
uma “origem negativa” responsável pelo seu aprisionamento que, aparentemente, estrutura a
narrativa do filme em estudo, pois o passado que se acredita ser comum a todos pode ser
identificado como sendo o passado sertanejo, sintetizado na figura do pai-vaqueiro à qual se
recusa veementemente. Em consonância com essa perspectiva, o filho (Vicente) recorre à
memória do pai (Cipriano) não para prestar-lhe homenagem, mas para rejeitá-la. Desse modo,
ao se perscrutar como o filme Cipriano exprime o universo sertanejo piauiense e em que
medida esse significado possui correspondência com as imagens que historicamente serviram
de referência para denotar este universo, considero a hipótese de que o filme sugere um desejo
de pensar a cultura piauiense atrelada a um conjeturado passado sertanejo. O mais desafiador
é questionar se esse desejo, caso se verifique, seria fruto individual da vontade de seus
realizadores ou se, ao contrário, encontra ressonância no conjunto de outras produções
culturais do período.
A escolha de Cipriano como fonte privilegiada da pesquisa, e não de outra, deve-se a
três fatores. O primeiro, de ordem prática: não existe na filmografia do Piauí um número
suficiente de produções para que se possa abrir um grande leque de possibilidades de escolha.
O segundo, de ordem metodológica: além de possibilitar a verticalização das análises, o filme
traz à tona situações, personagens e elementos que potencializam uma profícua discussão
acerca das imagens do sertão e dos mitos fundadores da sociedade piauiense. O terceiro fator
é de ordem marcadamente social: Cipriano é o filme piauiense que alcançou maior
repercussão na mídia, por ser considerado o primeiro longa-metragem do estado. Nesse
sentido, mapeando o significativo acervo de revistas, jornais impressos e programas de rádios
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e TVs a que tive acesso, pude perceber que entre os anos de 1997 e 200373 foi intensa a
presença de matérias que apontavam para o filme, sob vários aspectos – de questões técnicas a
reclamações motivadas pela falta de apoio financeiro e político para a sua realização,
passando por ataques e ofensas pessoais a atores e produtores e pela possibilidade dos
espectadores piauienses se identificarem com o enredo – e nos mais variados espaços de
notícias – Cipriano foi noticiado em páginas reservadas à cultura, política, economia e
eventos sociais, o que, por si só, é bastante significativo frente à problemática desta pesquisa.
Durante a pesquisa, tornou-se perceptível que os discursos estruturados em torno do
filme – tanto pela equipe produtora, quanto por membros da imprensa e agitadores culturais
do estado e de outras regiões – nem sempre parecem ter levado em consideração os seus
limites em relação às interpretações que poderiam autorizar sua narrativa. Assim, criou-se
uma expectativa de que Cipriano possibilitaria ao piauiense “olhar para o seu próprio
umbigo”, “ver sua cara refletida no espelho” e “se reconhecer nas telas de cinema”. Esses
discursos foram recorrentes em matérias de jornais e programas de entrevistas, parecendo
haver a necessidade de o diretor – aparentemente preocupado com o tom bairrista que as
declarações estavam assumindo – dar explicações públicas, se posicionando contra um
possível sentimento localista. A coerência em assumir a legitimidade desses discursos será
questão tratada em momento apropriado; por ora, cabe afirmar que, independente do tipo de
significação que o filme estabelece para a cultura local, a simples possibilidade da sua
realização foi suficiente para que se criasse uma atmosfera de valorização das potencialidades
do estado e para agenciar sentimentos de pertencimento e orgulho de ser piauiense.
É interessante destacar a forma como foi sendo construída a ideia de que o filme não
seria produto – e consequentemente um bem – de um homem ou de uma equipe, mas de todo
o povo piauiense. Tanto quanto isso, é interessante verificar como ao longo de cinco anos se
tentou construir a ideia de que todo o estado deveria estar unido em torno da realização do
filme. Há que se destacar, a título introdutório, algumas frases postas em destaque na capa ou
no interior de matérias publicadas pela imprensa piauiense sobre Cipriano:

O Piauí está definitivamente acertando o passo com o resto do mundo. Pelo
menos quando o assunto é sétima arte. 74
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O Piauí pode se orgulhar de Cipriano!75
Só agora o pobre e tão esquecido Piauí tem condições de fazer o seu
primeiro longa-metragem.76
Sentindo o cheiro de estreia! A sociedade do Piauí precisa entender que esse
é um projeto de todo cidadão piauiense e que todos devem juntar esforços.77
O que falta é um pouco de bairrismo!78
Cipriano estreia em março: o filme é um marco na cultura local, que
engrandece e orgulha a alma dos piauienses.79
De repente, assistir a Cipriano passou a simbolizar um ato de amor ao
Estado, a sua cultura.80

Além de ter sido considerado o primeiro longa-metragem produzido no Piauí o que, por
si só, já seria suficiente para potencializar o interesse de vários setores da imprensa e dos
próprios grupos políticos e empresariais locais, Cipriano teve o recorte temporal, que se
estende entre a sua pré-produção e a chegada das cópias em DVD e VHS nas locadoras,
marcado por festividades que possibilitaram um acalorado debate em torno das questões
identitárias tanto em nível nacional quanto estadual. Nesse sentido, percebem-se entre os
discursos indexados pela imprensa local, aqueles que reclamaram dos empecilhos tacanhos
que travariam a finalização do filme e, ao mesmo tempo, ressentiam-se pelo fato de que “o
mais triste é que isso acontece no momento em que todos estão procurando uma ‘marca’ para
os acontecimentos dos 500 anos de descobrimento do Brasil”.81 Três anos depois, a mesma
imprensa apontava para a astuciosa jogada de marketing que marcou a chegada do filme às
locadoras de Teresina, na mesma semana em que a capital do estado comemorava 150 anos de
fundação: “O lançamento era para ter acontecido em junho, mas resolvemos esperar as
comemorações do sesquicentenário para fazer”.82
Outros exemplos dos discursos identitários que se estruturaram sobre Cipriano podem
ser encontrados nas narrativas que contam as origens e o interesse inicial pela temática do
filme. Segundo Douglas Machado, a possibilidade de se fazer o filme surgiu por acaso,
quando o então futuro diretor, ainda como organizador de programa voltado para
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apresentações de violeiros na Rádio Pioneira, resolve sair pelo sertão do estado do Piauí para
registrar a tradição oral e religiosa nas práticas de se rezar incelências e benditos. Realizadas
as entrevistas e as gravações, Douglas afirma ter percebido a riqueza do material que tinha em
mãos e a possibilidade de fazer algo maior; pensou-se então em rodar um filme de médiametragem e, posteriormente, com a repercussão alcançada na imprensa local, cogitou-se a
realização do que viria a ser o primeiro longa-metragem83 “genuinamente piauiense”.84 Nesse
sentido, o tempo de duração, que parecia ser um simples detalhe, se revelou um dos campos
de batalha em torno da significação e importância atribuída ao filme e ao seu papel na
elevação da autoestima do piauiense. Após a coletiva que marcou o lançamento de Cipriano
nos cinemas teresinenses, a imprensa local veiculou matérias indicando a disputa que se
travou ao redor do filme e do próprio cinema no Piauí:

A produtora e jornalista Suzane Lages fez discurso emocionado e, em
seguida, o diretor falou brevemente, fazendo agradecimentos e criticando os
que divulgaram que o primeiro longa-metragem piauiense ainda estava por
ser produzido. A confusão surgiu por falta de conhecimento técnico. A
Fundec [Órgão estatal de fomento à cultura do estado] anunciou que o
Governo do Estado bancará parte da produção de “Os Piadistas”, de Sergio
Rezende, referindo-se ao filme como o primeiro de longa duração no Piauí.
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A Fundec, aparentemente, desprezou o fato de Cipriano ter mais de 70
minutos [71 min.].85

Do mesmo modo, antes mesmo do lançamento do filme nos cinemas e do conhecimento
do seu tempo de duração, já era acalorada a discussão se o trabalho de Douglas Machado seria
ou não o primeiro longa-metragem do estado. Na disputa pelo reconhecimento de tal
primazia, foram utilizadas justificativas que variaram do fato de o filme ter sido realizado por
uma equipe da localidade, passando pela escolha exclusiva de locações regionais e, até
mesmo, a preocupação dos produtores de exibi-lo primeiramente para o público piauiense:
Antes do filme de Douglas Machado se tem notícia de “Beira rio beira vida”
que não passou do roteiro, e “Guru das Sete Cidades” que não consta na
cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, mas aqui metade
das pessoas dizem que foi filmado e exibido apenas uma vez e a outra
metade diz que não.86

O currículo e a trajetória da equipe realizadora do filme sugerem que o aflorar dessas
discussões na imprensa não aconteceu por acaso. Para melhor localizar os lugares de onde se
constrói Cipriano, inicio uma brevíssima exposição das credenciais das pessoas responsáveis
diretamente pela produção do filme e como suas trajetórias não se distanciam do que se
relaciona comumente aos idealizadores do atual cinema brasileiro. Por uma questão de ordem
prática, escolho voltar a atenção sobre apenas uma dúzia de indivíduos entre os mais de
duzentos que se envolveram diretamente nos trabalhos de Cipriano; são eles, o diretor geral, a
produtora executiva, o diretor de arte, os atores principais e o grupo de técnicos suecos que
participaram diretamente da realização do filme.
Douglas Denis Amaral Machado, assim como parte significativa de novos diretores que
ganharam espaço no cinema nacional, teve no documentário, no curta-metragem e na
televisão87 as suas mais significativas experiências no campo do audiovisual, sendo que
Cipriano é o seu primeiro trabalho com longa-metragem de ficção – como o é também para o
restante da equipe. A sua principal formação acadêmica foi no campo jornalístico e os estudos
na área de cinema acontecem de forma secundária na Espanha, Holanda e Suécia. Antes de
85
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Cipriano, Douglas realizou alguns documentários (o mais citado é Hora zero – El Salvador
depois da guerra. 30 min) e curtas experimentais (A Queda, Espanha-1991; A Ponte,
Teresina-1994). Após Cipriano, a carreira do diretor pareceu tomar novo rumo e ele passa a
ser figura consensual quando o assunto é o registro ou a valorização da cultura local. Douglas
acabou retornando às suas origens de documentarista, filmando uma série sobre literatos das
várias regiões do país: H. Dobal – Um Homem Particular (2002); O Sertãomundo de
Suassuna (2003); Marcos Vinicios Vilaça – O Artesão da Palavra (2005); Luiz Antônio de
Assis Brasil – O Códice e o Cinzel (2007); Um corpo subterrâneo (2006); O retorno do filho
(2009).
A escolha das pessoas para a direção executiva e a direção de arte e figurino,
respectivamente, a jornalista Suzane Jales e o publicitário Áureo Tupinambá Júnior, merece
ênfase particular. Sem desmerecer a importância do filme, acredito que a escolha da jornalista
Suzane Jales88 – que na época fazia parte da direção do Grupo Rádio Clube do Piauí, afiliada
local da TV Globo e um dos maiores conglomerados de mídia no estado – para o cargo de
diretora executiva foi fundamental para a conquista de espaço na imprensa local e no diálogo
com políticos e empresários da região. Por outro lado, a opção por um publicitário para
desempenhar as funções concernentes à direção de arte não só é sintomática do cinema
brasileiro no final da década de 1990 – há toda uma discussão, ressentida por vezes, de
aproximação do cinema brasileiro em relação à estética e à narrativa publicitária – como
demonstra a preocupação com a estetização das imagens no filme.
O grupo de atores – Chiquinho Pereira (Vicente), Tarciso Prado (Cipriano), Vilma
Alcântara (Bigail) e Fernando Freitas (Morte) – é conhecido e tem larga experiência no teatro
piauiense. Como suas personagens são alvo de análises no capítulo 01 desta pesquisa, não
farei, nesse momento, considerações a respeito. Quanto à equipe de produtores suecos, além
das suas contribuições para a realização do filme, foram responsáveis por despertar o interesse
de parte da imprensa europeia em relação à obra. Nesse sentido, foi curioso como as notícias
da publicação de matérias sobre Cipriano em jornais suecos repercutiram na imprensa
piauiense de forma ambígua e complementar, transformando-se em uma espécie de selo que
atestaria a qualidade de Cipriano; ao mesmo tempo, possibilitando um discurso ressentido de
que as coisas produzidas no estado só eram valorizadas fora dele.
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5 Imagens, identidades, memórias: um panorama do arcabouço teórico-conceitual da
pesquisa
Compartilho a perspectiva de que o referencial teórico de uma pesquisa diz respeito às
questões fundamentais que norteiam um objeto de investigação. Desse modo, o referencial
deve possibilitar melhor esclarecimento sobre esse objeto, ajudando a “levantar questões [...]
e a estabelecer hipóteses com mais propriedade”.89 O referencial de uma pesquisa deve, ainda,
extrapolar as citações de autores e suas obras, pois as chaves conceituais que o constroem, por
serem também históricas, assumem significados diferentes em momentos diversos e só fazem
sentido quando utilizadas na prática para a resolução de uma nova problemática posta pelo
historiador. Assim, mais do que a respeito de autores e obras, as discussões problematizadas
nesta pesquisa foram pautadas em chaves conceituais que ampliaram a compreensão das
formas pelas quais o filme em estudo agencia significados para o sertão e aspectos culturais
para o Piauí. Se essas chaves estabeleceram diálogo particular com alguns teóricos, em
detrimento de outros, foi tão somente por acreditar que esses poderiam contribuir de forma
mais significativa e segura para a resolução da problemática norteadora da pesquisa.
As chaves conceituais que possibilitaram melhor elucidação do objeto de investigação
foram imagem (em sensível deslocamento da ideia de representação), identidade e memória.
É necessário reiterar que elas não possuem sentidos estanques e que, por isso, se deixam
permear umas pelas outras. Ainda compondo o arcabouço teórico da pesquisa, esteve-se
constantemente atento ao sentido com que se empregou a palavra sertão, que, pelos
significados assumidos ao longo da história, verifica-se ser um termo plural quanto aos seus
sentidos e usos.
Muito frequentemente, o sertão é tomado na cultura brasileira como um referencial fixo
e autoevidenciável e, por isso, pensado de forma naturalizada como um atributo objetivo de
um espaço que pode ser medido em sua direção, área, clima, geografia e características
socioculturais. Nesta pesquisa, o sertão foi pensado não apenas como espaço físico
delimitado, mas, principalmente, como unidade simbólica fundamental nos processos em que
se buscou forjar uma unidade identitária e cultural para a nação brasileira. Ressalta-se que
pensar o sertão a partir das suas imagens moldadas por meio de discursos, em especial
cinematográfico, que tentam imprimir-lhe significados, não equivale à tentativa de negar a sua
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existência física, mas de afirmar que esse lugar não possui uma essência identitária
desvinculada dos significados produzidos no interior de um sistema cultural.
Embora a ideia inicial, que serviu para estruturar o projeto de pesquisa com o qual
ingressei no doutorado, trabalhasse explicitamente com a noção de representação no sentido
definido por Roger Chartier – ou seja, como significações produzidas e compartilhadas por
sujeitos coletivos ou individuais localizáveis em uma dada realidade social e que estariam
diretamente relacionadas com as formas, através das quais, uma sociedade constrói sua
autoimagem90 –, com o amadurecimento da pesquisa, pude perceber que, conquanto não fosse
inválida, a noção de representação parecia encontrar limites tênues, porém significativos, em
sua transposição para a análise da narrativa cinematográfica.
Parte de uma tentativa de (re)ligamento da história ao social, o conceito de
representação, especificamente na forma revisada pela História Cultural francesa, tem o
mérito de deslocar o seu entendimento da ideia de cópia, mimese, de uma realidade
previamente existente, como indiciava o pressuposto platônico que dominou os estudos na
área até o final do século XIX. Com Chartier, as representações passaram a ser pensadas em
campos de competição e relações de poder que surgem e se desenvolvem no interior dos
grupos sociais; logo, dadas as marcas dos lugares de onde emanam, os sistemas de
representações sociais funcionariam como passagens para se chegar aos interesses dos grupos
que os forjam.
Essa potência reveladora atribuída às representações acabou, equivocadamente, por
transformar o conceito numa espécie de pílula mágica para a resolução de todos os problemas
na pesquisa histórica, o que torna quase que impensável a pretensão de desenvolver um estudo
de fôlego que possa, ao mesmo tempo, escapar do emprego explícito dessa chave conceitual.
Como observou Santiago Júnior, uma representação, segundo a proposta de Chartier, estaria
sempre a fazer referência a um exterior não imagético – ainda que não sob o estatuto de uma
cópia – chamado no esquema teórico do historiador francês de práticas; o que embora não
invalide, começa a apresentar os limites operacionais para o trato com a fonte
cinematográfica:

A imagem cinematográfica, e no limite todas as imagens, seriam nessa
perspectiva, representações e possuiriam uma concretude de realidade
própria. Como a circulação do poder é visto sob o prisma cultural, o filme
não precisa estar ligado a uma classe ou estrutura sócio-econômica na qual é
construído, mas deve ser conectado às formas como os poderes se constroem
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nas próprias representações, nas correlações que estas estabelecem com as
práticas. Como a representação, para Roger Chartier, é um análogo de
imagem e vice-versa, o princípio do reflexo é abandonado em prol de uma
realidade instituída culturalmente, mas que sempre faz referência a um
exterior não-imagético chamado no esquema teórico de prática. Uma
representação da pobreza, de um grupo étnico, ou do Brasil no cinema, por
exemplo, sempre estará em referência a um conjunto de práticas referentes à
pobreza, à etnia ou ao Brasil no mundo social – ou cultural, para sermos
mais fiéis ao historiador – oferecendo a essas práticas uma realidade
cultural”. 91

O próprio Chartier parece assumir mais claramente essa ligação de referência entre as
representações e uma realidade social que a precede, mesmo que isso não ocorra de forma
mecânica:
A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto
identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma
determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. Uma tarefa
deste tipo supõe vários caminhos. O primeiro diz respeito às classificações,
divisões e delimitações que organizam a apreensão do mundo social como
categorias fundamentais de percepção e de apreciação do real. Variáveis
consoante as classes sociais ou os meios intelectuais, são produzidas pelas
disposições estáveis e partilhadas, próprias do grupo. São esses esquemas
intelectuais incorporados que criam as figuras graças às quais o presente
pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado.92

O historiador enxerga as representações como imagens responsáveis por atribuir sentido
a um mundo social que não só as antecede, mas lhe imprime características que devem ser
compartilhadas entre a realidade material e as imagens que possibilitam sua percepção.93
Acredito que os pressupostos teóricos de Roger Chartier, embora, volto a afirmar, não
invalidem sua utilização, não conseguem dar conta da complexidade e fertilidade que está a
mediar as relações entre o mundo social e aquele construído por uma produção fílmica. No
interior dessa lógica, as imagens fílmicas ficariam limitadas à capacidade de decupar “cenas”
da realidade para reapresentá-las (ou representá-las) aos espectadores.
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Um bom exercício para pensar tal problemática, que envolve a utilização da chave
conceitual representação, é o que faz Santiago em seu estudo sobre as imagens das práticas
religiosas africanas veiculadas pelo cinema brasileiro. O historiador chama a atenção para o
fato de as imagens construídas por um filme não terem a capacidade de representar a si
mesmas, cabendo ao pesquisador buscar as formas como num dado contexto, sob a interação
social da leitura,94 um filme agencia uma representação:
Observando atentamente, parece-nos que o filme se tornou representação, no
sentido como o elabora Roger Chartier, seja da etnia negada ou do povo
mestiço, conforme o crítico e o cineasta reivindicam essas qualidades em
suas “apropriações” não por alguma tensão que já incorporasse, senão pela
sua inserção num sistema social. Queremos dizer que o que o filme
representa depende do que os sujeitos indexam nele. A representação não
funciona sozinha, ela nasce da conflagração específica de agentes com
interesses particulares sobre uma imagem que os confronta com uma
perspectiva do mundo. A imagem em si não precisa – e nem pode –
incorporar todos os sistemas classificatórios para encadear ações e conflitos
em sua cercania. A representação étnica, por exemplo, surge do encontro da
imagem com o mundo, mas não deve ser confundida com a própria imagem,
numa espécie de essencialização de seus sentidos culturais.95
No mesmo caminho, Ulpiano Meneses, ao iniciar a crítica já assinalada anteriormente acerca
das práticas de se apropriar das imagens como sendo repositórios de informação empírica, abre a
possibilidade de a relação História-Cinema não se fechar no sentido de tomar esse último como
representação da primeira:

Esta [a imagem virtual] chamou a atenção para dois aspectos que certamente
passarão a integrar, daqui por diante, toda proposta de estudo de imagem (e
não apenas da virtual). Um deles é a necessidade de desvincular a
problemática essencial da representação da existência de um referente
empírico, à vista da existência de imagens figuradas sem referente [...]. É
preciso se convencer de que raras vezes é o referente que produz o sentido
[...]. O outro aspecto é a obrigação, que fica patente, de dar atenção à
construção da imagem, às condições técnicas e sociais de sua produção e
consumo.96
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Na oportunidade, o historiador percebeu como o filme Tenda dos milagres (Nelson Pereira dos Santos, 1977)
não apenas elabora representações étnicas do povo brasileiro como, principalmente, agencia imagens para que
estas entrem em processo de significação pelas experiências e expectativas de seus leitores-espectadores. Desse
modo, se presenciou interpretações díspares sobre o mesmo filme: se por um lado críticos como Muniz Sodré
pode ver Tenda dos milagres como a “negação das raízes étnicas de parte do povo brasileiro e apagamento da
própria identidade negra”, por outro lado, Nelson Pereira dos Santos justificou a sua produção como sendo
uma “manifestação contra o racismo e como afirmação da contribuição do negro africano na cultura
brasileira”. Cf. SANTIAGO JÚNIOR, Francisco das Chagas.. Op. cit., p. 75.
95
Idem.
96
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Op. cit., 2003, p. 18.

53

A discussão pode ser ainda mais verticalizada ao se questionar o próprio conceito de
imagem no mundo contemporâneo.97 É cada vez mais consensual a aceitação da imagem
como uma materialidade relacionada à linguagem, no sentido de ser uma construção
discursiva responsável não apenas por ampliar ou diminuir os significados das coisas, mas por
animar as próprias coisas ou, pelo menos, os sentidos que construímos sobre elas. Annateresa
Fabris é categórica em seu questionamento:

O que é a imagem hoje? A coexistência de diferentes tipos de imagem não
permite mais conceder primazia à representação, alicerçada na relação entre
imagem e realidade exterior. O modelo, fruto de abstrações formais, está
tomando cada vez mais o lugar da imagem especular, marcando a passagem
da natureza para a linguagem e redefinindo o regime da visualidade
contemporânea. 98

De forma explícita, a necessidade/possibilidade de pensar a imagem para além de uma
concepção de representação que mantém relações com um suporte referencial anterior está
vinculada ao objeto e à problemática desta pesquisa quando a questão é deslocada do interesse
de buscar os significados do sertão (só assim pode-se falar de “representações do sertão”) para
a tentativa de compreender as formas como são agenciadas imagens para o sertão e, em
consequência disso, o próprio lugar passaria a existir e ser significado discursivamente.
Embora pareçam semelhantes, essas duas questões guardam entre si uma distância, pois ao
deslocar o problema dos significados para as formas de significação, subentende-se que as
imagens construídas pelo filme não necessariamente mantêm relação com um sertão “real”
que possa ser desvendado em sua “verdadeira” face.99 Não me motivou investigar se existe
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Observa-se que até mesmo a materialidade da imagem é fruto de reflexão em pesquisas mais recentes. A
imagem não é mais confundida com a expressão pictórica de uma arte, ao contrário, ela assume sentidos bem
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sentido para o termo e que muito contribui para esta pesquisa não apenas pela operacionalização do conceito,
mas pela própria inflexão sobre os sentidos construídos para o sertão: “Enquanto linguagem, a música é
também um texto, constituído de uma parte literária e de uma parte musical propriamente dita, ambas
produtoras de imagens e de sentidos. Letra e música constroem imagens – literárias e musicais – que, para
serem lidas/decifradas, exigem o conhecimento dos códigos da época estudada”. ALENCAR, Maria Amélia
Garcia de. Viola que conta histórias: o sertão na música popular urbana. Brasília, 2004. Tese de Doutorado.
Universidade de Brasília (DF), p. 13-14.
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Essa postura é o que parece justificar uma prática verificada em trabalhos acadêmicos desenvolvidos em
diversos níveis de formação, qual seja, a de pôr discussões levantadas por autores como Rui Facó como
âncoras para estruturar a problematização das “representações do sertão no cinema brasileiro”. Ora, friccionar
as ideias levantadas por um filme às formulações elaboradas no livro Cangaceiros e Fanáticos nada mais é do
que, na prática, hierarquizar saberes e buscar uma relação causal entre o enredo de uma produção ficcional e
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um sertão piauiense “real” e se o filme faz justiça a ele, mas interrogar como o filme agencia e
dialoga com imagens aceitáveis e validadas para significar o que se acredita ser os elementos
constituidores desse universo.
Outra implicação que se revela um desdobramento da forma de pensar a imagem para
além da noção de representação, e que foi particularmente cara ao meu trabalho, esteve
relacionada a uma questão de ordem metodológica. Ao pensar historicamente a própria fonte
(o filme e os discursos construídos ao seu redor) e o objeto desta pesquisa (as imagens do
sertão e as disputas em torno da memória e da identidade local), fui obrigado a aceitar que as
imagens não trazem um sentido embutido na sua materialidade e que ambos estão
relacionados com as formas de vê-las, o que recupera a validade da ideia de intertextos
introduzida no início desta escrita:
[...] trabalhar historicamente com imagens obriga, por óbvio, a percorrer o
ciclo completo de sua produção, circulação e consumo, a que agora cumpre
acrescentar a ação. As imagens não têm sentido em si, imanentes. Elas
contam apenas — já que não passam de artefatos, coisas materiais ou
empíricas — com atributos físico-químicos intrínsecos. É a interação social
que produz sentidos, mobilizando diferencialmente (no tempo, no espaço,
nos lugares e circunstâncias sociais, nos agentes que intervêm) determinados
atributos para dar existência social (sensorial) a sentidos e valores e fazê-los
atuar. Daí não se poder limitar a tarefa à procura do sentido essencial de uma
imagem ou de seus sentidos originais, subordinados às motivações subjetivas
do autor, e assim por diante. É necessário tomar a imagem como um
enunciado, que só se apreende na fala, em situação. Daí também a
importância de retraçar a biografia, a carreira, a trajetória das imagens.100

No que concerne à utilização da chave-conceitual identidade, partiu-se de um
entendimento preliminar quanto ao seu papel de “sutura, entre [...] os discursos e as práticas
que tentam nos falar ou nos convocar para que assumamos nossos lugares como sujeitos
sociais [...]; e os processos que produzem subjetividades, que nos constroem como sujeitos
aos quais se pode falar”.101 Percebe-se, assim, que as questões de ordem identitária são
forjadas a partir das lutas de autoafirmação que os indivíduos ou grupos sociais travam frente
a um “outro”. Em decorrência disso, estão em constante processo de (re)construção e
(re)afirmação através de estratégias que marcam e afirmam um “estar no mundo”, agindo no

uma explicação acadêmica datada. Cf. FACÓ, Rui. Cangaceiros e fanáticos: gênese e lutas. Rio de Janeiro:
UFRJ, 2009.
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HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu. Op. cit., 2009, p. 111-112.
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sentido de identificar indivíduos no interior de um grupo e, ao mesmo tempo, diferenciá-los
em relação a outros.102
Aproximando mais essa discussão do objeto que tomei para estudo, constata-se que, se
as identidades são fruto de múltiplas ordens relacionais que se configuram em redes materiais
e afetivas – não se construindo de forma fechada em si mesmas, mas a partir da existência de
outras supostas identidades –, a possibilidade de se pensar uma marca identitária para o rural
requer a existência de uma outra marca que lhe seja diferente. O fato de as imagens do rural
serem postas em oposição e no limiar da urbanidade do “não rural”, justifica o porquê de não
haver estranhamento quando o universo sertanejo aparece na maior parte da produção cultural
brasileira como lugar incivilizado, violento e atrasado.
Quero observar que, embora não tenha utilizado explicitamente, até agora, a expressão
identidade, venho me apropriando dessa chave conceitual há algum tempo. Quando, em
momentos anteriores desta escrita, chamei a atenção e problematizei a estereotipia que marca
a construção de imagens e narrativas sobre o sertão, o que eu estava fazendo, na verdade, era
construindo o argumento de que essas imagens e narrativas são responsáveis por agenciar uma
espécie de identidade centrada, o que justifica a dificuldade de sustentar imagens que de
algum modo pretendam romper com esse paradigma identitário. A pertinência do trabalho
com essas questões de ordem identitária esteve ancorada no entendimento de que estas
“adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais são
representadas”
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; logo, agenciar imagens sobre o sertão, como o faz Cipriano e seus

discursos, é imprescindível para se construir sentidos sobre ele.
Mais do que desenvolver uma extensa discussão acerca das questões que envolvem a
construção e a afirmação de identidades, considero oportuno tecer algumas considerações de
como essa chave foi utilizada na pesquisa. Diferentemente do que possa parecer, as análises
do filme Cipriano não foram direcionadas no sentido de tentar encontrar em seu interior, ou
mesmo em comentários e críticas a ele vinculadas, as marcas de uma “verdadeira identidade”
para a cultura sertaneja brasileira ou piauiense; ao contrário, as análises objetivaram
compreender como o filme dialoga com os elementos que, nas referências já alicerçadas na
cultura nacional e local, configurariam o que se acreditou ser o cerne de uma “piauiensidade”
ou do “ser sertanejo”.
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Essa estreita relação entre imagem cinematográfica e construção de paradigmas
identitários parece ser um dos créditos reconhecíveis ao filme por uma parcela singular de seu
público. Um bom exemplo é a homenagem que o seu diretor recebe do governo piauiense em
virtude do reconhecimento da importância social e do lugar político gerado por sua prática:
Cada um em sua atividade, seja educando, desenhando e pintando o Piauí
com talento, comunicando e divulgando o que o Estado tem de melhor,
tocando ou cantando, gerando emprego e renda. Essas pessoas foram
reconhecidas pelo que fazem pelo Estado. Neste grupo, há talentos que
dignificam o Piauí no Brasil e no mundo [...]. Douglas Machado - Cineasta
tem servido ao Piauí com sua sensibilidade, mostrando a essência do seu
povo no filme Cipriano [...].104

Este pequeno fragmento do texto da homenagem oficial parece emblemático para
relacionar algumas ideias e conceitos com os quais venho trabalhando. A primeira delas é
que, em sua maioria, indivíduos e instituições ainda guardam uma postura representativa,
quase de mimese, diante do cinema; não é por acaso que se pode creditar a um filme a
capacidade de sintetizador da essência de um povo e da sua cultura. Segundo, que os sentidos
gerados pelo filme, mesmo que a contragosto de seus realizadores, transcendem os limites da
própria narrativa, na medida em que essa é apropriada sob os parâmetros não necessariamente
condizentes com aqueles que poderiam ter inicialmente seus idealizadores. Cipriano acaba
enveredando por um universo de imagens que têm servido para forjar e reconhecer os
elementos que compunham tal essência identitária: a função paradigmática da natureza, a
crueza das práticas culturais e sociais, a tradição familiar, o misticismo religioso popular.
Por último, restou-me uma reflexão sobre a chave conceitual memória, talvez a que se
mostrou mais deslizante frente ao seu uso nos limites desta pesquisa. Compartilhando o
entendimento sobre a impossibilidade da existência de uma memória desprovida de imagens
que possam ser visualizadas, mesmo que apenas numa operação imaginária, 105 parti do
pressuposto de que a memória age no sentido de disponibilizar aos indivíduos imagens que
falam de um passado que se acredita comum e através do qual podem se relacionar com o seu
próprio tempo. Assim, tomei a memória a partir do entendimento das relações que buscam
104
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marcar um posicionamento dos sujeitos no mundo; nesse sentido, não me refiro a ela como
um simples mecanismo de lembrança, mas como “um instrumento e um objeto de poder”.106
As discussões que abrangem a memória não estiveram relacionadas com a tentativa de se
conhecer um passado estanque, mas sim, com as práticas sociais que buscam dar-lhe um
“destino prático”, qual seja, o de “contrair os momentos passados para deles se servir e para
que isso se manifeste em ações interessadas”,107 – não estando, por isso, livre dos interesses,
da afetividade e dos desejos que movem os indivíduos.
Minha pesquisa assumiu o pressuposto de que, assim como as identidades se pretendem
legitimadas na herança de um tempo pretérito, a memória – compartilhada em sociedade, ou
individualizada – ajuda a compor uma espécie de fluxo temporal responsável por aproximar e
juntar passado, presente e expectativa em relação ao futuro. Em face dessa concepção, a
forma como tomo conceitualmente a memória – assim com a maioria dos autores que
estruturaram esse campo de reflexão na pesquisa – é devedor daquela inicialmente pensada
por Henri Bérgson, no que se reporta à possibilidade de problematizar a memória e o próprio
tempo a partir de uma perspectiva nova e que se mostra profícua para o historiador quando o
seu objeto tangencia a sensibilidade artística, tão avessa à linearidade e às tentativas de se
mensurar as experiências temporais. Minha postura metodológica diante da utilização da
chave conceitual memória, em especial das suas relações com as imagens, também evoca o
pensamento de Didi-Humberman e da sua ideia de que as imagens, como portadoras e
configuradoras de memórias, comportam um montante de tempos heterogêneos e
descontínuos que se conectam e se interpenetram e que, frente a essa descontinuidade, a
grande questão posta aos historiadores é pensar: que relação diante do tempo nos coloca as
imagens?108
Em Didi-Huberman e, sobretudo, em Bérgson, pelo seu ineditismo, a novidade reside
em destacar da memória a sua capacidade de encenar e atualizar o passado, pois “se ela
merece ainda o nome de memória, já não é porque conserve imagens antigas, mas porque
prolonga seu efeito útil até o momento presente”.109 Desse modo, explica o filósofo, a
memória é atravessada por múltiplas temporalidades:
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Por mais breve que se suponha uma percepção, com efeito, ela ocupa sempre
uma certa duração, e exige consequentemente um esforço da memória, que
prolonga, uns nos outros, uma multiplicidades de momentos. Mesmo a
“subjetividade” das qualidades sensíveis [...] consiste, sobretudo, em uma
espécie de contração do real, operada por nossa memória. Em suma, a
memória sob essas duas formas, enquanto recobre com uma camada de
lembranças um fundo de percepção imediata, e também enquanto ela contrai
uma multiplicidade de momentos, constitui a principal contribuição da
consciência individual na percepção, o lado subjetivo do nosso
conhecimento das coisas.110

A partir dessa capacidade de contrair “uma multiplicidade de momentos”, as lembranças
de imagens passadas se revelam vivas, mutáveis e, sobretudo, úteis no presente como
significadoras do agir dos indivíduos no tempo:
Digamos inicialmente que, se colocarmos a memória, isto é, a sobrevivência
das imagens passadas, estas imagens irão misturar-se constantemente à nossa
percepção do presente e poderão inclusive substituí-la. Pois elas só se
conservam para tornarem-se úteis: a todo instante completam a experiência
presente enriquecendo-a com a experiência adquirida; e, como essa não para
de crescer, acabará por cobrir e submergir a outra. 111

Com Bergson, pode-se relativizar a ideia de “memória-conhecimento”. Tal ideia atribui
à memória (nesse caso confundida com reminiscência) uma função cognitiva em relação a um
passado mais “legítimo”, cabendo à História ser a sua senhora, protegendo-a e fiscalizandoa.112 Essa ruptura com a noção de “memória-conhecimento” se fez em nome de uma
“memória construtivista” e do entendimento de que “é a própria realidade que se forma na (e
pela) memória”. Se a memória age “tecendo fios entre os seres, os lugares, os
acontecimentos”, mais do que recuperar acontecimentos, ela desempenha a “função de
atualização das experiências passadas”; por esse motivo, carrega um atributo fortemente ético
e não pode ser entendida como um conhecimento puro e descompromissado do passado.113
Por uma questão de adequação ao objeto e, sobretudo, à singularidade da fonte com a
qual me relaciono, a aproximação mais frequente aconteceu com os trabalhos daqueles que,
de algum modo, propõem novos horizontes à relação História-Memória114 e a recoloca no
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âmbito de distintos campos de saberes e subjetividades que problematizam essa relação, em
especial quanto à possibilidade da existência de uma “memória histórica”. É partindo dessa
perspectiva que Jacy Seixas,115 fundamentada na obra de Marcel Proust, questiona se há
legitimidade em se atribuir um estatuto teórico próprio a uma memória especificamente
histórica, distinta de “outras” memórias, como a literária, cinematográfica, ou mesmo as
memórias individuais. Essa problemática incide diretamente sobre o trato com o filme: ele
seria construtor de uma memória fictícia ou essa memória, por estar em diálogo com as
subjetividades que configuram o lugar de sua produção, não seria também histórica?
Em razão disso, mais do que possibilitar uma reflexão teórico-metodológica sobre as
relações estabelecidas entre a memória e as imagens, essas questões ajudam a pensar as
formas como as imagens do sertão em Cipriano agenciam experiências de reconhecimento –
se é que se pode falar nesses termos – de seus espectadores frente às suas expectativas de
significação do universo sertanejo. Esse local destinado à imagem em relação às experiências
e expectativas de quem a vê está inserido numa relação que me parece fundamental para
entender as imagens do sertão construídas e autorizadas na cultura brasileira, qual seja, a
relação imagem-memória-identidade.116

6 (Re)Montando o universo de Cipriano e costurando a estrutura de uma escrita

Quantos capítulos devem compor uma tese? Que tipo de discussão deve aparecer em
primeiro ou segundo plano no texto? Que pessoa deve ser utilizada na escrita, a primeira do
singular ou do plural? Assumir o “eu”, ou preferir o “nós”, traz algo significativo para a
compreensão do texto ou se revela como sendo apenas a opção por um estilo de narrativa?
Não seria preferível uma escrita “impessoal”? Mesmo após o texto concluído, que critérios
utilizar para escolher a ordem dos capítulos a partir das discussões realizadas? Esses
questionamentos, conquanto possam parecer simples ou, pelo menos, merecedores de
preocupação menor, são reveladores das relações de poder presentes em todas as etapas de
último, buscou-se enquadrar, sob a genérica expressão “Escola Teórica Literária”, todos aqueles que
construíram seus enunciados com referências explícitas aos textos de Marcel Proust e Henri Bergson.
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uma pesquisa, sobretudo, aquela que assumo como sendo uma das mais importantes: a
elaboração da escrita. Todo o trabalho de busca, seleção e leitura das fontes, a preocupação
com o rigor e a coerência conceitual e metodológica de uma pesquisa, parecem ser anulados
quando a escrita – ela que é, provavelmente, a mais fria de todas as linguagens – não
consegue dar vazão aos sentidos que se quer construir.
Cada uma dessas indagações me acompanhou, permanentemente, a cada etapa cumprida
e durante todos os anos dispensados à pesquisa de doutoramento que agora apresento.
Acredito ter resolvido, no interior da escrita, cada uma dessas questões, pelo menos tendo em
perspectiva meus limites intelectuais. A opção foi organizar as análises e discussões
estabelecidas em três capítulos. A escolha por três grandes partes não se deve, como é muito
comum, à busca por delimitar um “início”, um “meio” e um “fim” para a pesquisa; ao
contrário, se deve a uma tentativa de organizar as reflexões a partir das três grandes chavesconceituais as quais já foram apresentadas no início deste texto: imagem, identidade e
memória. Como se verá durante a leitura, cada um dos capítulos, embora não se feche
exclusivamente em uma única chave conceitual, privilegiará um tipo de conceito que ajudará
a mapear e desenvolver, a partir de Cipriano, a problemática geral da pesquisa.
O primeiro capítulo, intitulado Cipriano: espacialização narrativa, elaboração e
agenciamento da personagem sertão, é composto por seis subitens que, de modo geral, fazem
uma análise das formas como as imagens do sertão são historicamente utilizadas quando se
busca criar ou dar visibilidade a uma ideia de formação da identidade e da cultura nacional.
Essa análise é verticalizada na tentativa de se perceber como esses discursos de significação
do sertão como ancoradouro da nação agem no interior da cultura piauiense, levando à
compreensão sobre a construção da ideia de piauiensidade responsável, em última instância,
por confundir de forma proposital o ser piauiense com o ser sertanejo e nordestino. A
verticalização visa realçar os diversos níveis e locais em que ocorrem os diálogos entre
Cipriano e esses discursos. A conclusão é que as escolhas realizadas pelos produtores para o
filme – do título ao cartaz, da composição psicológica das personagens ao figurino, do
silêncio que marca a narrativa à produção da trilha sonora musical – são responsáveis pela
construção de imagens para a cultura piauiense.
O segundo capítulo, Cipriano e o fazer cinema no Piauí: agenciando discursos de
identidade, autoestima e ressentimento, minimizou o universo narrativo do próprio filme e se
debruçou sobre as matérias elaboradas pela imprensa nacional e piauiense acerca da obra.
Também organizado em vários subitens, o capítulo tem como foco os discursos identitários
que foram indexados ao filme ao longo de sete anos e põe em destaque as relações de poder e
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as construções de sentidos possibilitados por esses discursos. Na oportunidade, seguindo a
coerência epistemológica e metodológica da pesquisa, optei por organizar os discursos a
serem analisados a partir de suas localizações no contexto de construção do próprio filme, ou
seja, como durante cada fase que correspondeu à pré-produção, produção e exibição de
Cipriano, foram agenciados dizeres que serviram aos mais variados propósitos: vender o
filme como uma produção que retomava e tornava visível a “verdadeira” cultura piauiense, ao
reforçar ressentimentos com relação à marginalidade que se acreditava sofrer a cultura e o
povo do Piauí.
Por fim, no terceiro e último capítulo, Narrativas e sertões: uma cartografia dos
lugares de memória em Cipriano, estabeleço um mapeamento dos discursos de memória
construído por e sobre o filme tomado como objeto de estudo desta pesquisa. Organizado a
partir de três eixos de discussão, o capítulo evidencia a existência de dois grandes grupos de
discursos de memória relacionados ao filme: aqueles elaborados por seus realizadores, pelos
críticos e espectadores em geral e os possibilitados pela sua própria narrativa. Quanto ao
primeiro grupo dos discursos de memória, construídos de forma exterior à própria narrativa
fílmica, foram problematizadas questões mais amplas como, por exemplo, a construção de um
lugar de memória para o filme através das falas dos seus realizadores, os níveis de afetividade
por um Piauí imaginário, com os quais esses discursos de memória vieram carregados, ou
como esses discursos possibilitaram a construção/afirmação de uma ideologia modernizante
para o estado. A partir do segundo grupo de discursos, possibilitados pela própria estrutura
narrativa do filme, o que se problematizou foram os níveis dos diálogos estabelecidos entre
Cipriano e as questões geralmente postas quando do trabalho com a memória; em outras
palavras, o que se questionou foi como a construção narrativa do filme fez uso das categorias
tempo e espaço e como, a partir desses usos, possibilitou um exercício de (re)configuração da
memória e, consequentemente, do esquecimento. Ainda relacionada à estrutura narrativa do
filme, foram problematizados os diálogos estabelecidos entre Cipriano e a memória de
tradições cinematográficas que o antecederam ou que lhe foram contemporâneas.
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CAPÍTULO 1

Flebas, o Fenício, morto há quinze dias,
Esqueceu o grito das gaivotas e o marulho das vagas
E os lucros e os prejuízos.
Uma corrente submarina
Roeu-lhe os ossos em surdina. Enquanto subia e descia
Ele evocava as cenas de sua maturidade e juventude
Até que ao torvelinho sucumbiu.
Gentio ou judeu
Ó tu que o leme giras e avistas onde o vento se origina,
Considera a Flebas, que foi um dia alto e belo como tu.
A morte por água - T. S. Eliot

CIPRIANO: ESPACIALIZAÇÃO NARRATIVA, FABRICAÇÃO E
AGENCIAMENTOS DA PERSONAGEM SERTÃO

“Cinco sonhos. Três vidas. Uma morte: o sertão está em toda parte.” Ao lado do corpo
da personagem Vicente e abaixo do título, esta é a mensagem que o cartaz de divulgação do
filme Cipriano apresenta aos seus espectadores. Escolho iniciar o primeiro capítulo com esta
citação por acreditar que ela possibilita uma problematização acerca da construção imagética
do sertão na cultura brasileira e desvela como o cinema agencia imagens e significados que
foram erigidos como referência para falar desse lugar. Entendo que o foco da minha pesquisa
não seja problematizar todo o repertório que circunda as imagens do sertão na cultura
nacional; entretanto, para construir uma visão mais fundamentada da forma como o filme
Cipriano se relaciona com essas imagens e, sobretudo, como diferentes sujeitos fazem usos
delas, é necessário o exercício de pensar esse repertório imagético a partir de disputas e
relações de poder mais amplas, quais sejam, aquelas que instituíram discursos identitários
para o Brasil e suas distintas regiões. Desse modo, elejo como primeiro eixo para a discussão
uma reflexão de como, na cultura brasileira, o saber geográfico se coaduna com a busca de
uma configuração identitária para o país.
Essa mesma reflexão será estabelecida ao nível da cultura piauiense, realidade que me
interessa sobremaneira, buscando entender as formas como ela é alocada e reelaborada nos
discursos regionalistas. Por vezes, coloco em destaque as narrativas valorativas dos elementos
que foram constituídos e identificados como sendo as marcas identitárias do Estado, da sua
cultura e do seu povo: o sertão, a cultura do gado, o vaqueiro, a seca, o isolamento cultural e
geográfico, o patriarcado e a religiosidade. O objetivo é entender como esses elementos,
elencados como marcas configuradoras do ser piauiense, atuam em produções culturais locais
e nos discursos que buscam dar visibilidade e significados a elas. Nesse ponto, chamo a
atenção para a necessidade de me reportar a outros textos que possam ser somados à leitura de
Cipriano: trabalhos acadêmicos, textos jornalísticos e outras produções culturais que de
algum modo se relacionam com o ambiente que circunda o filme.
Por vezes, poderá surgir a sensação de se tratar de uma discussão prolixa e desconexa
com a problemática central da pesquisa; entretanto, reafirmo que ela se faz necessária para,
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com maior conhecimento de causa, entender os jogos de poder e os lugares propositalmente
assumidos quando da tomada do sertão como locação para o desenrolar narrativo do filme que
recortei como objeto de estudo. A hipótese que agora ponho à prova é a de que o universo
sertanejo, ou as imagens que são construídas a seu respeito, já se encontra plenamente
reconhecido na cultura brasileira e que, por isso, qualquer produção – independente do
suporte técnico ou gênero narrativo – acaba, em nome do reconhecimento e legitimidade de
seus enunciados junto ao público, por dialogar com alguns dos lugares comuns construídos
para esse universo. Acredito que esboçar uma modesta genealogia de como essas imagens
foram historicamente gestadas – fora e dentro do Piauí – é imprescindível para o
entendimento da forma com que Cipriano se apropriou do sertão e dele construiu uma
metáfora problematizadora de questões pessoais.
Problematizar as imagens do sertão disponíveis na cultura brasileira possibilita,
também, entender como foi possível a setores da imprensa de todo o país indexar ao filme os
mais variados significados sem, contudo, perder de vista as referências ligadas às possíveis
características do seu lugar de produção. Assim, a partir da leitura de uma série de discursos
elaborados sobre Cipriano, o que me parece estar em jogo à época de produção e lançamento
do filme é menos o seu mérito e qualidade, do que a possibilidade de entrada e o
reconhecimento do Piauí no circuito de produção cultural nacional.
Como a proposta que estrutura esta escrita se baseia na verticalidade das discussões,
trilho um caminho que tem início com o questionamento sobre a forma como o sertão, na
condição de unidade simbólica, serve aos mitos fundadores de nação. Em seguida, passo à
discussão de como as imagens do sertão são apropriadas e agenciadas na construção das
narrativas da piauiensidade e, por fim, construo uma reflexão de como Cipriano, com sua
narrativa e os enunciados a ela indexados, possibilita uma mobilização discursiva que busca
reafirmar uma imagem para o sertão e para o Piauí.
Para instigar e sustentar as problematizações que proponho desenvolver, optei por um
grupo seleto de textos e fontes: todas as narrativas trabalhadas são ficcionais – algumas
construídas pela literatura piauiense; outras estão ligadas às produções cinematográficas de
Douglas Machado. A opção por esse tipo de seleção acontece por motivos que já venho
apontando: devido à crítica menos incisiva sofrida por seus enunciados, acredito que as
narrativas consideradas como ficção permitem interessantes artifícios para a (re)figuração do
tempo e a (re)construção de discursos identitários. Justificado esse primeiro motivador do
recorte entre as possibilidades de fontes, lembro que, se a proposta é também pensar o filme a
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partir do mapeamento dos enunciados que o circundam, seria interessante entender como o
sertão é configurado em um conjunto maior da obra do seu diretor.
O texto deste primeiro capítulo foi organizado a partir de uma divisão em seis eixos de
discussão que correspondem, respectivamente, ao mesmo número de subitens. Cada um
desses eixos, tanto em suas individualidades quanto nos significados construídos a partir da
escrita e leitura em conjunto, busca uma melhor elucidação da problemática que move o
capítulo e ajuda a compor um significado geral para a tese. Nos dois primeiros subitens –
Cartografias identitárias: as narrativas dos sertões e A geografia imaginativa dos sertões: o
projeto identitário de ancoragem da nação – fez-se uma análise do papel atribuído, sobretudo
na cultura ocidental, aos elementos geográficos para a construção e identificação da cultura
nacional, em especial, o poder e a carga simbólica que acompanham os enunciados do sertão
no interior da nação brasileira.
No terceiro subitem – Narrativas fabricantes da piauiensidade: imagens do sertão e do
sertanejo – realizou-se uma série de análises que, nascidas de reflexões mais amplas iniciadas
nos tópicos anteriores, puderam dar visibilidade às formas como essas discussões sobre o
sertão foram historicamente gestadas e estruturadas na cultura local. O retomar de ensaios e
obras literárias de autores piauienses do século XIX foi necessário, mesmo correndo o risco
de parecer um descolamento da fonte e do objeto proposto. A necessidade de tal retorno se
deve ao fato de que, durante a pesquisa, muito frequentemente pude me deparar com debates
que buscavam qualificar ou suscitar expectativas em relação a Cipriano a partir dos
enunciados inaugurados localmente por esses autores e obras.
Por fim, os três últimos subitens – Intertextos de Cipriano e as sugestões icônicas
elaboradoras das imagens do sertão; Cipriano, o sertão e suas personagens e, finalmente, A
trilha sonora de Cipriano: os sons do sertão –, em sintonia com uma visão ampla que
enxerga o cinema como evento social e cultural, focam desde os intertextos que
acompanharam o filme (cartaz, comercial de TV, material de divulgação em festivais de
cinema) até uma leitura mais acurada das personagens e da própria trilha sonora do filme.

1 Cartografias identitárias: as narrativas dos sertões

A problemática que cerca minha escrita a partir de agora trata de pensar histórica e
culturalmente a questão dos espaços na forma como eles são vinculados e agenciados nos
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discursos identitários, sobretudo, no Brasil. Desse modo, mais do que locais mensuráveis,
uma “geografia imaginativa”1 é usada para dar conta do ser brasileiro ou, no caso específico,
do ser sertanejo e piauiense. Parto de uma constatação preliminar de autoras como Candice
Vidal2 e Lúcia Lippi 3: a mais forte definição do que é ser brasileiro, bem como dos modelos
de identidade nacional e regional que alcançaram maior êxito no Brasil, é formulada tendo
como referência características relacionadas à natureza e à geografia do país.
No caso brasileiro, a exaltação à terra e às características geográficas e naturais do seu
território parece suprir a ausência de um passado glorioso ou, pelo menos, legitimado a partir
de uma longa experiência histórica, da forma como parece existir e fundar as nações
europeias. Nestas, há uma longa e fértil discussão quanto à história e às origens de seus povos
e das suas culturas e que remonta a antepassados milenares, que sempre procuraram recuperar
e revigorar novos significados, símbolos, personagens e eventos fundantes da nação:

O Novo Mundo e o Brasil tiveram, no domínio do espaço geográfico, o
processo básico que acompanhou a formação da sociedade e do Estado. A
ausência de um passado histórico remoto [...], produziu a busca de raízes em
passados mitológicos ou em traços culturais primeiros do português, do índio
e do negro. Entretanto, estas construções simbólicas têm produzido mais
consciência das distinções do que a da integração. A consciência do espaço,
da territorialidade, em contrapartida, forneceu as bases da integração
necessária ao estabelecimento da fórmula de um projeto de nação. Esta
premissa nos ajuda a entender a importância e a permanência do “ufanismo”
como ideologia fundada na natureza e na relação desta com o caráter do
povo, produzindo o sentimento de identidade nacional. A valorização da
natureza aparece como que compensando a debilidade da cultura no Brasil.
O ufanismo baseado nos atributos da natureza não aparece sozinho. Seu
reverso também faz parte do imaginário sobre o país desde seus primórdios,
e assinalam os perigos, as ameaças relacionadas à natureza dos trópicos.4

1

A expressão “geografia imaginativa” é construída por Edwar W. Said em seu livro Orientalismo: o Oriente
como visão do Ocidente e se refere, como o faz supor a poética que reveste a expressão, à construção de
enunciados no interior de determinadas culturas para nomear e tornar reconhecível o que é diferente e exterior a
ela própria: “É perfeitamente possível argumentar que alguns objetos distintivos são criados pela mente, e que
esses objetos, embora pareçam ter existência objetiva, possuam apenas uma realidade ficcional. Um grupo de
pessoas vivendo em alguns acres de terra estabelecerá fronteiras entre a sua terra e seus arredores imediatos e o
território mais além [...]. Em outras palavras, essa prática universal de designar mentalmente um lugar familiar,
que é ‘nosso’, que é o ‘deles’, é um modo de fazer distinções geográficas que pode ser inteiramente arbitrário
[...]. Não há dúvida que a geografia e a história imaginativa ajudam a mente a intensificar a percepção de si
mesma, dramatizando a distância e a diferença entre o que está próximo e o que está longe”. SAID, Edwar W.
Orientalismo: o Oriente como visão do Ocidente. São Paulo: Cia. das Letras, 2007, p. 91-92.
2
SOUZA, Candice Vidal e. A pátria geográfica: sertão e litoral no pensamento social brasileiro. Goiânia: UFG,
1997.
3
OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Americanos: representações da identidade nacional no Brasil e nos EUA. Belo
Horizonte: UFMG, 2000.
4
Ibidem, p. 69-70.
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Ressalto que essa primazia do espaço na formulação de referências identitárias não é
uma particularidade da cultura brasileira; ao contrário, parece estar presente em todo o
Ocidente.5 Vejamos, a título de exemplo, a questão da fronteira norte-americana e como ela é
apresentada como símbolo da corrida e, por conseguinte, conquista das terras localizadas a
Oeste das Treze Colônias fundadoras. O problema da expansão territorial e do papel da
fronteira na expectativa de construção da nação e do seu povo é de tamanho poder simbólico
entre os norte-americanos que aquela cultura chegou mesmo a cunhar uma expressão que
tenta dar conta da questão: wilderness – sem tradução literal na língua portuguesa. A
wilderness acabou possibilitando o suporte imaginativo para a existência de personagens, com
os conhecidos cowboys da literatura e do cinema daquele país, viris e donos de seus próprios
destinos.
Em sua interpretação mais remota, a wilderness esteve relacionada com o espaço das
“florestas, lugares habitados por bestas selvagens ou homens selvagens. Ao mesmo tempo,
significava que o homem era tomado de estranhamento, sentindo-se desorientado nessas
florestas”, assim, o lugar “encara uma ideia de mistério, esplendor, selvageria e força”.6 Sem
pretender ceder à tentação de encontrar um paralelo teórico-conceitual, um tanto forçoso,
entre o entendimento da wilderness no caso norte-americano e do sertão no caso brasileiro –
acredito que a ideia de sertão, na própria figuração de seus aspectos naturais, é menos
revestida de positividade que a wilderness –, é inegável que as duas chaves-conceituais,
embora mantendo suas particularidades, guardam algumas semelhanças, sobretudo, na função
de lugar imaginativo personificador e depositório das reservas morais da nação:
Em contrapartida ao velho e desgastado mundo europeu, os norteamericanos descobriram a jovem e pura wilderness. Atributo primordial da
natureza norte-americana, seria a inspiradora de uma grande cultura. A
natureza ganha um tratamento sagrado, fazendo da wilderness o verdadeiro
caminho da revelação divina. A natureza virgem comparava-se aos jardins
do Éden, antes da queda do pecado. Na metade do século XIX, muitos
5

Falo em termo de Ocidente sem o objetivo de particularizar a questão, mas simplesmente pela falta de
conhecimento sobre trabalhos de fôlego que tratem a mesma problemática ao nível de outras realidades. A esse
respeito, Nísia Lima chama a atenção para o fato de que se no Brasil se acostumou a opor o litoral aos sertões,
esse posicionamento “pode ser relacionado a outras experiências históricas em que divisões geográficas, mais
ou menos precisas, no interior das sociedades nacionais, assumem também grande força simbólica. Podemos
lembrar, entre outras, a linha divisória entre o Oeste e o Leste alemães, que mereceu a atenção de Max Weber,
a questão meridional na Itália, tal como abordou Antonio Gramsci, além da busca incessante da historiografia
americana pela especificidade do Sul. Valorizado positiva ou negativamente, o sertão pode ser comparado a
outros lugares em que os dilemas do processo civilizatório, visto por uns como inevitável, e por outros como
passível de alguma escolha, se fizeram sentir”. LIMA, Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil: intelectuais
e representação da identidade nacional. Rio de Janeiro: Revan, 1999, p. 35.
6
PRADO, Maria Lígia Coelho. América Latina no século XIX: tramas, telas e textos. São Paulo: USP, 1999, p.
187.
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autores reconheciam-na como fonte cultural e moral e como base da
autoestima nacional. Nas paisagens intocadas pela mão do homem, que
guardavam um frescor virginal inigualável, não mais encontrado na Europa,
era possível sentir a mão de Deus.7

Ou ainda como a materialização do limite fronteiriço entre a civilização e a barbárie:
Ali era o lugar do encontro entre dois estados. Até onde havia terras
cultivadas havia civilização, depois era a wilderness, o reino da barbárie. A
ideia de wilderness sugeriu a Turner uma perspectiva poética que conferia à
terra intocada uma influência sobre os indivíduos e a sociedade que se
traduzia em renascimento, regeneração e rejuvenescimento. Para ele, era
assim que se encontrava o encontro entre civilização e a wilderness.8

O mais significativo é que essas imagens construídas pela geografia, e outros aspectos
naturais que se acreditava demarcar as singularidades de uma região, pouco têm a dever ao
conhecimento dos lugares aos quais elas tentam dar visibilidade. Nesse sentido, para melhor
percepção das imagens agenciadas para o sertão, é ilustrativa uma aproximação à discussão
feita pela filósofa da arte Anne Cauquelin em relação à construção e significado das paisagens
na cultura ocidental. Cauquelin sustenta que as paisagens, como invenções subordinadas a
convenções nas formas de falar acerca de determinados espaços, não podem ser confundidas
com elementos de ordem natural e geográfica, ainda que o senso comum o faça crer. Lembra
a autora que a paisagem “é a concretização do elo entre diferentes elementos e valores de uma
cultura, ligação essa que oferece uma disposição, uma ordenação e, por fim, uma ordem para
a percepção do mundo”.9
Desse modo, as paisagens – e nesse sentido, parece-me sugestivo em relação aos
agenciamentos que historicamente foram feitos para as imagens definidoras do sertão na
cultura brasileira – teriam uma função bem própria que é a de “garantir permanentemente os
quadros da percepção do tempo e do espaço”.10 Não distante da ideia de uma “geografia
imaginativa”, Cauquelin conclui:

Um fato curioso, quando se trata de culturas estrangeiras, é que imaginamos
facilmente a relação entre os espaços apresentados e os modos de vida, os
costumes, as maneiras de ver e as formas de dizer, de tal modo que
percepcionamos uma espécie de tecido sem costura, sem direito nem avesso,
todo de uma peça única. Porém, para nós, na nossa própria cultura, temos
muita dificuldade em imaginar que a nossa relação com o mundo (digamos,
7

PRADO, Maria Lígia Coelho. Op. cit., p. 187-188.
Ibidem, p. 202.
9
CAUQUELIN, Anne. A invenção da paisagem. Portugal, Lisboa: Edições 70, 2008, p. 12.
10
Ibidem, p. 11.
8
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com a realidade) possa depender de um tecido, como as propriedades
atribuídas ao campo espacial por um artifício de expressão – qualquer que
seja ele – condicionariam a percepção do real.11

Exercício instigante ao ofício do historiador é pensar a criação dessas imagens
paisagísticas a partir das relações de poder que as instituem e dos dizeres construídos através
delas.12 Assim, os questionamentos relacionados à compreensão das imagens do sertão devem
ser levados para além da clássica pergunta o que esta imagem representa? Em direção a
outras mais problematizadoras e fecundas: que interesses são postos na construção desta
imagem? Que significados são agenciados pela sua narrativa? Em que medida esta imagem
se encontra alojada ou dissociada dos lugares comuns utilizados para falar do lugar? Com
essa mudança de foco, muda-se mesmo a relação dos historiadores com as narrativas que
parecem falar da natureza. Agindo assim, a operação historiográfica possibilitaria a
desnaturalização, senão da própria natureza, dos discursos que dela se apropriam. Para o
historiador, o instigante é que a natureza passe a ser pensada “como uma tela em branco sobre
a qual se constroem discursos [...] que carregam visões de mundo e contribuem para a
gestação de imagens e ideias que vão compor repertórios diversos, entre eles, os constitutivos
da identidade do território e da nação”.13
Nos discursos que tentam dar conta dos elementos constitutivos da ideia de brasilidade,
discursos estes que vão de textos acadêmicos a produções ficcionais em seus mais variados
suportes de apresentação, a geografia e a natureza aparecem quase sempre em primeiro plano
– inclusive para explicar algumas características que se acreditam ser particularidades de
estereótipos regionais como a morosidade do caipira, a força do sertanejo ou a altivez do
homem dos pampas.14
Nesses discursos identitários, o Brasil aparece cindido em dois mundos ao mesmo
tempo opostos e complementares: o litoral e o sertão. Nos mesmos discursos, o povo e a
11

CAUQUELIN, Anne. Op. cit., p. 12.
A esse respeito, Michel Foucault sustenta que “certas metáforas espaciais [...] são tanto geográficas quanto
estratégicas” e que o próprio conceito de paisagem, embora objeto essencial da Geografia tradicional, é uma
noção pictórica. FOUCAULT, Michel. Sobre a geografia. In: ______. Microfísica do poder. Organização e
tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Grall, 5. ed., 1985, p. 153-165.
13
PRADO, Maria Lígia Coelho. Op. cit., p. 180.
14
Um bom exemplo da relação visceral entre cultura e natureza que estrutura a construção dos discursos
identitários no Brasil foi o que apontou o relatório de pesquisa desenvolvido pelo Projeto Brasilidade,
coordenado pelo sociólogo e cientista político Rodrigo Mendes Ribeiro, em 2010. A pesquisa, que entrevistou
aproximadamente 1.300 pessoas de todas as regiões do país, mostra que o que mais traz orgulho aos
brasileiros são em primeiro lugar as belezas naturais (46%), seguido do carnaval (33%), dos símbolos
nacionais (26%) e, apenas na quarta posição, o povo (31%). No comparativo entre as repostas obtidas por
regiões, a região Nordeste apresenta o maior índice de indivíduos que se dizem orgulhosos do país (88%).
Disponível em <http://www.republicaopiniao.com.br>. Acesso, 17 mai. 2011.
12
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cultura brasileira são pensados como resultados da relação homem/natureza; logo,
subentende-se que se a geografia do país é cindida, o seu povo também o seria: haveria o
homem litorâneo e o sertanejo. Para a proposta desta pesquisa, é significativo lembrar que
falar de litoral ou de sertão, mais do que remeter às regiões localizáveis e conhecidas, é, tenha
ou não o interlocutor consciência disso, dialogar com enunciados autorizados a tornar esses
lugares reconhecíveis. De outro modo, significa dizer que as imagens e narrativas que giram
em torno desses espaços e seus sujeitos, mais do que atestarem a sua existência, são
responsáveis pela sua construção ou, pelo menos, pelas formas reconhecíveis e aceitáveis de
formulá-los. Nesse sentido, é conveniente desenvolver algumas reflexões a partir do
significado sugerido pelas palavras que estruturam e se destacam no subtítulo do capítulo:
narrativas e sertões.
A opção por iniciar o primeiro subtítulo do capítulo remetendo às narrativas aponta
para a tentativa de explicitar que o foco da discussão que me interessa não é compreender o
sertão em sua espacialidade física ou características sociais, mas apontar as narrativas que lhe
dão visibilidade e lhe instituem significados, estabelecendo o que se acredita serem as marcas
da sua cultura e do seu povo. Parto do princípio de que as narrativas que incidem sobre o
sertão possibilitam o surgimento não somente de representações sobre ele – pois as
representações guardariam sempre, em maior ou menor grau, uma referência de aproximação
com o que seria o real –, mas de discursos que tornam esse espaço possível, ou melhor,
tornam-no um lugar reconhecível pelo imaginário social.
Esse reconhecimento do sertão, em maior ou menor grau, configura-se pelo viés do
dualismo positividade/negatividade. Os sentidos atribuídos ao lugar carregam, ao mesmo
tempo, as expectativas e os estranhamentos que acompanham a sua condição de fronteira, de
espaço em que se mesclam o simbólico, o ideológico e o material. Da forma como é visto pelo
imaginário nacional, o sertão-fronteira incorpora:
[...] primeira onda de modernidade a quebrar na terra intocada, e é
caracterizada como selvagem, primitiva, não regulada. Como se encontra à
margem do poder do Estado, ela cria sua própria lei e (des)ordem.
Ideologicamente, a fronteira passa a representar o local onde se encontra,
onde se desenvolve o mais típico, o mais primitivo da identidade nacional, já
que seus habitantes não tiveram ainda contatos com outros povos. Nesse
sentido, a fronteira e o Oeste possuem um poder mitológico fundamental.15

15

OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Op. cit., p. 117.
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Ainda que nessa citação, tomada em recorte, Lippi esteja desenvolvendo sua análise em
relação ao caso norte-americano, a autora, em momento oportuno, faz o mesmo exercício
intelectual para pensar os significados que envolvem a imagem do sertão na cultura brasileira
e como esses significados recorrem a elementos naturais como legitimadores de referências
identitárias. A autora lembra, ainda, que as imagens da natureza no Brasil foram construídas
de forma “fantasticamente positivas ou terrivelmente ameaçadoras”,16 e que:

O lugar geográfico ou social identificado como sertão acompanha este
caminho, que recebe ora avaliação positiva, ora negativa. As definições de
sertão fazem referência a traços geográficos, demográficos e culturais:
região agreste, semiárida, longe do litoral, distante de povoações ou de terras
cultivadas, pouco povoadas e onde predominam tradições e costumes
antigos. Lugar inóspito, desconhecido, que proporciona uma vida difícil, mas
habitado por pessoas fortíssimas. A força de seu habitante aparece
relacionada à capacidade de interagir com a natureza múltipla. O cabra – o
cangaceiro – aparece como a encarnação do herói sertanejo. Para além destes
atributos, aparece no imaginário social a ideia de que não há um sertão, mas
muitos sertões, e que o sertão pode e deve ser tomado como metáfora do
Brasil.17

Considero interessante propor um exercício de leitura às avessas: pensar as formas
através das quais o sertão figura como personagem e não apenas como ambiente para que
narrativas desenvolvam suas tramas. Quando o sujeito produtor de um enredo escolhe
desenvolver a sua intriga tendo como pano de fundo o sertão, “supõem-se uma espécie de
acordo semântico pelo qual a simples menção já inicia um desfiar de significados
preexistentes”.18 Ou seja, de modo a tornar-se mais próximo da problemática da pesquisa:
Cipriano, ao ter sua trama localizada no sertão, cria a expectativa de que os significados e
características configurados pela cultura brasileira para este lugar são fundamentais para
construir, pensar e dar significado à história narrada. Assim, ainda que o drama que envolve a
vida das personagens não guarde uma relação de causalidade direta com a geografia e
natureza do lugar, este ganha em intensidade e significados por ser localizado no sertão.19
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OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Op. cit., p. 69.
Ibidem, p. 70.
18
SOUZA, Candice Vital. Op. cit., p. 25.
19
Uma boa compreensão da questão narrativa que envolve a escolha e construção de uma paisagem dentro de
uma produção artística é dada por Cauquelin ao fazer uma análise do quadro A Tempestade (Giorgione, 1505):
“[...] é justamente pela importância dessa paisagem tempestuosa, da sua presença opressora, que a questão do
assunto se coloca. Se não encontramos um assunto apropriado, se as duas figuras humanas do quadro parecem ter
pouca relação com o que se passa atrás delas, e como uma qualquer história, é porque o domínio da paisagem
impõe a sua ordem não humana. A partir de então, qualquer comentário que tome a paisagem como um simples
fundo e conceda o primeiro plano à história, fala em seus objetivo”. CAUQUELIN, Anne. Op. cit., p. 68.
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O que parece haver em Cipriano é um deslocamento de perspectiva sem, contudo,
abandonar as estereotipias duais de pensar o sertão sob o binômio negatividade/positividade.
O deslocamento reside na não preocupação com a denúncia ou a problematização de questões
de ordem social, pois denota a preocupação com questões existenciais que afetam cada
personagem da história de forma particular. O sertão, ou as suas imagens, é tomado como
metáfora da condição humana – ele é apropriado como uma imagem-força capaz de “projetar
o próprio homem através de sua simbolização estética” 20 –, mas sempre remetendo à ideia de
origem, de interior, do próprio exercício de se autoconhecer.
Nesse ponto, Cipriano se insere no interior de uma tradição – muito roseana – de tomar
o sertão como metáfora problematizadora da própria condição de sujeito que envolve cada
personagem e, em última instância, o próprio espectador na possibilidade de se identificar
com ela. É nesse sentido que Douglas consegue enxergar no sertão o “palco das questões
humanas de qualquer lugar do mundo”.21 Como metáfora da condição humana, o sertão aceita
uma essência identitária. Conforme sugere Durval Muniz:

[...], o espaço sertanejo resume o que seria o país e nele também se desenrola
os grandes temas e dramas da existência humana, nele vem se encenar as
grandes questões que atravessam toda a trajetória da espécie humana. Sertão,
portanto, que é mais do que um lugar preciso, que figura mais do que uma
temporalidade específica, sertão universal, reflexão sobre o ser, sobre
tempos, espaços e sentidos que sempre retornam; interrogações, problemas e
dramas sobre o nosso ser, como região, como nação, como povo ou como
espécie que, quando menos se espera, voltam a ressoar, voltam a emergir em
novas configurações, voltam a convocar novamente à interpretação, ao
sentido, à escrita, à narrativa.22

Ou ainda:

O sertão aparece como o lugar onde a nacionalidade se esconde, livre das
influências estrangeiras. O sertão é muito mais um espaço substancial,
emocional, do que um recorte territorial preciso; é uma imagem-força que
procura conjugar elementos geográficos, linguísticos, culturais, modo de
vida, bem como fatos históricos de interiorização [...]. O sertão surge como
uma colagem dessas imagens, sempre vistas como exóticas, distantes da
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CRISTÓVÃO, Fernando. A transfiguração da realidade sertaneja e a sua passagem a mito: a Divina Comédia
do Sertão. Revista USP. nº 20, 1994, p. 45. Disponível em <www.usp.br/revistausp>. Acesso, 2 fev. 2011.
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MACHADO, Douglas. Jornal O Norte, João Pessoa, 7 jan. 2004. Caderno Show.
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ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Quando a gente não espera, o sertão vem: Grande sertão:
veredas, uma interpretação da história do Brasil e de outros espaços. In: ArteCultura, v. 11, nº 18. Uberlândia,
MG: EDUFU, 2009, p. 196.
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civilização litorânea. É uma ideia que remete ao interior, à alma, à essência
do país, onde estariam escondidas suas raízes.23

Voltando às palavras-chave que norteiam as discussões deste capítulo, a referência aos
sertões no plural não ocorre por acaso. É indício da impossibilidade de pensar essa chave de
forma singular, unívoca. Tomo de empréstimo a problemática pensada por Nísia Trindade,
para quem “a questão não é saber o que de fato os sertões foram/são, mas por que [suas]
representações têm início e como se tornam pragmáticas para se pensar a natureza das
sociedades e o tema da identidade nacional”.24 Como a atenção deve recair sobre as imagens
do sertão, passemos à discussão das narrativas que instituem uma identidade para o local.
Nelas, o sertão é quase sempre pensado sob alguns estereótipos, a começar pela herança
histórica da pecuária – atividade vista como absolutamente diferenciada em relação às demais.
Esses estereótipos, em sua maioria, carregam os sentidos negativos que a chave-conceitual
absorveu dos significados primeiramente conhecidos e utilizados pelos portugueses desde
antes de 1500: espaços vastos, desconhecidos, longínquos, isolados e pouco habitados.25 A
estes significados foram acrescentados outros, todos derivados da matriz lusitana.
Entre os significados e discursos atribuídos aos sertões, destaco seis deles: primeiro, a
ideia do sertanejo como um ser embrutecido pelo meio geográfico; por isso, nas palavras de
Euclides da Cunha, ser ele, “antes de tudo, um forte”

26

. Essa visão do embrutecimento é

herdeira das práticas de pensar o lugar sob a estreita relação entre natureza e sociedade.
Segundo, a crença da existência de um forte sentimento nativista, o que gera a imagem do
sertanejo como indivíduo desconectado das outras regiões, como sendo um estrangeiro em seu
próprio país. Terceiro, se construiu a imagem do sertanejo como indivíduo de vida simples e
ascética, possuidor de forte religiosidade, que chega mesmo a beirar o pitoresco e o fanatismo.
Quarto, instituiu-se um rígido código ético-moral pré-burguês que guiaria as ações do
sertanejo e que justificaria os estereótipos de “pobre, porém honesto”, e “embrutecido,
contudo, honrado”. Quinto, criou-se a imagem do sertão como o lugar onde o tempo, quase
imobilizado, segue num ritmo vagaroso, provocando uma espécie de atraso histórico-temporal
do sertanejo em relação a outros grupos. E, por último, há a apresentação dos homens do
sertão como eternos errantes, migrantes fugitivos da seca e em busca de melhores
oportunidades de vida.
23

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do nordeste e outras artes. São Paulo: Cortez,
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LIMA, Nísia Trindade. Op. cit., p. 44.
25
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Se Cipriano não incorpora em sua narrativa todos esses significados, os discursos
elaborados pela mídia, dentro e fora do Piauí, se mostraram receptivos a eles. O jornal O
Estado de São Paulo, em manchete, noticia a realização do filme: “Da seca e carência, nasce o
primeiro longa do Piauí. Excluído econômica e culturalmente, o Estado mais pobre do país
finalmente faz seu filme”.27 Na chamada da reportagem, o que parece estar em evidência não
é a qualidade ou mesmo a temática do filme, mas o sentimento de estranhamento em relação
ao local onde ele foi originado.

2 A geografia imaginativa dos sertões: o projeto identitário de ancoragem da nação
Datam de certo tempo e tradição acadêmica, os estudos voltados para o papel das
características geográficas regionais como elemento fundante da cultura brasileira e do
próprio ideário de nação. Também não são novos os discursos que tentam fazer do sertão uma
espécie de categoria-chave para que se reconheça a cultura e o povo brasileiro. Não obstante,
e a despeito da vasta produção artístico-intelectual produzida sob as variadas referências de
ordem estética, epistemológica e ideológica, parece ser cada vez mais desconfortável propor
um entendimento, pensar um conceito, que abarque de forma genérica a carga de significados
que emergem quando da tomada do sertão como referência para problematizar uma discussão
ou simplesmente ambientar uma narrativa.
Chamo a atenção para o que, enganosamente, é visto como uma tarefa simples: localizar
geográfica e culturalmente o sertão. Não é fácil, e talvez seja impossível, esta localização. Tal
dificuldade se deve, acredito, à discrepância entre as possibilidades de existência,
identificação e demarcação do lugar e os discursos que o institui enquanto um universo
“povoado por figuras discerníveis”. 28 Trabalho com a perspectiva de que os discursos –
credenciados, ou não, como ficcionais –, não revelam ou possibilitam a emergência de
representações do sertão; ao contrário, o que eles fazem é instituir significados que falam do
lugar e, ao mesmo tempo, criam uma rede de enunciados que aos poucos se tornaram as
referências para pensá-lo e significá-lo. Com esse artifício, os discursos que tentam falar do
27
28

CAETANO, Maria do Rosário. Jornal O Estado de São Paulo, São Paulo, 24 jan. 2003. Caderno 2, p. 4.
A relação entre as imagens incidentes sobre o sertão e as expectativas de reconhecimento construídas por seus
potenciais consumidores é trabalhada por Candice Vidal a partir do referencial extraído de Hayden White em
Meta-história: a imaginação histórica do século XIX. Segundo sua interpretação: “Os nomes dados a um
mundo que se vai analisar revestem de familiaridade um universo obscuro. A prefiguração oferece uma
identificação inicial das coisas e fatos a serem pensados, que é uma espécie de tranquilização para a cognição.
Trata-se de um modo de constituir previamente o mundo da experiência”. SOUZA, Candice Vidal e. Op. cit.,
p. 26.
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sertão acabam instituindo-o como categoria do pensamento social brasileiro, a partir de
estereótipos aceitos como sendo a síntese desse lugar.
Tratar o sertão e, consequentemente, o sertanejo como “produtos de efeitos de
verdade”,29 conforme evidenciei anteriormente, não deve ser confundido com a recusa da
existência material de um lugar ou de uma cultura que assim possam ser denominados. Tratase, na verdade, de problematizar essa chave-conceitual como categoria histórica construída a
partir de discursos que dão dizibilidade e visibilidade ao que se acredita serem as marcas
constituintes do universo sertanejo. Em pesquisa pioneira acerca dos enunciados que aos
poucos foi construindo uma imagem reconhecível para o Nordeste brasileiro, o historiador
Durval Muniz problematiza o seu objeto de investigação a partir de uma lógica que se
apresenta como convergência para minha perspectiva:

Tanto a visibilidade quanto a dizibilidade articulam-se o pensar o espaço e o
produzir o espaço, as práticas discursivas e as não-discursivas que recortam
e produzem as espacialidades e o diagrama de forças que a cartografam.
Definir a região é pensá-la como um grupo de enunciados e imagens que se
repetem, com certa regularidade, em diferentes discursos, em diferentes
épocas, com diferentes estilos e não pensá-la uma homogeneidade, uma
identidade presente na natureza. O Nordeste é tomado, nesse texto, como
invenção, pela repetição regular de determinados enunciados, que são tidos
como definidores do caráter da região e de seu povo, que falam de uma
verdade mais interior. Uma espacialidade que está sujeita ao movimento
pendular de destruição/construção, contrariando a imagem de eternidade que
sempre se associa ao espaço [...]. Além disso, devemos tomar as relações
espaciais como relações políticas e os discursos sobre o espaço como o
discurso da política dos espaços, resgatando para a política e para a história,
o que nos parece como natural, como nossas fronteiras espaciais, nossas
regiões.30

Ante a dificuldade de se localizar o sertão – mensurá-lo geograficamente como o termo
parece, de início, sugerir31 – a saída, quase sempre, foi/é parafrasear Guimarães Rosa na sua
máxima de que o sertão está em todo lugar e, quando menos se espera, ele volta a aparecer. A
expressão pode ser sugestiva da inútil tentativa de apreender objetivamente o universo
sertanejo: por ser tudo, contraditoriamente, ele tem a sua materialidade posta em xeque e
acaba sendo aquilo que queremos que ele seja. Em Rosa, esse universo é revestido de um
29
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horizonte de expectativa32 em relação ao porvir e, ao mesmo tempo, carrega as marcas de um
passado fundador, cuja datação teria se perdido no tempo: ele é uma configuração possível,
universal e que se pretende como atemporal no sentido de não ter mais a necessidade de se
legitimar sob marcações cronológicas; por isso, nele, cabe tudo.
Segundo Candice Vidal,33 o sertão, como parte integrante de um projeto de nação, será
sempre algo inalcançável e impossível de ser reconhecido plenamente em todas as suas faces,
pois a sua vitalidade e capacidade de se renovar ao sabor de cada momento histórico residem
na condição de projeto e na expectativa de sua realização. Vidal, assim como outros
pesquisadores, caminha na direção de entender o imaginário nacional como um objeto cultural
marcado por relações de poder e que se constrói sob o tripé “ideia-projeto-desejo”, ou seja, a
nação e os discursos que lhe dão visibilidade e materialidade sobrevivem por meio da própria
busca de realização.
Contudo, tentarei, com os riscos que essa tentativa acarreta, localizar historicamente o
surgimento da imagem do sertão da forma como ela é mais empregada na produção cultural
brasileira. A ideia hoje mais usual para identificar o que é e quais as características desse
lugar e, consequentemente, dos seus habitantes, é profundamente devedora de Euclides da
Cunha e do livro Os sertões (1902). Por isso, talvez não seja exagero afirmar que antes da
publicação do texto euclidiano inexistisse a ideia do sertão como uma categoria-chave para
problematizar a nação. Em Euclides, as explicações para o que é o sertão e o sertanejo
perderam, ou pelo menos tiveram diminuídos, o peso das teorias de explicação biológica. No
discurso gestado pelo repórter responsável por cobrir a guerra contra Canudos, o lugar virou o
símbolo do atraso em que se encontrava parte da República brasileira; logo, os fatores
diferenciais entre essa região do país e as demais seriam de ordem temporal e histórica:

Euclides da Cunha pode ser considerado como uma das matrizes do olhar
sobre os sertões. Ao procurar transmitir o mundo do sertão para o público
leitor, transmite a sensação de sentir-se estrangeiro em seu próprio país [...].
32
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Para Euclides, a questão não se refere somente à distância espacial, mas
principalmente à distância temporal. Esta distância poria em risco a
nacionalidade. Para pensar e propor o encontro do litoral com o sertão [...]
Euclides terá que superar o dilema derivado das teorias raciais de seu tempo.
Mesmo descrevendo os traços mais expressivos das sub-raças sertanejas,
resultado do cruzamento do branco com o índio, não decreta a inviabilidade
da nação. A homogeneidade étnica não é apresentada como condição
indispensável ao progresso civilizatório. Mais importante será colocar lado a
lado sertão e litoral, unificar os diferentes ritmos civilizatórios.34

Em sensível compasso com as subjetividades próprias da sua temporalidade, Euclides
estava envolvido numa evidente concepção linear do tempo histórico 35 na qual se pôde, sem
surpresa, detectar zonas de evolução e atraso no interior do território nacional. A partir dessa
constatação, surge uma série de discursos e iniciativas com vista à incorporação das zonas
consideradas retardatárias por aquelas que pretensamente se encontram mais evoluídas. É
necessário, para evitar possíveis anacronismos e a consequente desqualificação da obra
euclidiana, pensar os enunciados do autor à luz de seu momento histórico, que é o da
instituição e legitimação do regime Republicano, alicerçado sob o ideário progressista próprio
do ambiente de virada do século XIX para o XX. Euclides, de certo modo, inaugura a figura
do sertanejo como um estrangeiro em seu próprio país, como o ser da fronteira, habitante de
um lugar que comporta uma distância espaço-temporal em relação ao litoral e à urbanidade. A
fronteira euclidiana assume a perspectiva da linha tênue entre a civilização e a barbárie, a
modernidade e a tradição, a razão e o misticismo. Segundo Durval Muniz, o texto de Os
sertões é apropriado como marco na forma de se pensar o sertão, pois esta obra, em um misto
de jornalismo e ficção, formula alguns opostos que se tornariam referência no imaginário
brasileiro: litoral/sertão, paulista/sertanejo. 36
Em consonância com esse discurso euclidiano e, independente de manter a coerência
frente ao que poderia defender o diretor de Cipriano, a imprensa – e aqui cabe explicitar que é
também a imprensa regional – muitas vezes dele se utilizou para advogar a ideia de
singularidade do Nordeste em relação às outras regiões do país. Por ocasião do lançamento de
um dos seus documentários – O sertãomundo de Suassuna – publicou-se uma afirmação
emblemática: “[...] como Rachel de Queiroz, Douglas tem o Nordeste como a sua pátria. É
34
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exatamente por ter esse sentimento de pátria, essa noção de uma pátria particular dentro da
pátria brasileira, que ele carrega um enorme interesse pela região, traduzido nas histórias que
conta dela”.37
Antes de Euclides, as referências utilizadas para caracterizar o sertão não o confundiam
com o Nordeste brasileiro ou com o interior dessa zona geopolítica. Do mesmo modo, as
imagens acerca do sertão não eram indexadas às ideias da seca ou da fome, fazendo referência
somente às zonas interioranas da colônia e, posteriormente, do país. Não é por acaso que, até
o início do século XX, poder-se-ia se falar do sertão de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Mato
Grosso ou da Amazônia. 38 É sugestivo observar como a categoria sertão, mesmo não podendo
em princípio ser confundida, é muitas vezes utilizada como sinônimo de Nordeste brasileiro;
algo verificado com frequência em textos publicados pela imprensa piauiense e nos demais
estados, para localizar geograficamente o filme Cipriano. Nesse sentido, Janaína Amado
chama a atenção para o fato de o sertão permanecer vivo na cultura e no imaginário brasileiro
como a mais relevante categoria espacial, ao ponto de “entre os nordestinos” ser tão crucial,
“tão prenhe de significados, que, sem ele, a própria noção de Nordeste se esvazia, carece de
um de seus referenciais essenciais”.39
Embora substanciais, não se pode deixar de apontar que a própria Janaína Amado cai
em duas armadilhas que demonstram o quanto é complexo esse tema: primeiro, há que se
questionar a validade de utilização do termo nordestino como uma referência homogeneizante
de toda a diversidade cultural e populacional do recorte geográfico ao qual ela se refere.
Segundo, a autora não leva em consideração que a identificação estabelecida entre o Nordeste
e o sertão não é algo particular ao “povo nordestino”, ao contrário, também é fortemente
alicerçada entre indivíduos de outras regiões. O início da identificação estabelecida entre o
Nordeste e o sertão pode ser reportada ao texto euclidiano – Os Sertões reporta-se ao interior
da Bahia, estado que tem sua imagem fortemente confundida com as visões estereotipadas de
Nordeste – e, sobretudo, a uma nova concepção de regionalismo nascida de escritores, artistas
e sociólogos da chamada “Geração de Trinta” e das décadas imediatamente posteriores. 40
37

COSTA, William. O sertãomundo de Suassuna, do cineasta Douglas Machado, aborda vida e obra do
consagrado escritor paraibano. Jornal O Norte, João Pessoa, 7 jan. 2004. Capa Caderno Show.
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NAXARA, Márcia Regina Capelari. Cidades traduzidas em prosa. ArtCultura. v. 8. Uberlândia, MG: EDUFU,
2006; ARRUDA, Gilmar. Cidades e sertões: entre a história e a memória. Bauru, SP: EDUSC, 2000.
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AMADO, Janaína. Região, sertão, nação. Estudos históricos. Rio de Janeiro, v. 8, nº. 15, 1995, p. 145.
40
Segundo Durval Muniz, a construção imagética do Nordeste e do sertão como espaço marcado pelo
desaparecimento e saudade de um tempo pré-burguês, caracterizado pela solidez e afetividade das relações
sociais e familiares, “será feita por vários intelectuais e artistas em épocas também as mais variadas. Ela
aparece desde Gilberto Freyre e da ‘escola tradicionalista de Recife’, da qual participam autores como José
Lins do Rego e Ascenso Ferreira, nas décadas de vinte e trinta, passando pela música de Luiz Gonzaga, Zé
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Não obstante pareça uma reflexão distante do objeto e problemática que proponho
investigar, há a necessidade de pontuar o que estou considerando como sendo esse “novo
regionalismo”. Segundo Muniz, 41 a cultura ocidental, na década de 1920, viu surgir uma nova
relação com os espaços e seus significados e, no interior dessa relação, vão se construir novos
paradigmas para se pensar o âmbito regional. As mudanças em curso no início do século XX
– fruto da consolidação da sociedade industrial e que teve como marco a Primeira Guerra
Mundial – levaram a um processo de desnaturalização das interpretações de aspectos
geográficos e a uma mudança epistêmica na história, que passou a ser entendida como fruto
de uma dinâmica que envolve as duas categorias até então tidas como antagônicas: o tempo e
o espaço.42 Em meio a essas mudanças, são construídas as imagens cuja função foi dotar de
particularidades cada região do país:
Assistimos, na década de vinte, à emergência de um novo regionalismo, não
mais aquele difuso e provinciano do século XIX e início do XX, mas um
regionalismo que reflete as diferentes formas de se perceber e representar o
espaço nas diversas áreas do país [...]. A partir desse momento, para
visualizar a nação em toda a sua complexidade, os vários discursos [muitos
deles decorrentes da sensibilidade artístico-cultural modernista], tanto no
Norte quanto no Sul, partem para a análise do próprio espaço de onde são
emitidos. Buscam nas partes a compreensão do todo, já que se vê a nação
como um organismo composto por diversas partes, que deveriam ser
individualizadas e identificadas. A busca da nação leva à descoberta da
região com um novo perfil. Diferentes saberes, seja no campo da arte ou da
ciência, são mobilizados, no sentido de compreender a nação, a partir de um
jogo de olhares que perscruta, permanentemente, as outras áreas e volta-se
para si próprio, para calcular a distância, a diferença, e para buscar as formas
de apagar estas descontinuidades que bloqueiam a emergência da síntese
nacional. Cada discurso regional terá um diagnóstico das causas e das
soluções para as distâncias encontradas entre as diferentes áreas do país. 43

Dantas e Humberto Teixeira, a partir da década de quarenta, até a obra teatral de Ariano Suassuna, iniciada na
década de cinquenta. Pintores como Cícero Dias e Lula Cardoso Ayres, o poeta Manuel Bandeira, os
romancistas Rachel de Queiroz e José Américo de Almeida, embora guardem enormes diferenças entre si,
possuem em comum esta visão do Nordeste [e do sertão] e dela são construtores”. ALBUQUERQUE
JÚNIOR, Durval Muniz de. Op. cit., 2001, p. 78.
41
Idem.
42
A esse respeito, a crítica feita por Michel Foucault à desqualificação do espaço como categoria histórica é
contundente: “Foi com Bérgson, ou mesmo antes, que isso começou. O espaço é o que estava morto, fixo, não
dialético, imóvel. Em compensação, o tempo era rico, fecundo, vivo, dialético. A utilização de termos
espaciais tem um quê de anti-história para todos que confundem a história com as velhas formas de evolução,
da continuidade viva, do desenvolvimento orgânico, do progresso da consciência ou do projeto da existência.
Se alguém falasse em termos de espaço, é porque era contra o tempo. É porque ‘negava a história’, como
diziam os tolos, é porque é ‘tecnocrata’. Eles não compreendem que, na demarcação das implantações, das
delimitações, dos recortes de objetos, das classificações, das organizações de domínios, o que se faziam
aflorar eram processos – históricos certamente – de poder. A descrição espacializante dos fatos discursivos
desemboca na análise dos efeitos de poder que lhe estão ligados”. FOUCAULT, Michel. Op. cit., p. 159.
43
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Op. cit., 2001, p. 40-41.
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Nessa nova prática de pensar o país, a partir das singularidades de suas partes, foram
delimitadas as concepções com as quais cada região brasileira seria significada. Se o CentroSul, notadamente o Rio de Janeiro e São Paulo, foi visto sob a positividade da disciplina
jurídica e estatal, da industrialização, da urbanização e do espírito burguês, o Nordeste – agora
iniciando um processo de diferenciação em relação à região Norte do país – passa a ser visto,
em explícita divergência com o Centro-Sul, sob o estigma do abandono jurídico-assistencial
dos governos, do atraso econômico, da seca e da incivilidade de sua população, que, por sua
vez, seria fruto de uma cultura pré-burguesa. Não é por acaso que personagens como
retirantes, cangaceiros, jagunços, beatos e coronéis passam a figurar como elementos
constitutivos e indispensáveis às narrativas que falam da região. Nesse ponto, percebe-se que
as imagens construídas para o Nordeste passam a ser as mesmas, que já marcavam aquelas
sobre o sertão na cultura brasileira. A partir daí, Nordeste e sertão passam a ser tratados como
sinônimos, o que também pode ser percebido em matérias de jornais que noticiavam o
lançamento de Cipriano e que, para localizá-lo, ora falam em Nordeste, ora em sertão.
Entretanto, se por um lado, se polarizam as perspectivas sobre o sertão, por outro, essa
negatividade, contraditoriamente, carrega a positividade de se atribuir ao Nordeste e ao sertão
o estatuto de guardiões da identidade do país, configurando uma “ideia que remete ao interior,
à alma, à essência do país, onde estariam escondidas suas raízes”, servindo, ainda, a “uma
crítica a toda a cultura de importação, à subserviência litorânea, aos padrões culturais
externos” 44 – discursos muito utilizados pelos realizadores de Cipriano e pela mídia piauiense
para enaltecer o filme. A busca pelo sertão, claramente identificado na defesa do Estado e de
intelectuais de toda sorte ideológica como sendo a versão brasileira da “marcha para o Oeste”
possibilita, nas primeiras décadas do século XX, uma série de discursos e ações de caráter
geopolítico, com o intuito de integrar à civilização os ermos espaços interioranos.

3 Narrativas fabricantes da piauiensidade: imagens do sertão e do sertanejo

A relação entre os discursos identitários e o agenciamento imagético de elementos
geográficos e naturais, assim como ocorre nacionalmente, tem se revelado como uma das
tônicas da produção e da crítica cultural no Piauí. Verifica-se que, nas produções realizadas
no estado, há uma longa tradição que remete às práticas instituídas por escritas literárias e
44

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Op. cit., 2001, 54.
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historiográficas do entremeio do século XIX e XX, de tentar explicar eventos históricos e
sociais da região a partir das relações estabelecidas entre os homens e o seu meio físico. Essas
escritas, e suas posteriores interpretações e apropriações, possibilitaram a construção e a
visibilidade do que passou a ser conhecido como piauiensidade. Observo que, ao fazer
referência a tal nomenclatura, não defendo a ideia de que existam características que, como
traços essenciais, configurariam o caráter do ser piauiense; tampouco pretendo aceitar a
piauiensidade como o fazem alguns pesquisadores, como a medida dos parâmetros
identitários que dão aos piauienses o sentimento de pertencimento a uma comunidade.45
Assim me posicionando, pretendo não legitimar a ideia da possibilidade de um discurso
identitário gestar um sentimento unitário no interior de uma diversidade cultural, como é o
que me parece existir no território piauiense. No caso específico de identificação da
piauiensidade com a sertanejidade,46 como pretendem seus defensores, observo que tal
proposta parece encontrar limites em alguns ambientes urbanos do estado, em especial na
capital Teresina. Alcebíades Costa Filho, no título de sua tese, A gestação de Crispim, toma
equivocadamente um mito cultural e geograficamente localizado e o projeta para o restante do
estado. Crispim é a personagem central da lenda teresinense do Cabeça de Cuia. O mito,
cujas primeiras narrativas registradas remontam ao século XIX, narra a história de um
pescador, Crispim, que insatisfeito com a ossada de boi servida por sua mãe no almoço, a
espanca e, em consequência do seu ato, é amaldiçoado por ela a vagar, na forma de um
monstro, pelas águas dos rios Parnaíba e Poti até devorar sete mulheres virgens com o nome
de Maria. A lenda, de tão conhecida, virou uma espécie de símbolo da cultura popular na
cidade de Teresina e um dos seus cartões-postais. Ao justificar a escolha do título para o seu
texto, Alcebíades explica:
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O historiador Alcebíades Costa Filho, em sua tese de Doutorado defendida em 2010 junto ao programa de Pósgraduação em História Social da Universidade Federal Fluminense, com o título: A gestação de Crispim: um
estudo sobre a constituição histórica da piauiensidade, embora se proponha, como o título sugere, historicizar
a ideia de identidade piauiense, acaba por cair nas contradições criadas por sua problemática. A primeira
dessas contradições é tratar a ideia de ser piauiense dentro de certa generalidade, pois, mesmo teorizando a
construção dessa referência identitária como sendo fruto de um processo histórico, ele a interpreta no sentido
de ser o ponto compartilhado por toda a população piauiense e, consequentemente, responsável pela
construção de um sentimento de pertencimento ao grupo. A segunda contradição aparece em vários momentos
em que o pesquisador toma a literatura como suporte explicativo e exemplar de um suposto modo de vida
sertanejo no Piauí, sem atentar para o fato de que este modo de vida, ou a crença na sua existência, possa ser
fruto das construções das próprias narrativas literárias que ele toma para seu estudo.
46
Ao cunhar a expressão sertanejidade, tenho em vista a configuração das características rurais, em especial as
origens pecuaristas, que comumente são atribuídas ao Piauí e à sua cultura. Desse modo, a expressão é
utilizada como síntese dos elementos que, segundo uma visão generalista, configuram o modo de vida no
sertão piauiense.
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Quanto à expressão escolhida para dar título ao trabalho [...] remete a um
dos marcos da identidade piauiense. O pescador Crispim, algoz de sua
própria mãe, é o principal personagem da lenda “Cabeça de cuia”, a qual
povoa largamente o imaginário popular piauiense e, portanto, constitui um
dos alicerces da identidade cultural piauiense [...]. Ao apropriarmo-nos da
imagem lendária e trágica do pescador Crispim para dar título ao trabalho,
pensamos, com lembrança do drama de Píndaro, que estamos remetendo
nossos leitores ao cerne da questão que é substrato do estudo: como
chegamos a ser o que somos?47

Ora, de início, pode-se argumentar que não há um questionamento pontual acerca da
legitimidade de se falar em termos de uma identidade piauiense; ademais, para se falar de tal
identidade, toma-se uma lenda que é fruto de uma cultura, a teresinense, construída, desde as
suas origens, para se opor ao que se acreditava ser as marcas sertanejas que até então
dominavam o ambiente cultural e político do Piauí.48 Em face disso, surge uma aporia: como
atribuir o status de marco identitário de uma cultura vista como sertaneja a uma lenda que em
todos os seus detalhes remete à cultura ribeirinha?49 Tal aporia é consequência das
contradições que emergem das tentativas de instituir referências identitárias globalizantes para
se pensar um lugar e que, no caso específico da realidade cultural piauiense, me parece
cindida em campos de tensões que opõem a capital ao restante do estado e a cultura sertaneja
à urbana.
O desconforto gerado pela tentativa de universalizar elementos culturais próprios da
cidade de Teresina para o restante do estado, embora, na maioria dos casos, não se materialize
numa crítica mais contundente, às vezes toma corpo em críticas como a que se encontra no
periódico O Bembém da cidade de Parnaíba-PI. A matéria tem o sugestivo título O Piauí é
maior que Teresina:
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FILHO, Alcebíades Costa. A gestação de Crispim: um estudo sobre a constituição histórica da piauiensidade.
2010. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: UFF, 2010. p. 15-16.
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A cidade de Teresina foi inaugurada em 1852 com a tarefa de substituir Oeiras como centro político e cultural
da então Província do Piauí. Essa nova sede do governo local buscou afirmar-se como um local de cultura
urbana, necessidade que ganha ainda mais força com a crise da pecuária e o frenesi provocado pela nova
divisão internacional do trabalho, onde o Piauí assume papel de fornecedor de matéria-prima como babaçu,
cera de carnaúba e borracha de maniçoba. Já no início do século XIX, Oeiras passa progressivamente a ser
identificada como local atrasado, devido aos aspectos ligados ao trato com o gado e consequente vida rural. Cf.
QUEIROZ, Teresinha de J. M. Economia piauiense: da pecuária ao extrativismo. Teresina: EDUFPI, 1998.
49
Segundo descrição feita por Cláudio Bastos, o habitat, a forma física da personagem Cabeça de Cuia faz
referência a aspectos da geografia e da cultura ribeirinha: “Personagem fantástica que vive os seis meses de
inverno no rio Poti e os seis meses de estiagem no rio Parnaíba [...]. O corpo tem a cor do lodo com listas
prateadas como o surubim. Pés disformes, finalizados em barbatana. Genitália gigante. Crânio lodoso em
forma de cuia [...] retrata a virilidade, a fecundidade e a sedução do caboclo ribeirinho”. BASTOS, Cláudio.
Dicionário Histórico e Geográfico do Estado do Piauí. Teresina: FCMC, 1994, p. 94.
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[Teresina] passou a sentir-se o Piauí inteiro. Seu meio acadêmico, mais e
mais parece acreditar que Teresina é o Piauí. E nisso se engana. O Piauí é
muito maior que Teresina. Dissertações, teses e afirmações acadêmicas aí
tropeçam e transmitem visões equivocadas sempre que dizer observar o
universo piauiense sem que seus pesquisadores tenham tirado os olhos da
Capital. É que o Piauí é muito maior em sua cultura, do que os quatro pontos
cardeais de Teresina. Mas o meio cultural da cidade parece não perceber esta
realidade e continua pensando que Teresina é o universo e o parâmetro para
a análise da cultura do estado inteiro.50

Se por um lado certos discursos projetam lendas urbanas ou ribeirinhas como o cerne do
que seria a piauiensidade, por outro, observa-se, com maior intensidade, a tentativa de
instituir um passado e uma herança sertaneja capaz de explicar o que se imagina ser as
particularidades da sociedade e da cultura piauiense. Nesse caso, assim como no primeiro,
comete-se o equívoco de se erigir uma imagem fixa para pensar e qualificar o piauiense, agora
sob o signo do sertão. Mais uma vez, podem-se tomar os elementos culturais da cidade de
Teresina como exemplo dessa percepção, pois, ao estudar a Festa do Vaqueiro51 nas práticas
culturais e religiosas das cidades piauienses, os pesquisadores Samara e Márcio Araújo Silva
observam que a única cidade do estado – entre o total de 224 municípios – que não realiza tal
festividade é a sua capital. Esse dado parece apontar para a incoerência, a despeito das
práticas instituídas, de se falar de uma cultura sertaneja como sendo a unidade identitária da
cultura local.
A questão a ser investigada é: se a generalização de um modelo identitário para a
cultura piauiense só é possível por meio de anacronismos e do apagamento da diversidade
cultural do estado, como se institui a imagem do Piauí como espaço sertanejo? Entre a vasta
lista de autores e obras que eu poderia elencar para uma análise com vistas a um melhor
aprofundamento da questão, opto por um recorte modesto sobre a obra de quatro autores:
Abdias Neves, Hermínio Castelo Branco, José Expedito Rêgo e Francisco Gil Castelo Branco.
A escolha desse recorte se deve a questões de ordem prática: primeiro, a ampliação da análise
para outros escritores poderia levar à perda de foco da pesquisa ou à necessidade de
desenvolver uma nova tese para tratar apenas da literatura piauiense; segundo, os literatos
50
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JORNAL O Bembém, Parnaíba-PI, 21 fev. 2008, p. 6.
“A Festa do Vaqueiro, dia do novenário dedicado e organizado pelos vaqueiros, analisada pela ótica da
cultura, denota a manifestação e a manutenção, além da (re)invenção, de práticas culturais e religiosas
sertanejas nas cidades do Piauí, na contemporaneidade, demonstrando que, mesmo nos espaços urbanos
piauienses, persistem traços da cultura vaqueira, que delineou e definiu as conformações socioculturais e
econômicas deste estado, ainda no século XVII.” SILVA, Samara Mendes Araújo e SILVA, Márcio Iglesias
Araújo. Festa do Vaqueiro: práticas culturais e religiosas sertanejas nas cidades piauienses na
contemporaneidade. In: VASCONCELOS, José Gerardo (org.) Labirintos de Clio: práticas de pesquisa em
História. Fortaleza: UFC, 2009, p. 117.
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escolhidos constituem um lugar comum na cultura local quando a questão é discutir os
aspectos que marcariam a vida do piauiense; terceiro, as imagens do sertão construídas por
estes literatos, a meu ver, ajudam a mapear as ideias incorporadas e divulgadas por parte
significativa das críticas e informações vinculadas ao filme Cipriano.
Nesse sentido, é incisiva a apresentação feita pela presidente da Fundação Cultural do
Piauí – FUNDAC, órgão ligado ao Governo do Estado, à coleção intitulada Grandes Textos,52
lançada em 2009, e que conta com obras dos autores anteriormente citados, à exceção de
Francisco Gil Castelo Branco. Ao iniciar a leitura dos textos que compõem a coleção, o leitor
se deparará com a seguinte afirmação:
A literatura exerce um papel transformador em uma sociedade. Esta
transformação, realmente, se dá pelo poder de humanização e sentimento de
pertencimento que o exercício literário nos oferece. Editar e reeditar
importantes obras produzidas no Estado do Piauí é observar e valorizar a
nossa cultura, para que livre do imediatismo do século em que vivemos,
deixemos registrada, para a posteridade, a nossa trajetória de luta e processo
identitário [...]. Registrar é preservar essa identidade construída a partir da
comunhão de ideais distintos, mas igualitários, é manter uma cultura sempre
presente.53

A primeira constatação que se pode tirar dessa passagem é a defesa de uma concepção
de identidade que, embora gestada historicamente, como faz supor a sua “trajetória de luta”,
deve, contraditoriamente, ser protegida da ação do tempo, o que justifica a preocupação em
livrá-la do “imediatismo do século em que vivemos”, mediante seu registro “para a
posteridade”. Essa justificativa é mais bem compreendida se aproximada da discussão feita
por Durval Muniz54 e Maria Amélia Alencar,55 para quem o espaço sertanejo, a partir do
processo de modernização pelo qual passava o Brasil no início do século XX, foi sendo
identificado como o espaço da saudade dos tempos de criança, onde os literatos pareciam
enxergar um mundo estruturado sobre referências para eles seguras e sagradas: a família
patriarcal, o ritmo lento das fazendas, as brincadeiras inocentes, as relações sociais e afetivas
52

A coleção conta com dez publicações divididas entre obras de caráter ficcional, historiográfico e relatos de
viagens, são elas: O Piauí colonial de Luiz Mott; Descrição do sertão do Piauí do Pe. Miguel de Carvalho;
Etnohistória indígena Piauiense de João Gabriel Baptista; Lira sertaneja de Hermínio Castelo Branco; Nas
ribas do Gurgueia de Arthur Passos; Chão de meu Deus de Fontes Ibiapina; A tragédia ocular de Machado de
Assis de Hermínio Conde; Vaqueiro e Visconde de José Expedito Rego; Aspectos do Piauí de Abdias Neves e
Cronologia histórica do Piauí de Francisco Pereira da Costa.
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Texto da orelha da Coleção Grandes Textos (10 v) apresentado por Sônia Maria Dias Mendes. Teresina:
Academia Piauiense de Letras, 2009-2010.
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ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Op. cit., 2001.
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ALENCAR, Maria Amélia Garcia de. Viola que conta histórias: o sertão na música popular urbana. 2004.
Tese de Doutorado. Brasília: UNB, 2004.
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idealizadas sob as marcas da ingenuidade. Não me parece dever-se ao acaso, que entre as
temáticas que atravessam com frequência os textos selecionados pela Coleção Grandes
Textos, as memórias e saudades dos tempos de infância sejam as mais recorrentes.
Essa mesma proposta de resguardar da ação do tempo aspectos culturais que indicariam
a essência do piauiense, agora pintada com cores mais fortes, aparece na introdução do livro
Nas ribas do Gurgueia, de Arthur Passos, presente na coleção citada anteriormente. Ao
explicar a necessidade de registrar os contos e as narrativas folclóricas do sertão do Piauí, que
ele opõe à modernidade “malévola”, Arthur Passos é incisivo:
Daí o medo de os alterar, pior ainda, de os perder ante novas e malévolas
imposições resultantes de uma época já profundamente diferente. E diferente
com base num industrialismo predominante em ambos os hemisférios,
mancomunado com os estranhos e incrédulos regentes de empreendimentos
fabulosos como o teimoso impulso invasivo dos céus, não podendo de
antemão ser medido ou contado o mal que disso resultará mais hoje mais
amanhã [...]. A cativante vivência do campo, de fato, há se vem dissipando
como por encanto. As casas-grandes de ontem, escombros de hoje nas glebas
de antigos e opulentos criadores, deixaram, pelo império das circunstâncias,
o comando discricionário da impaciente gente campesina de nossos dias,
afeita já ao pedal das bicicletas, estadeando ideias confusas e inquietantes. O
vaqueiro tradicional de contrato implícito por cinco anos, com partilha anual
e matalotagem para aparelhamento da fazenda e sustento da prole, sempre
numerosa, por sua vez por muito desapareceu [...]. O caminhão aventuroso
invadiu o sertão nos mais remotos recantos [...]. O jipe, adaptado ao meio,
roda sem cessar [...], e o avião, maculando o azul do firmamento, desvirtua
costumes embevecentes, ruminado em sossegada unção há bem mais de dois
séculos.56

Na narrativa de Arthur Passos, no mesmo instante em que ele explica a legitimidade e
urgência de iniciativas e trabalhos como o seu, vai se delineando os significados para o sertão,
o sertanejo e o confundir dessas categorias com o Piauí e o piauiense. O sertão que Arthur
quer conservar – na verdade, ele vê essa conservação como uma necessidade, pois, à beira de
uma hecatombe mundial, provocada por armas de destruição em massa, a única solução seria
“voltar [...] aos rincões interioranos, aos hábitos dos tempos primitivos”. 57 –, é o sertão que
não combina com a modernidade e a modernização.58 Desse modo, acabam sendo
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PASSOS, Arthur. Nas ribas do Gurgueia. Teresina: Academia Piauiense de Letras, 2009, v. 5, p. 15-17
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valorizados, sem uma ação crítica mais apurada, os elementos símbolos de opressão do
homem do campo como a casa-grande ou o sistema de emprego informal, os quais a
historiografia há muito apontou como responsáveis pelas condições subumanas do vaqueiro e
da sua família.
Não parece coincidência que entre as semelhanças a unir os livros publicados na
referida coleção, duas se mostram mais visíveis: primeiro, o fato de todos os livros,
independente de serem obras historiográficas, relatos de viagens ou ficcionais (poemas,
romances ou contos), tratarem de temáticas consideradas fundadoras do Piauí e da sua gente.
Daí se origina o apelo ao sentido de pertencimento que essas obras desencadeariam em seus
leitores. Segundo, as temáticas estão relacionadas à vida sertaneja e ao papel da natureza na
constituição sociocultural do piauiense. Lendo entrevistas de jornalistas piauienses com o
cineasta Douglas Machado, percebo que algumas perguntas parecem compartilhar o mesmo
temor ante a um possível apagamento dos traços da cultura local. Uma dessas perguntas
carrega a preocupação com a perda dos referenciais identitários frente às características de um
novo tempo: “A cultura teresinense é original, peculiar. Como o senhor observa essa
característica no futuro: ela continuará original perante a globalização?”59
Durante a pesquisa, pude observar a existência de discursos, frequentemente publicados
nos meios de comunicação local, que relacionavam a iniciativa de se produzir um filme como
Cipriano à necessidade de se conhecer, valorizar e, sobretudo, registrar e preservar para a
posteridade o que se acreditava como os traços culturais definidores da identidade sertaneja
piauiense e que já sofriam a ameaça de desaparecimento por conta do processo de
globalização e homogeneização pelo qual passaria a cultura local. Esses discursos, além de
questões identitárias, foram responsáveis por uma tentativa de agenciar os sentimentos de
autoestima e, em muitos casos, de ressentimento entre os leitores piauienses.

3.1 O sertão como o fardo fundador da piauiensidade: o pensamento geográfico na escrita da
intelectualidade piauiense
Abdias Neves,60 usando da sua habilidade com a escrita e o espaço que conquistou no
âmbito do poder público piauiense, é responsável, segundo o historiador Paulo Gutemberg,61
59
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JORNAL Aquidabã, Teresina, 16 ago. 2002, p. 3.
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estadual quanto federal. Além de membro do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí e da Sociedade de
Geografia do Rio de Janeiro, foi um dos fundadores da Academia Piauiense de Letras. Sempre lembrado por
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por construir o mito fundador da piauiensidade e as bases do que viriam a ser as principais
referências temáticas da historiografia produzida no estado. Na narrativa de Abdias, o sertão e
o que seria sua marca natural, a seca, se transformam em elementos catalisadores 62 da vida no
local: em dois dos seus principais livros – A guerra do Fidié (1907) e O Piauí na
Confederação do Equador (1921) – são as calamidades trazidas pela estiagem que justificam
a entrada do Piauí na história do Brasil, respectivamente, por meio da adesão às lutas pela
independência e ao ideal de separatismo no Nordeste.
Escrevendo à luz de seu tempo, Abdias Neves teve o seu pensamento marcado por
“noções recorrentes de que história e natureza, homem e meio, formam um todo indivisível”,
o que, por sua vez, permitiu ao literato dotar suas personagens da “roteirização segura da vida
coletiva [com a] invenção e a atribuição de sentidos ao social e às práticas individuais”. 63 Um
bom exemplo é quando o autor, buscando singularizar a índole do piauiense em oposição à do
cearense, aloca a questão em termos de moldagem da personalidade desses sujeitos em
relação ao meio em que vivem. Ao buscar explicar o porquê da não fuga do piauiense, uma
vez detectada a sua inferioridade bélica em relação às tropas portuguesas no episódio das lutas
pela independência brasileira no Piauí, Abdias não poderia ser mais determinista. A reflexão
institui os temas e abordagens mais discutidos pela historiografia e cultura local:

E se poderia manter alguma disciplina é porque os piauienses constituíam a
quase totalidade das tropas, e não tinham, como não têm, o temperamento
ardoroso e irrequieto que é a feição característica do cearense. O piauiense é
um tipo essencialmente firme nas convicções, constante nos hábitos,
moderado nos impulsos. Não é reformador, nem sofre arrebatamentos. É um
reflexo do meio. O Piauí, com efeito, nada oferece de notável em seu aspecto
seu envolvimento com o movimento maçônico e anticlerical, foi redator e colaborador de algumas dezenas de
periódicos. BASTOS, Cláudio. Op. cit., p. 394.
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transitórios: não apenas estão fora da história, mas são fundamentalmente a-históricos. São anacrônicos e têm
a estrutura de uma dupla inscrição. Seu poder redentor encontra-se no futuro, que ainda está por vir. Mas
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Stuart. Pensando a diáspora – reflexões sobre a terra do exterior. In: _____. Da diáspora: identidades e
mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2003, p. 29.
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QUEIROZ, Teresinha. O mundo como História. Prefácio. In: SOUSA, Paulo Gutemberg de Carvalho. Op. cit.,
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físico: as terras, baixas, correm sem um relevo orográfico de importância.
Não mostra nem variações bruscas de paisagem, nem alternativas frequentes
de matas e várzeas: quase sem interrupção se escondem as chapadas,
monótonas na sua uniformidade, eternamente as mesmas, com uma
vegetação raquítica, aberta e inconstante, que se estende até onde o olhar se
cansa e tudo se confunde num cinto escuro que aperta o horizonte [...]. Tudo
aqui é uniforme [...]. Montesquieu já dizia que o calor definha o corpo e
entorpece a vontade: é certo. Ele entorpeceu a vontade do nosso sertanejo,
fê-lo fraco ao querer, e tardo ao agir. E como as suas necessidades foram
prontamente satisfeitas, desde que encontrava ao alcance da mão o gado, as
frutas, a caça e a pesca de que se alimentava e se alimenta; como se vestia e
se veste de algodão grosseiro e do couro curtido dos veados; como de nada
mais necessitava, foi recuando cada vez mais o horizonte das ambições e
perdendo o espírito de iniciativa. A necessidade é que faz a função, esta faz
o órgão. Não tinham os nossos matutos necessidade de trabalhar: ficaram
indolentes. Não tinham que se fazer empreendedores, uma vez que tudo
obtinham sem esforço: perderam a iniciativa. A concorrência na luta pela
vida era insignificante; não tinham que disputar ferozmente a sua cota:
tornam-se passivos.64

Uma leitura atenta do texto aponta que se trata de uma visão negativa da geografia e da
natureza do estado, pois até o que seriam as suas benesses – a abundância de frutos, pastos,
caças e pescados – acarretariam consequências negativas para a modelagem da personalidade
de seus habitantes. Aqui, vale fazer uma inflexão entre as concepções de wilderness e sertão
assinaladas anteriormente: enquanto as características físicas e naturais da primeira são
interpretadas como obstáculos a serem superados e, ao serem, agiriam positivamente na
formação de sujeitos empreendedores e perspicazes, as características da segunda são
interpretadas como degeneradoras do caráter e da cultura dos seus habitantes. Imagem
igualmente negativa é construída para os sertanejos: ele é firme nas convicções e moderado
nos impulsos em razão do ambiente do qual é fruto; a uniformidade da natureza contamina a
sua personalidade. Uma geografia monótona, aliada a uma vegetação raquítica e a um calor
entorpecedor, faria com que o sertanejo piauiense se transformasse num homem fraco, sem
ambições, indolente e passivo. Essa força destrutiva do meio atingiria até mesmo o animal
transplantado para as terras do sertão e que posteriormente se tornaria seu símbolo:

O boi é um animal triste. Seu olhar condensa sombras de infinitas amarguras
e de supremas fadigas. De todo ele se volta à tristeza do seu tremendo
destino, todo ele verga ao cansaço de séculos. E, por isso, seguindo-o, ainda,
sempre, uma dolente que se comunica à terra e ao homem.65
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NEVES, Abdias. A guerra do Fidié. Teresina: FUNDAPI, 2006, p. 263-265.
Ibidem, p. 266.
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Nem mesmo o vaqueiro e a sonoridade de seu aboio, símbolos da liberdade e da força
creditada ao sertanejo entre as suas mais positivas idealizações, escapam do destino que lhe
reserva o convívio há gerações com as terras do sertão do Piauí:

O vaqueiro participa dessa tristeza. É uma melopeia extravagante e dolorosa
o canto com que ele guia as reses nas longas caminhadas, canto que o gado
escuta e se embriaga, cedendo ao seu poder, deixando-se arrastar sob a
sugestão daquela música selvagem, impressionante e enternecedora – mesmo
para os que estão habituados a ouvi-la. A tristeza fez dele um contemplativo,
matou-lhe os últimos impulsos da iniciativa. Foi assim que o sertanejo se
tornou conservador: vivendo, sempre, a mesma vida de indolência, sem
necessidade de reformar os processos da criação, mantendo os mesmos
hábitos – transmitidos pela herança e pouco a pouco fixados [...]. E, assim,
hoje, como há duzentos anos, é um tipo rotineiro e pacífico, incapaz da
tentativa de uma reforma, ou da audácia de uma reação.66

A ênfase na escrita de Abdias Neves se justifica pelo fato de este escritor ter construído
e, ao mesmo tempo, ter se deixado influenciar, pelas bases conceituais de muitos dos
discursos que estruturaram as narrativas historiográficas e ficcionais que pensaram o Piauí. É
importante ressaltar que a herança deixada por Abdias não se expressa na adoção de
determinismos geográficos ingênuos, mas sim, como aponta Paulo Gutemberg, na
incorporação da sua mais importante tese: a de que a formação histórica da comunidade
piauiense foi marcada pela atividade pecuarista em sua interação com o meio e pelo
esquecimento dos poderes do Estado, seja este Colonial, Imperial ou Republicano.67 Os mais
importantes desdobramentos dessa tese e esses ainda recorrentes entre a intelectualidade
piauiense, expressos em artigos de jornais que reclamam do não reconhecimento da qualidade
do filme Cipriano, é a projeção da cultura sertaneja como marca identitária do estado e a
retórica do “abandono-isolamento-atraso”68 da qual se acredita ser vítima o Piauí. Dessa
retórica, se constrói outra, com fortes contornos vitimológicos, encontrada em muitos
discursos veiculados na imprensa local e nacional sobre o filme Cipriano ou mesmo sobre
outras produções de Douglas Machado.
Outro ponto de ressonância na escrita de Abdias e que reverbera, ainda hoje, em parte
significativa da produção cultural no estado e mesmo nas imagens construídas de fora sobre
ele, é o processo de identificação do piauiense com o sertanejo. Sagaz em seu metier, o
literato, ao mesmo tempo em que estabelece as marcas singulares do ser piauiense cria uma
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oposição entre estes e os “outros”, no caso, os cearenses. Identificando-se como não filho do
Ceará, o leitor em potencial, pela primeira vez durante a leitura, deve se identificar como
piauiense. Conclui-se que o processo de gestação do sentimento de pertencimento e
identificação com uma comunidade passa, primeiramente, pelo não pertencimento e não
identificação com aqueles nascidos em outro local. Voltando-se para o que seriam as
características do lugar, Abdias tem caminho aberto para construir os argumentos que darão
existência à sua narrativa da piauiensidade.
Sinalizando compreender que as identidades são forjadas em práticas discursivas que
invocam uma origem “que residiria em um passado histórico com o qual elas continuariam a
manter certa correspondência”,69 Abdias encontra na força do meio físico, na vida sertaneja e
na atividade pecuarista os elementos naturais e históricos fora dos quais parecia impossível
pensar o Piauí, a sua cultura e os seus habitantes. Quanto à crença na herança sertaneja e
pecuarista como delineadora da cultura local, destaco o depoimento de João Claudio
Moreno,70 colhido de um dos documentários de Douglas Machado. Sentado numa antiga e
simbólica cadeira de balanço, tendo no colo alguns livros e, ao lado, uma grande estante com
dezenas de outros – que lhe reveste com ares de intelectualidade e legitimação do seu lugar de
fala –, João Cláudio tece uma crítica ao estilo de um dos mais prestigiados poetas do estado,
H. Dobal, tendo como suporte explicativo o que ele indica como as origens do povo
piauiense:

Quem tiver a sensibilidade de ver, fará um percurso sentimental e profundo
nas entranhas de sua piauiensidade e vai descobrir que no Piauí quem não é
vaqueiro, o pai foi vaqueiro, o avô foi vaqueiro, o bisavô foi vaqueiro. Vai
ver que há uma cadência no aboio que se identifica na forma como Dobal
constrói sua [aqui ele solta um longo aboio ôôôôôôôôôôôôôô...úúúúú!],
aquele grito perdido nos tabuleiros piauienses.71

Para além de uma clara, quase caricata, relação estabelecida entre todos os piauienses e
a cultura que se construiu em torno do gado, o que me parece estar em jogo na afirmação de
69
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João Claudio seria a crença na impossibilidade de se construir qualquer entendimento da
cultura local que não esteja atrelada a um passado comum. Nesse sentido, o comediante
parece não estar sozinho. Outros personagens reconhecidos no meio cultural piauiense e
teresinense como, por exemplo, o professor, empresário e ex-secretário municipal de cultura,
Cineas Santos,72 ao ser questionado pelo diretor de arte de Cipriano se concordava com a
afirmação de ser o Nordeste e o Piauí os celeiros culturais do Brasil, 73 embora tentando não
corroborar a afirmação – devido às implicações ideológicas – acabou por reforçá-la, ao
atribuir ao nordestino e ao piauiense uma veia artística, fruto das dificuldades impostas à sua
sobrevivência:
Esse negócio de “celeiro cultural” corre por sua conta. Acho que o
nordestino, por força das circunstâncias, acaba se tornando um tanto
“arteiro”. São tantas as dificuldades para sobreviver que, quando chegamos à
maturidade, na pior das hipóteses, ou viramos malabaristas ou comedores de
gillete, perdão, de lâmina de barbear. Quanto ao Piauí, a despeito das
dificuldades, há muita gente fazendo, criando coisas interessantes em todas
as frentes.74

A persistência desse tipo de discurso, ainda que com pequenas adaptações para a sua
devida incorporação a novos contextos, influenciou o pensamento do diretor de Cipriano o
que, evidentemente, interferiu na proposta de realização do filme e nos discursos que
buscavam dar conta dele. Em entrevista a uma rádio local, o diretor foi questionado como um
piauiense conseguiu convencer produtores suecos a investir num filme que retrataria uma
cultura da qual eles não tinham qualquer conhecimento. A esse questionamento Douglas
Machado respondeu:

É aquela história, eu acho que o nordestino tem um pouco disso: a gente
mora embaixo do chapéu e a gente acredita, mais do que qualquer ser
humano no mundo. Nós temos uma característica muito bonita, o nordestino
é aquele cara persistente, aquele cara que, talvez porque o sol seja tão forte e
a seca venha de forma tão agressiva, que a gente tem que acreditar que vai
sobreviver, e continua brigando. Eu acho que tenho um pouco disso
guardado no peito. Então eu chamava a pessoa – “senta aqui” – e dizia que
tinha uma ótima ideia para apresentar pra ela.75
72
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Como explica Durval Muniz, entremeadas entre os novos discursos regionalistas, as
críticas culturais construídas sob esse viés acabam por ditar normas para a produção e
interpretação de obras, tendo como foco a possibilidade de “tomar o regional como um
referencial legítimo para se pensar a literatura [ou a produção cultural em sentido mais amplo]
brasileira”76 e vincular a produção cultural aos espaços aos quais estaria diretamente
relacionada. Assim, não deve causar estranhamento quando a crítica considera apropriado
explicar os estilos narrativos de autores e obras diversas – como o fez João Claudio em
relação ao texto de H. Dobal –, a pretensa veia artística de um povo – como o fez Cineas
Santos se referindo ao nordestino e ao piauiense –, ou mesmo a persistência em continuar
produzindo cultura mesmo em um ambiente adverso – como explica Douglas Machado –, a
partir dos estereótipos ligados aos seus lugares de origem.
Essa relação que costuma ser estabelecida entre a produção artística e as características
regionais dos lugares de onde elas são elaboradas, deu o tom a praticamente todas as críticas
feitas a Cipriano a que tive acesso – tenham elas sido elaboradas dentro ou fora do Piauí. Foi
desse modo, sempre pensando o filme em relação direta com a realidade à qual ele parecia
espelhar, que se procurou entender o tipo de narrativa que se construiu, as características
físicas e psicológicas das personagens, as dificuldades e até mesmo o descrédito e a falta de
patrocínio para a sua realização.
Retomando a análise do agenciamento do discurso geográfico para a formulação do tipo
piauiense feito por Abdias Neves é curioso, e até certo ponto contraditório, o fato de que à
mesma época em que o literato escreveu a maior parte de seus textos, nos quais prevalecem
imagens negativas da natureza e do povo piauiense, foi realizado um concurso, financiado
pelo Governo do Estado, para a escolha do novo Hino do Piauí. O concurso teve como pano
de fundo motivador as comemorações do centenário da independência do Brasil e das lutas
travadas no Piauí. Composta pelo poeta Antônio Francisco da Costa e Silva77 e musicada por
Firmina Sobreira Cardoso e Leopoldo Damascena Ferreira, a canção vencedora da disputa foi
adotada como Hino Estadual pela Lei nº 1.078 de 18 de julho de 1923. Nela, observa-se, mais
uma vez, a demarcação da natureza como definidora da vida e da história do Piauí:
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Salve! terra que aos céus arrebatas
Nossas almas nos dons que possuis:
A esperança nos verdes das matas,
A saudade nas serras azuis.
Piauí, terra querida,
Filha do sol do equador,
Pertencem-te a nossa vida,
Nosso sonho, nosso amor!
As águas do Parnaíba,
Rio abaixo, rio arriba,
Espalhem pelo sertão
E levem pelas quebradas,
Pelas várzeas e chapadas,
Teu canto de exaltação!
Desbravando-te os campos distantes
Na missão do trabalho e da paz,
A aventura de dois bandeirantes
A semente da Pátria nos traz.
[...]
Sob o céu de imortal claridade,
Nosso sangue vertemos por ti,
Vendo a Pátria pedir liberdade,
O primeiro que luta é o Piauí.
[...]
Possas tu, no trabalho fecundo
E com fé, fazer sempre melhor,
Para que, no concerto do mundo,
O Brasil seja ainda maior.
[...]
Possas Tu, conservando a pureza
Do teu povo leal, progredir,
Envolvendo na mesma grandeza
O passado, o presente e o porvir.

As imagens e referências utilizadas para falar do Piauí e do seu povo aparecem em
escritos da época, ou mesmo anteriores. A mudança significativa ocorrerá em relação à forma
como essas referências são agenciadas, agora, de forma a criar um sentimento valorativo para
a natureza, o povo e a história regional. No hino, vê-se a identificação do território como
sendo um espaço sertanejo marcado pela força do sol (é terra “Filha do sol do equador”, que
se espalha “pelo sertão, quebradas, várzeas e chapadas”, sob um céu “de imortal claridade”) e
detentor de belezas ímpares (os “verdes das matas” e as “serras azuis”). Acompanham essas
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imagens da natureza os estereótipos positivos que falam do seu povo e da sua história (um
povo marcado pela “fé”, “pureza” e “lealdade”) e do histórico de relações igualmente
positivas com a pátria (a sua origem no desbravamento dos campos distantes feita pela
“aventura de dois bandeirantes” que a “semente da Pátria nos traz”, ou quando a pátria pedir
liberdade terá a certeza de que “o primeiro que luta é o Piauí”).
Na forma de uma conclusão provisória e circunscrita à problemática de como os
discursos identitários no Piauí se coadunam com as narrativas que põem em evidência
aspectos da natureza, fica a sensação de que na cultura local, guardadas as devidas
diferenciações motivadas pela distância temporal que separa os discursos analisados, há uma
continuidade entre estes enunciados sob, pelo menos, dois aspectos: a estreita relação entre a
formação do povo piauiense e o ambiente que o circunda e o caráter determinador da cultura
em torno da atividade pecuarista para o desenvolvimento da cultura do estado.

3.2 O sertão nas narrativas fundadoras da piauiensidade: a idealização do tipo sertanejo
Se nos discursos dos bacharéis78 piauienses as imagens do sertão transitam entre a
positividade e a negatividade, na literatura ficcional há um visível predomínio de uma postura
de sua positivação. Essa atitude, curiosamente, não se deve à mudança das cenas, situações ou
personagens apresentadas como típicas do universo sertanejo mas, tão-somente, à forma como
estas são arroladas na narrativa. Em outras palavras, o sertão das narrativas ficcionais
piauienses continua sendo aquele que personificaria o espaço antimoderno por excelência;
entretanto, essa antimodernidade é interpretada como a responsável por gestar e resguardar o
que seria a essência do ser piauiense.
Diversas pesquisas tiveram como foco essa produção; todavia, a maioria delas tem
como mote outras problemáticas que não as formas como são apresentadas as imagens do
sertão e, entre aquelas que o fazem, tem-se observado a recorrência de um equívoco que
considero crasso: a tomada do texto literário como suporte para exemplicar e comprovar as
78

Os termos bacharéis e literatos, amplamente utilizados na historiografia piauiense, remetem a um vasto grupo de
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Freitas, Higino Cunha e as tiranias do tempo. Teresina: UFPI, 1998, p. 13-14.
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singularidades de uma idealizada cultura sertaneja piauiense. Como alternativa a esta postura,
considero oportuno questionar o quanto essas narrativas são responsáveis pela construção de
um lugar de fala para o sertão e como elas ajudam a compor imagens que tornam visível o que
se acredita ser o Piauí e seu povo. Um bom exemplo da forma como a maioria dessas
pesquisas tem sido realizadas é o livro A representação da seca na narrativa piauiense:
século XIX e XX, de Raimunda Celestina Mendes da Silva, fruto do trabalho de doutoramento
desenvolvido e apresentado no Programa de Pós-graduação em Letras da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. As ressalvas quanto à proposta e às conclusões
do livro podem ser assinaladas já no seu título: existe de fato um grupo suficientemente
homogêneo de escritas às quais poderíamos singularizar sob a nomeclatura de “narrativa
piauiense”? Se a resposta fosse positiva, proporíamos outra questão: o que constitui a marca
dessa narrativa? A resposta da autora aparece já no título: a seca.
É curioso como a crítica literária e historiográfica feita por Raimunda Celestina endossa
e legitima as imagens que as obras por ela estudadas tentam construir. Na verdade, a
pesquisadora amplia a sua interpretação ao ponto de indexar na literatura observada, sentidos
que, provavelmente, só poderiam ser considerados com certo esforço de imaginação. Dito de
outro modo: quando a pesquisadora foca sua análise no papel da seca nos textos que ela
seleciona – Ataliba, o vaqueiro de Francisco Gil Castelo Branco; Um Manicaca de Abdias
Neves; Vida Gemida em Sambambaia de Fontes Ibiapina e Maria, valei-me de José
Wellington B. de A. Dias – acaba por erigir junto ao leitor (provavelmente já receptivo à
estereotipia que enxerga o Piauí sob o estígma da estiagem) a sensação de que os escritos têm
como temática e personagem central a seca, o que não me parece ser adequado.
Não é redundante lembrar que não se trata de questionar a existência da seca enquanto
fenômeno climático e as consequências advindas para o sertanejo piauiense, mas de perceber
como, sem um questionamento mais estruturado, a estiagem foi incorporada pela literatura e
legitimada pelo discurso acadêmico, como o elemento central na constituição do que se
acredita ser a piauiensidade. Vejamos como a própria autora inicia seu livro potencializando
essa ideia:

O Nordeste, região em que frequentemente falta chuva, pois ou ela chega
atrasada, ou vem fora do tempo, constitui-se em território no qual o
agricultor passa fome, os animais morrem e, quando as possibilidade de
sobrevivência se esgotam em suas terras e os homens perdem a esperança
nos santos milagreiros, partem para outros lugares, em busca de melhores
condições de vida. Desse modo, instala-se o quadro da seca que, segundo os
jornais, desde 1877, alterna ciclos de períodos chuvosos e não-chuvosos, os
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quais marcam a vida do homem do sertão piauiense. A seca, por ser
constante na vida do povo nordestino, tornou-se tema recorrente na literatura
regional e constantemente frequenta os textos de alguns escritores da terra,
marcando de forma peculiar o discurso narrativo ao longo da História, como
se acompanhasse as variações de clima e sucessão da seca na região.79

Algumas tomadas de posicionamento da pesquisadora são recorrentes na obra de outros
autores: o uso dos termos Nordeste, sertão e Piauí como sinônimos e a construção do espaço
sertanejo sob o estigma da morte pela fome, da religiosidade fatalista e da eterna emigração.
O mais importante, para compor uma espécie de painel do discurso regionalista na cultura
piauiense, é que, muito próximo do que fez João Claudio Moreno, ao atribuir à construção
narrativa do poeta H. Dobal uma herança no aboio do vaqueiro, Raimunda Celestina reforça a
tese de que a seca interfere diretamente no estilo narrativo dos literatos por ela estudados.
Ademais, Raimunda afirma que a periodização histórica do que ela chama de literatura
piauiense acompanha “as variações de clima e sucessão da seca na região” e essa postura
mantém diálogo com a ideia de que uma obra, necessariamente, espelharia o seu meio.
Nesse passo, a proposta e os resultados apontados por Raimunda Celestina parecem ter
sido referendados por seus leitores; afinal, nada parece mais passível de aceitação com status
de verossimilhança do que um discurso que analisa determinada obra, procurando ver uma
relação de causa e efeito entre o produto e o lugar onde é produzido:
As narrativas piauienses que desenvolvem a temática da seca permitem
refletir [...] e apontam para o imaginário coletivo no qual a ascensão social e
a melhoria de vida integram a formação do homem nordestino. Essas
narrativas também permitem a concepção epistemológica de mundo, de
homem, de natureza, que o sertanejo possui e transfere para o outro através
de sua postura diante da vida. [...] a autora pôde perceber como se revelam a
identidade e a subjetividade do homem num determinado tempo histórico e
lugar social. No caso específico o sertanejo que vive no interior do Piauí [...].
O registro dessa investigação constitui-se em trabalho que revela a verdade
história, única, pronta e acabada de diferentes momentos da história da seca
no Piauí.80

O primeiro aspecto que merece uma reflexão mais acurada em relação à literatura
piauiense que aborda temáticas ligadas ao sertão é o seu aparente ponto de inflexão com o
novo modelo de regionalismo que surge nas décadas iniciais do século XX. 81 Atentos às
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disputas e querelas que marcaram a construção de muitas nações ocidentais entre a segunda
metade do século XIX e a primeira do século XX – o Brasil foi uma delas – literatos
piauienses, em especial aqueles apontados anteriormente como os principais para o
desenvolvimento dos meus argumentos, passam a se preocupar com a singularização do Piauí
em relação às outras províncias e estados do país. O primeiro elemento de singularização foi a
oposição litoral x sertão, via do qual o Piauí foi identificado com este último.82
As imagens cristalizadas pela literatura nacional acerca do sertão e do sertanejo passam
a estruturar a construção imagética do Piauí e a singularizá-lo em relação às demais regiões do
país. Isso acontece, como observou Alcebíades Filho, através do:
[...] esforço para suturar as identidades e a existência dos sujeitos presos à
terra, ao lugar, formando uma região e, em seu lastro, uma piauiensidade
fixa. Esta piauiensidade, por sua vez, seria condicionada pela vida no campo,
pela relação dos sujeitos com uma natureza quase intocada, que precisa ser
protegida de qualquer contágio modernizante que a desagregasse com as
atividades rurais, elementos que entram na tessitura das próprias
subjetividades.83

É assim, misturando o discurso historiográfico ao geográfico, que a imaginação literária
contribui para a construção de um parâmetro reconhecível para uma região e o seu povo. O
maior custo desse processo talvez tenha sido a homogeneidade com a qual esse padrão foi
delineado. Passemos agora a uma discussão dos lugares comuns presentes nas imagens do
sertão piauiense: o vaqueiro, o sertão em oposição à cidade, a religiosidade, e a ruralidade
como espaço construído na saudade. Esses lugares comuns parecem estruturar a visão que os
realizadores de Cipriano têm do sertão piauiense e as análises feitas pela imprensa local em
relação ao filme.

3.2.1 O vaqueiro

O sertão utilizado como referência para falar do Piauí é um lugar delimitado pelas
influências do que se acredita como a sua única atividade econômica, a pecuária extensiva. É
nesse espaço, gestado em meio a essa atividade econômica em particular, que há a
cronologicamente a época apontada pelo historiador Durval Muniz para o seu início. Muniz constrói o
argumento que esse novo regionalismo – marcado pela busca de afirmação de uma identidade local ainda que
conectada a um ideal mais amplo de nacionalidade – emerge imediatamente após a Primeira Guerra Mundial
como consequência da alteração da percepção das categorias de tempo e espaço. ALBUQUERQUE JÚNIOR,
Durval Muniz de. Op. cit., 2001.
82
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possibilidade do surgimento da personagem que povoa a produção cultural brasileira há
algum tempo: o vaqueiro. De Graciliano Ramos, passando por Luiz Gonzaga, até Glauber
Rocha, nenhuma outra personagem parece ter absorvido tão completamente o estereótipo do
ser sertanejo. No caso da produção cultural piauiense, a construção imagética do vaqueiro
como elemento catalisador de uma cultura parece ser ainda mais forte e continua sendo
agenciado de forma positivamente idealizada para pensar a identidade local. Conhecedora da
temática, a historiadora Tanya Brandão aponta para a dicotomia que transpassa as
idealizações do vaqueiro e do seu universo na cultura piauiense:
O interessante de ser ressaltado é que este mundo pecuarista se caracteriza
pela concentração da propriedade da terra e pela hegemonia dos senhores
rurais na estrutura de poder local. Porém, como é facilmente constatado, é o
vaqueiro a figura simbólica desta sociedade e não o fazendeiro. É certo que
por muito tempo o vaqueiro foi o personagem mais ligado à atividade
pastoril. Entretanto, é possível que a tomada do vaqueiro como figura
representativa do sertão, da pecuária e do sertanejo nordestino talvez esteja
relacionada à percepção que se tem ou que se pretende difundir da vida no
sertão. A ideia construída do vaqueiro é difusora da liberdade de locomoção
em área longe dos centros vigiados pelas autoridades e das possibilidades de
ascensão social. O vaqueiro é, nesse caso, a personificação da liberdade que
se admite no sertão. Nesta perspectiva, a imagem veiculada do vaqueiro
transcende a de um homem da lida, da labuta diária com a gadaria, embora a
hostilidade do sertão e as dificuldades próprias da economia local não sejam
ignoradas. Talvez esteja aí a explicação para o vaqueiro ser sempre
apresentado como um jovem herói, um homem resistente, ágil e
conquistador.84

Observa-se, a partir das reflexões da historiadora, que os aspectos usados para se definir
as particularidades do sertão, tais como a distância em relação aos centros irradiadores do
poder do Estado, a vastidão física e a dureza da vida no local, também são agenciados de
forma a construir uma imagem positiva da personagem vaqueiro, em especial da sua
liberdade. Essa imagem de liberdade atribuída ao sertanejo remete a textos clássicos da
historiografia e da sociologia nacional. Isabel Guillen, ao estudar o papel do sertão na
construção identitária brasileira, segundo o pensamento de Capistrano de Abreu, aponta para
o fato de o sertão ser interpretado como elemento nacionalizador “na medida em que promove
o afastamento de Portugal, a ruptura com os laços metropolitanos, como que a gestar o
orgulho nativista, favorecido pela vida autônoma” e de reação ao mando metropolitano. Dessa
reação teria surgido, ainda segundo a historiadora, “uma rede de solidariedade entre vizinhos”
84
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nas quais “as condutas sociais eram expressas por valores locais, criando uma ética própria,
sertaneja”.85
Essa discussão encontra acolhida em discursos identitários no Piauí e ecoa nos
comentários relacionados a algumas produções de Douglas Machado. Durante uma passagem
de Ariano Suassuna86 por Teresina, na ocasião do lançamento do documentário Sertãomundo
Suassuna, um jornal local traz como subtítulo de matéria uma sugestiva explicação:

Em sua passagem por Teresina, Ariano Suassuna falou de sua veneração
pela arquitetura de Oeiras. Declarou que o Piauí é o representante legítimo
do sertanismo e ainda destacou a boa qualidade do documentário produzido
por Douglas Machado.87

No interior da mesma matéria, Ariano faz uma defesa do que ele considera o legítimo
espírito de sertanejidade do Piauí. Nessa defesa, são percebidos traços da tese de Capistrano
de Abreu para quem o afastar-se do litoral e, consequentemente, da influência portuguesa,
representaria um ganho no que se refere ao sentimento nativista:

Uma das minhas características mais conhecidas é a defesa do sertanejo.
Pois bem, as origens do Piauí revelam que ele foi o único estado a crescer de
dentro para fora, ou seja, os piauienses saíram do interior em direção ao
litoral. Por isso o Piauí é o estado mais legítimo na representação do
sertanismo.88

Voltando à reflexão de como são construídas as imagens do vaqueiro em parte da
produção literária piauiense, há que se reiterar como a personagem funciona no interior de
alguns textos selecionados para um olhar mais pontual: Ataliba, o vaqueiro e Visconde; Lira
sertaneja e Chão de meu Deus.
Escrito em 1878, o romance Ataliba, o vaqueiro constitui-se, se não a primeira, a mais
densa construção imagética da personagem no Piauí. Não por acaso, a obra é sempre citada
em estudos relacionados à temática, sendo leitura indicada recorrentemente em vestibulares
85
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no estado. O romance narra a luta das personagens Ataliba e Teresinha para resistir aos
empecilhos que são colocadas à realização do seu amor. Logo de início, Francisco Gil Castelo
Branco caracteriza o seu herói:
Ataliba era moço, tinha figura atlética e a fisionomia cheia de franqueza. O
seu trajar caprichoso indicava desde logo que ele era vaqueiro e enamorado.
Com efeito, as suas perneiras, o seu guarda-peito, o seu gibão e o seu
chapéu. Com trancelim e bordas de fios de cor, eram de finas peles de
bezerro, lavradas com esmero por hábeis mãos de mestre. Um maço de
cordas de couro adunco, dobrado em vários círculos, passava-lhe do pescoço
por sob o braço esquerdo: era a sua faixa de honra, era o famoso laço com
que prendia a rês rebelde do curral ou necessitada de algum cuidado [...]. São
naturezas especiais as dos homens desses ermos longínquos; implacáveis no
ódio, extremos no amor, fiéis à gratidão, morrem onde se prendem, [...]. Não
se dobram aos meneios dos interesses, mas estalam fendidos pelas paixões,
que não se curvam ao sopro das ventanias e caem por terra em estilhaços,
partidos por raio. Não recuam perante o perigo; tremem, entretanto, ouvindo
histórias de duendes!89

Na escrita de Francisco Gil, Ataliba é uma espécie de versão sertaneja da idealização do
cavaleiro medieval: é jovem, viril, respeitoso e a sua roupa, descrita com estranhamento e
beleza singulares, é como uma couraça que, ao se confundir com seu próprio corpo, o protege
do ambiente hostil que o circunda. Curiosamente, a narrativa idealizada pelo literato é
elaborada no momento em que a imagem do vaqueiro, fora do universo ficcional, encontra-se
ameaçada devido à crise da economia pecuarista no estado e à consequente perda do status
social dessa atividade. A altivez e virilidade de Ataliba, entretanto, parece não contradizer a
sua inocência, quase infantil, que o faz tremer “ouvindo histórias de duendes”, a
passionalidade com que vive intensamente o ódio e o amor, o sentimento de pertencimento à
terra e o mérito de reconhecer e ser fiel àqueles com quem guarda alguma dívida. Das
imagens construídas em Ataliba uma, talvez, seja a mais útil à proposta desta pesquisa: a que
caracteriza o sertão como lugar ermo e longínquo.
Em Lira sertaneja,90 outro texto apontado como indispensável para entender a
construção da imagem do vaqueiro no Piauí, aparece adjetivado por termos opostos: ele é
rude, selvagem e tosco, porém, livre, cortesão, honesto e religioso. O tipo ideal construído por
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Hermínio Castelo Branco, em especial no poema O vaqueiro do Piauí, é o par perfeito, o
sonho de marido, para todas as moças sertanejas:

Sou rude sertanejo:
Só falo a língua das selvas
Onde impera a natureza
Não sei fazer epopeias,
Não entendo de poemas,
Nem choramingo pobreza.
[...]
Porém quero, em tosca frase,
Com singela liberdade,
Sem floreios, sem mentira,
Entoar selvagem canto,
Inspirado na viola,
Em vez de dourada lira.
[...]
Cada qual mais presunçoso;
No limpo pátio espaçoso,
Mais se mostrou corajoso,
No derribar mais ligeiro
De onde se aplaudindo,
Batendo palmas, sorrindo,
Se ouviram as moças pedindo
A Deus um novo vaqueiro [...].91

Outra notória imagem do vaqueiro construída pela literatura no Piauí é o romance
Vaqueiro e Visconde que o autor José Expedito Rêgo chamou de “biografia romanceada” de
Manoel de Sousa Martins.92 Dono de um marcante estilo narrativo, José Expedito Rêgo
mistura personagens com existência histórica concreta num tempo e espaço a outras
ficcionais. Com essa prática, suas personagens dão vida à construção do que se acredita
constituir marcas identitárias da cultura sertaneja piauiense: a virilidade, o patriarcado, o
voluntarismo, a vida simples e rudimentar. Nesse sentido, me parece que o literato constrói a
sua personagem de forma que a torna passiva de ser interpretada à luz da discussão feita por
Tanya Brandão, ou seja, a despeito de se tratar de um indivíduo que possui terras, gado,
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escravos, dinheiro e poder político, a imagem do Visconde – como o título sugere93 – é, antes
de tudo, a de um rústico vaqueiro. Essas referências se fazem presentes em dois trechos que
narram, respectivamente, o trabalho diário com o gado e a morte do pai da principal
personagem:
Né de Sousa tomava conta de tudo, vaqueiro para todos os efeitos. Tanto
sabia encontrar vaca manhosa que escondia a cria no intrincado da mataria,
como descobrir boi velhaco, metido nos grotões distantes. Sabia usar o
ferrão e o fazia com gosto. Não havia boi mais renitente que não
esmorecesse, quando Né de Sousa o perseguia, de ferrão em punho. Se o
conseguia levar a um limpo, aí então era a carreira disparada, a derrubada da
rês pelo rabo e, num átimo, estava o animal amarrado pelas pernas,
encaretado, de chocalho preso no pescoço. Bastava, pois, tocá-lo para o
curral.94
Né de Sousa não chegou a verter uma lágrima. Sentira só por dentro grande
pena do pai, uma cousa comprimindo o peito. Não nasceu, porém, para
negócio de choro... Atitudes de homem, de vaqueiro afeito a lutar no duro,
não para derramar lágrimas feito mulher. 95

A equipe realizadora do filme Cipriano tem a dimensão desse estereótipo virilizado do
vaqueiro na cultura piauiense e, sobretudo, de como sua imagem é emblemática e motivadora
de discursos identitários. Em entrevista a um jornal local na semana de estreia do filme,
Douglas Machado, ao ser questionado sobre a escolha de uma personagem vaqueiro, declara
que “o vaqueiro é uma figura mística e é visto como um ser mágico no sertão. Ele não é como
um Deus ‘Nosso Senhor’, mas é um Deus sertanejo”. Da mesma forma, em livreto publicado
e vendido junto às cópias do filme em DVD e VHS, e que será objeto de reflexão ainda neste
capítulo, há uma explicação de quem era Cipriano: “Foi vaqueiro, o arquétipo do guerreiro
local. Homem moderno, que faz o seu destino mesmo submetido a limitações concretas [...].
Sua fisionomia expressa a verdade intolerável, incompreensível para a maioria, de que um dia
acordamos e não sentimos nada”.96
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3.2.2 O sertão e a cidade

Se os processos de reconhecimento identitário são relacionais e construídos pelo que se
acredita ser a sua antítese, e se identidade e diferença são duas faces da mesma moeda,
estaríamos diante de um intrincado jogo de negações: ao se afirmar que algo ou alguém é
“isso”, afirma-se também, por oposição, que ele não pode ser “aquilo”.97 Essa ideia se
coaduna à reflexão sobre os significados agenciados para o sertão e a cidade na cultura
brasileira. Ainda que a intenção de uma produção não seja falar ao mesmo tempo desses dois
espaços, ao se posicionar em relação a um deles, quase que obrigatoriamente, acaba, também,
por marcar uma posição em relação ao outro. Essa relação é o que determinará a construção
de imagens positivas e/ou negativas para o sertão e a cidade: quando esta é retratada com uma
imagem positiva, aquele incorpora cores negativas e vice-versa.
Em relação à literatura produzida no Piauí, se as suas narrativas constroem uma visão
positiva do sertão, essa positividade só é possível pela negativização da cidade. Desse modo,
as qualidades atribuídas ao meio sertanejo (lugar de vida pacata, do trabalho e da integração
com a natureza) e à sua população (honesta, religiosa e verdadeira) são possíveis e ressaltadas
quando comparadas à cidade (lugar de vida agitada, onde se gasta o fruto do trabalho e se vive
de aparências) e ao homem citadino (farsante e incrédulo). Desse modo, no poema já citado,
O vaqueiro do Piauí, ao lado das imagens saudosistas do sertão, encontra-se a repulsa aos
hábitos da cidade:
[...]
Cada um, no seu fiango, 98
Deitou-se com liberdade,
E se travou a conversa
Com a maior amizade,
Sem tosar-se a vida alheia,
Como se faz na cidade. 99

A negatividade dos homens e dos costumes das cidades aparece com mais força em
outro poema, Um ajuste de casamento num serão de farinhada, em que Hermínio narra as
particularidades de um pedido de casamento entre sertanejos:

Tu, leitor, se és da cidade,
Alheio à felicidade,
Que se goza no sertão,
97
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Vais uma cena assistir,
Em que pode consistir
O viver do coração.
Dá-me teu braço amistoso:
Verás quanto aventuroso
Nosso matuto roceiro,
Sentindo no rude peito,
O dulcíssimo afeito
De grato amor verdadeiro.
Vais notar a diferença,
Que disparidade imensa
Do casamento forjado
Pelo mais vil interesse,
Que na cidade se tece,
Quase sempre desastrado...
Não te zangues. A franqueza
De tudo que a natureza
Bondosa me ofertou,
É na qualidade inata,
Que minh’alma mais acata,
Da qual mais se orgulhou.
Nas matas do Piauí
E margens do Parnaíba,
Muito longe da cidade,
Existe um certo lugar
Pela pobreza habitado,
Que se chama Soledade.
É lá, meu caro leitor,
Que pretendo te levar,
Por entre a mata, sombria,
Provocando-te que no mundo,
Neste caos de maldições,
Ainda existe alegria. 100
[...]

O jogo de palavras que opõe o sertão à cidade é responsável por cavar um fosso entre os
dois espaços: um é o lugar da felicidade, do amor verdadeiro, da natureza bondosa, que,
embora pobre, conhece a alegria; o outro é o lugar do caos de maldições e de casamentos
forjados sobre desprezível interesse pecuniário. A distância entre esses dois lugares é o que
garante a manutenção da pureza dos sertões e o consequente estranhamento entre os hábitos
de um e do outro lugar. A visão da cidade e do sertão também é decalcada levando-se em
consideração as relações de trabalho e, sobretudo, a disposição de sertanejos e citadinos para
100

CASTELO BRANCO, Hermínio. Um ajuste de casamento num serão de farinhada. In: _____. Op. cit., p. 7980.

105

realizá-las. Constrói-se uma imagem do sertanejo oposta àquela que a sociologia determinista
do fim do século XIX e início do XX elaborou e que foi responsável por qualificar
pejorativamente o homem do sertão como indolente, preguiçoso e passivo. Essa aversão ao
trabalho – confundido com trabalho braçal – passa a ser uma característica do citadino.
Vejamos trecho de Vaqueiro e Visconde em que é explicada a progressiva aquisição de
novas terras pelo jovem sertanejo Manoel de Sousa Martins:
O homem [da cidade] andava precisando de dinheiro e a aquisição teve
caráter de pechincha. Como Taveira, na Bahia existiam outros proprietários
de fazendas no Piauí, as quais eles nunca tinham visto [...]. O pessoal da
cidade grande vivia à larga e precisava cada vez mais de dinheiro. 101

Vê-se como é explícita a caracterização do citadino como um homem afeito aos
prazeres e ao gasto descontrolado de dinheiro, mesmo que isso custe a manutenção de suas
posses, e não afeito ao trabalho e ao cuidado com os seus bens. Ora, se a imagem do sertão é
cotejada em oposição à da cidade, subtende-se que o sertanejo cultiva hábitos diferentes
como, por exemplo, a vida ascética e o zelo com o que lhe pertence, o que lhe garante posses.

3.2.3 A religiosidade

Outra referência fortemente associada à vida no sertão é a sua religiosidade. A
religiosidade apresentada como marca sertaneja é aquela que, embora de origem Católica
Apostólica Romana, parece incorporar os dualismos e sincretismos que estruturam as imagens
do próprio sertanejo que, mesmo temente a Deus, não dispensa simpatias (para gerar filho
homem ou “chamar” chuvas), curas milagrosas e o apego a todo tipo de amuleto que possa
trazer proteção. A imagem que se edifica é, sobretudo, de uma religiosidade naturalizada, que
seria própria de homens que vivem num lugar em que a sobrevivência se revela uma luta
constante contra toda sorte de problemas.
Essas imagens duais e conflituosas em suas origens, longe de ser uma especificidade
atribuída à religiosidade sertaneja, parecem estar alojadas na própria cultura brasileira. Nesse
sentido, são conhecidos os estudos antropológicos realizados por Roberto DaMatta sobre o
tema. Para o antropólogo, assim como acontece em outras esferas da cultura nacional – essa
profundamente mestiça –, a religiosidade popular é estruturada sobre laços de afetividade,
responsáveis pela construção de um sentimento de aproximação entre os mortais e seres
101
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sobrenaturais, e complementaridade não excludente entre religiões diferentes, o que torna
possível crer em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, fazer simpatias, cultuar espíritos, orixás e
deuses de origens as mais diversas. 102
Em Vaqueiro e Visconde, encontramos uma personagem que, temente a Deus, não vê
como contradição ou pecado o adultério, o abster-se das práticas de orações, ou mesmo os
rituais africanos de curas milagrosas para os doentes:

Né de Sousa queria muito bem à esposa. Suas aventuras amorosas nada
tinham com a vida do lar e em nada lhe diminuíra o amor a Josefa [sua
esposa], em favor de cuja saúde cousa alguma pôde o marido fazer. Tinha fé
em Deus, porém não sabia rezar, de modo que nem com orações ajudou. Não
era amigo de consagrar promessas. Se o velho Tiborão [negro que dominava
a “magia” dos africanos] ainda vivesse, iria atrás do negro para que rezasse
com um ramo verde. Talvez espantasse a febre.103

A descrição do tipo de relação que Né de Sousa mantém com as crenças religiosas
parece evidenciar os paradoxos da própria personagem. Entretanto, o que deve chamar a
atenção é o fato de que essas contradições, no contexto do universo narrativo em que a
imagem do patriarca é construída, não significam qualquer tipo de incompatibilidade com as
atitudes que se esperaria daquele que se imagina como sendo um típico sertanejo: o lar ganha
uma atmosfera quase que sagrada, afinal, de que outra forma ele poderia manter amantes e
ainda assim respeitar e ter afeto pela esposa? Do mesmo modo, a imagem da sua
masculinidade parece ser reforçada pelo seu desprendimento em relação às coisas da fé:
parece não ter a sensibilidade necessária para aprender a rezar, do mesmo modo que não era
partidário do ato de contrair dívida em nome de graça alcançada.
Outra característica que marcou a religiosidade sertaneja da forma como esta é
encontrada nos textos em estudo é o seu lado fatalista e supersticioso. Essa característica faz
com que passe a haver uma espécie de cumplicidade com a santa de devoção. No conto Trinta
e dois, extraído do livro Chão de meu Deus, de Fontes Ibiapina, destaca-se a passagem:

Dezembro, dia 14. A matutada de Sambambaia amanheceu de crista caída.
Foi a experiência das pedrinhas de sal que lhes trouxera mensagem fúnebre.
Santa Luzia descera do céu com um recado triste. E Santa Luzia mentiu para
aquela gente. Onde quer que se encontrasse um cristão, a conversa era uma
só. Aquela conversa tão amassada pela língua de todos – que não ia chover.
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As pedras de sal postas no sereno, durante a noite, amanheceram secas que
nem língua de papagaio. 104

Essa iniciativa de afirmar como característica singular da cultura sertaneja as suas
práticas religiosas pode ser encontrada, também, nas temáticas contempladas em Cipriano e
nos discursos construídos sobre ele. É recorrente em entrevistas e depoimentos do diretor
Douglas Machado a exaltação do papel desempenhado pelo filme na tentativa de recuperar e
apresentar ao público piauiense as práticas religiosas presentes na tradição oral encontrada no
interior do estado. A própria iniciativa de se fazer o filme esteve ligada ao interesse de se
registrar e divulgar tais práticas.

4 Intertextos de Cipriano e as sugestões icônicas elaboradoras das imagens do sertão
A reflexão feita até aqui acerca da existência de uma longa tradição de narrar a cultura
local e marcar aspectos identitários para o Piauí através do estigma do sertão tem como
propósito auxiliar a percepção do quanto o filme Cipriano é tributário de toda essa tradição
imagética. Seja por se apropriar ou por ser analisado pela imprensa e por parte da
intelectualidade local a partir dessas referências, o filme de Douglas Machado foi aguardado
como um continuador desse viés interpretativo, que enxerga na cultura piauiense as marcas
profundas de um sertão tradicionalista, místico, depositório da essência de um povo, distante
dos males da modernidade e ainda um manancial de pessoas puras, sofridas e honestas.
Ilustrativo dessa apropriação é que, além do fato de a personagem central do filme ser
um vaqueiro, as reportagens e entrevistas feitas com a equipe diretamente envolvida com a
realização de Cipriano sempre destacaram o fato de o filme ter como proposta a recuperação
daquele que seria a materialização da cultura regional piauiense, nordestina e sertaneja. Um
dos relevantes divulgadores desse tipo de discurso foi o próprio ator que interpretou a
personagem Cipriano. Há que se destacar como Tarciso Prado constrói uma imagem fértil da
personagem durante uma longa entrevista nos estúdios de uma rádio local:

Joel Silveira. [Tarciso] Qual o destaque que você, o que mais se afina com a
sua personalidade, daria ao personagem Cipriano?
Tarciso Prado. Muita coisa! Cipriano é o símbolo da alma nordestina. É o
símbolo da alma do Nordeste. É o vaqueiro, o vaqueiro corajoso, ágil, é o
caboclo ingênuo, puro, é o profeta. Cipriano é a solidão da caatinga.
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Cipriano é a tristeza da seca. O Cipriano é a nostalgia do inverno. O
Cipriano é a crendice popular. O Cipriano é a cultura milenar do Piauí, essa
coisa que tem na psicosfera, na atmosfera. Cipriano é um personagem
riquíssimo, por isso é que me sinto muito bem em fazer esse personagem.
Joel Silveira. Do ponto de vista da família, onde é que Cipriano se apoia?
Tarciso Prado. Cipriano tem dois filhos [...]. Cipriano é um vaqueiro que
praticamente se tornou santo, quer dizer, é um vaqueiro que viveu envolvido
em sonhos proféticos. Ele é uma criatura muito envolvida com esses sonhos.
O vaqueiro é a figura mais bonita do Nordeste, não há figura que se compare
à do vaqueiro.105

A declaração do ator, mais do que a do próprio diretor em outros momentos, é
significativa para a construção da imagem da personagem e das expectativas do grande
público em relação aos sentidos do filme. O significado dessas palavras não está apenas no
tom generalista com o qual elas descrevem a personagem, “símbolo da alma nordestina”, mas,
ao contrário do que costumou fazer Douglas Machado, devido ao fato de revestir a
personagem com forte simbolismo religioso. Percebe-se, ainda, por meio desse depoimento –
de um conhecedor da literatura regionalista piauiense – que ele projeta sobre Cipriano as
características construídas pelos literatos piauienses para singularizar a pretensa identidade
sertaneja do estado: Cipriano é o símbolo personificador de um sertão de tipos corajosos,
ágeis, porém, ingênuos, puros e religiosos. Cipriano personificaria, ainda, sentimentos fortes e
característicos do lugar em que vivia: a tristeza, a solidão e a nostalgia.
Ao apresentar os caminhos de minha pesquisa, explicitei a necessidade de observar os
intertextos que contribuem para compor um lugar reconhecível para o filme. Essa relação
entre o filme e os enunciados que o acompanham se dá, basicamente, por meio da construção
de um horizonte de expectativas que estimula e guia o espectador na direção de uma
interpretação possível para o texto. Os conteúdos presentes na diversidade de materiais que
acompanham a produção, o lançamento e a divulgação de Cipriano orientam os espectadores
na construção e escolhas de referências e significados que devem guiá-los durante a exibição.
Para tanto, é fundamental destacar os elementos paratextuais, ou seja, aqueles relativos aos
cartazes, resenhas, suplementos promocionais que acompanham o filme nos cinemas,
locadoras e festivais, o making of de produção e as entrevistas com a equipe produtora.106
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4.1 A porta de entrada: o cartaz

Inicio com a análise do que acredito ser, literalmente, a porta de entrada para o filme: o
seu cartaz de divulgação. O cartaz também emprestou elementos icônicos para a vinheta
televisiva, que ajudou a compor o material de promoção do filme na cidade de Teresina e para
a capa dos VHS e DVDs que chegaram posteriormente às locadoras. Se a ambientação de um
enredo no universo sertanejo é responsável por agenciar, de antemão, imagens e significados,
o cartaz de Cipriano, em todos os seus detalhes de cores, letras e símbolos, sugere certos
sentidos que o espectador deve estar atento para captar em sua narrativa. A validade de
trabalhar com tal hipótese está ancorada numa tradição de estudos, iniciada no século XIX,
que vê os cartazes como artifícios mercadológicos para a venda de produtos 107 – filmes não
deixam de ser produções culturais destinadas à venda – e, como tal, serão tão mais eficazes
em seus propósitos quando mais conseguirem estabelecer um diálogo com seu leitorespectador e, ao mesmo tempo, se identificar com o produto com o qual mantém relação.108
No caso do cartaz em estudo, acrescento que a ele caberia ainda uma função
pedagógica, através da qual criaria uma expectativa e, sobretudo, uma educação do olhar para
que o espectador pudesse se inserir num determinado ambiente de entendimento do filme. A
explicitação dessa função pedagógica pode ser observada no evento e nas reportagens que
antecederam o lançamento de Cipriano nos primeiros meses de 2001. Na busca das fontes,
tive acesso a dezenas de reportagens publicadas em jornais piauienses em que o ponto central
era a disponibilidade e a exibição do cartaz e do VT do filme para a apreciação do grande
público:

A equipe de Cipriano acelera suas atividades na etapa final de lançamento
do filme. A partir do dia 19 de fevereiro, o cartaz do filme será fixado em
todas as salas de cinema da capital. Será o sinal verde para o público que
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aguarda ansiosamente a estreia do filme desde 1999. Mas a tão esperada
estreia do primeiro longa genuinamente piauiense só vai ocorrer em Teresina
no dia 31 de março.109
A partir de segunda-feira, os cinéfilos teresinenses já podem conferir os
cartazes afixados nos cinemas da cidade. Hoje, no Teresina Shopping,
haverá uma apresentação específica para a imprensa do cartaz e VT de
comercialização do filme. Na oportunidade, Suzane afirma que a equipe
responsável pelo filme dará algumas explicações sobre o processo de
finalização de Cipriano [...]. 110
Um filme que mostra os últimos dias de vida do velho Cipriano, atormentado
por um sonho e pela chegada da morte. Esse é o tema do primeiro longametragem do Piauí, que vai estrear no dia 31 de março nos cinemas da
cidade. E como parte da programação de lançamento, hoje acontece a
apresentação do cartaz do filme e explicações sobre “novas tecnologias em
cinema digital”. As pessoas podem conferir o cartaz nos cinemas, a partir do
dia 19 de fevereiro. 111

No cartaz, enfatizo quatro elementos e como eles, separadamente e em conjunto,
ajudam a compor uma imagem para o sertão e a localizar a narrativa no interior de um efeito
de verdade: as cores e os contrates entre elas, a grafia do título, a imagem da personagem
enquadrada no centro do quadro e a vinheta localizada no canto inferior direito. Embora, à
primeira vista, essa atenção a detalhes de cores, formas gráficas e personagem possa parecer
preciosismo ou a supervalorização de simples recursos estéticos, desprovidos de possíveis
pretensões comunicativas, Denise Guimarães explica que na composição visual de um cartaz
de cinema agem linguagens híbridas que envolvem e integram signos verbais e interfaces
icônicas responsáveis por criar imagens que se vinculam à dinâmica do espaço textual e que,
por isso, não dispensam uma leitura intersemiótica.112
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De imediato, o espectador é exposto a um choque de contrastes entre a sobriedade de
cores opacas – com tons que variam entre o pastel e o esverdeado – e que dominam a
paisagem do cartaz, o vermelho que põe em destaque o nome do filme e o branco da corda
que delineia a vestimenta de Vicente à sua cintura. Ao endossarmos o pressuposto de que a
forma integra o conteúdo, o predomínio de cores sóbrias, caberia a função de remeter a dois
universos que seriam igualmente descritos: o do sertão e o das relações familiares entre os
protagonistas. Esses universos, por serem vistos como ásperos, são pintados com cores que
ajudam a construir tal imagem, justificando a não existência de cores vibrantes que indiquem
alegria ou vivacidade. Essa aspereza é quebrada, ou reforçada pelo contraste, com a pureza e
suavidade que simbolicamente remete à cor branca da corda que envolve a cintura de Vicente
e o sugestivo vermelho que acentua o título do filme.
A escolha pela simplicidade e sobriedade de cores – não só do material de divulgação,
mas também dos figurinos e da fotografia do filme – não ocorre por acaso ou por simples
opção estética, que posteriormente poderia ser interpretada como indício de uma possível
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intencionalidade dos produtores do material. Quando Cipriano era ainda um projeto, Douglas
Machado explicou a concepção que guiava a construção das suas imagens do sertão:
Não existe época precisa. O mundo de Cipriano se encontra em um sertão,
dentro de um sonho. É um local de velhas rezadeiras que têm uma forma
antiga e poética de falar o português. Eu visualizo a essência deste sertão
com imagens e palavras secas, não cenas de miséria. 113

O diretor explicita alguns significados. O primeiro deles, e talvez o mais determinante
na realização do filme, é que a secura do sertão (re)aparece como marca essencial. Embora a
seca, nesse caso específico, não se refira diretamente à falta de água, mas às duras relações
familiares e afetivas que o sertão abriga, ela está presente como um ponto de ancoragem de
Cipriano na estereotipia que evoca o universo sertanejo. O segundo ponto são as pinceladas
de arcaísmo e religiosidade possibilitadas pelas personagens das rezadeiras, participação que
rendeu muitos comentários dos realizadores do filme e dos seus críticos. As senhoras, que
entrecortam as tomadas de cenas com seus cantos fúnebres, foram propositalmente dirigidas
no sentido de estabelecer uma atmosfera documental e etnográfica para o filme; tal atmosfera
já aparece explicitamente na primeira reportagem sobre o filme à qual tive acesso. 114
O segundo elemento que compõe a porta de entrada do filme, e que merece especial
atenção, é o seu título e a forma como é grafado. Para além da visível masculinidade, própria
do gênero e indicado pelo nome da personagem a que se refere, vale observar que a escolha
pelo título Cipriano também ajuda a compor um universo singular: o nome traz as marcas da
patriarcalidade, é áspero, seco e direto, eliminando qualquer suavidade, metáfora ou poética e,
nesse sentido, conecta-se à proposta de configurar um sertão no interior de imagens já
consolidadas. Douglas Machado sabe que os nomes, muito mais do que o simples ato de
nomear, possibilitam o reforçamento de significados pontuais. Em sua coluna semanal para o
jornal O Dia, intitulada de Cinematógrafo, o diretor relata as angústias e dificuldades que o
ato de nomear suas produções lhe causa:

De certa maneira, qualquer nome tem suas complexidades na escolha: seja
para um livro, cd, filme ou mesmo para um filho. Durante todo o seu período
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MACHADO, Douglas. Filme piauiense revela universo onírico popular. Jornal Meio Norte, Teresina, 26 jul.
1997. Caderno Alternativo. Entrevista concedida a Lene Sousa Valença.
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A reportagem tem o chamativo título O Piauí vai produzir o seu primeiro longa-metragem, publicada pelo
Jornal O Dia em 21 de maio de 1997. Embora o título fale em longa-metragem, no texto ainda aparece
Cipriano como um projeto de média metragem.
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de existência, será este “título” que vai atrair, dar significados e até mesmo
conquistar as pessoas.115

Ainda mais enfáticas foram as declarações do diretor durante a fase de produção do
filme. Questionado na imprensa local sobre a origem dos nomes das suas personagens,
Douglas explica a escolha de uma forma que sugere significados antecipados para o filme,
pois eles teriam surgido de uma lista onde constava a relação de crianças mortas nas secas
ocorridas entre 1972 e 1983: “Eu queria nomes fortes, que tivessem bem ligados à realidade
do Nordeste. Aliás, a história do personagem central é uma junção de dezenas de histórias que
eu ouvi de muitos nordestinos”.116
Evidencia-se que – independente das imagens do sertão em Cipriano corresponder, ou
não, às expectativas de possibilitar um encontro com as tradições e sujeitos considerados
típicos do Nordeste, do Piauí ou do sertão brasileiro – a imprensa logo passa a interpretar o
filme, curiosamente muito antes da sua finalização, como uma produção capaz de sintetizar as
imagens desses universos. O comentário, transcrito abaixo, foi proferido quatro anos antes da
estreia do filme:

O filme tem sequências longas e imagens em close-up onde a câmera passa a
revelar a epiderme de cada personagem bem como a terra ao seu redor.
Douglas afirma que visualiza a essência desse sertão com imagens e palavras
secas, não de miséria. 117

Outro elemento icônico importante e que deve ser observado, pois parece saltar aos
olhos dos espectadores, mesmo daqueles menos atentos, é a grafia das letras utilizadas para
compor o título:

Na grafia, destaco dois aspectos: o tipo de fonte utilizada e o formato do que seria a
letra n. O tipo de fonte escolhida faz lembrar as marcas de tintas de xilogravuras, bem como a
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MACHADO, Douglas. Cinematógrafo – “Grafia do Mundo”. Jornal O Dia, Teresina, 12 mai. 2002, p. 2.
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RODRIGUES, Simone. A morte e os sonhos no imaginário popular. Jornal Diário do Piauí, Teresina, 21 mai.
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grafia utilizada em capas de livretos de cordel. Se foi convencionado aceitar a utilização de
certos estilos musicais (repente) e escritas (cordel) como marcas e símbolos do sertão, posso
afirmar que as xilogravuras, ou as formas de grafia que se aproximam e fazem lembrar essa
técnica de pintura medieval, são responsáveis por ativar uma memória visual que, por sua vez,
provoca uma identificação quase que imediata com a cultura sertaneja. A memória visual que
parece ser ativada com as xilogravuras pode ser facilmente identificada em outros momentos
e suportes presentes na cultura brasileira como, por exemplo, as campanhas publicitárias e
programas televisivos que remetem ao sertão e a seus temas.118
Em relação à grafia do título, o mais significativo para a composição de uma imagem
prévia do sertão é a forma assumida pela letra n. O formato gráfico da letra, segundo Áureo
Júnior – publicitário que atuou como diretor de arte e como responsável pela confecção do
material de divulgação do filme – foi elaborado tendo como modelo as marcas sertanejas de
ferrar o gado.119 Ora, essa informação não só é sugestiva quanto às referências que guiam os
olhares e a imaginação dos produtores em relação à cultura sertaneja – já mencionei a
construção imagética do sertão, em especial do piauiense, como espaço marcado e explicável
pela atividade pecuarista – levando-se em consideração essa mesma explicação, pode-se
subtender que a referência ao ferro de marcar gado deve gerar dois significados opostos e
complementares: a prática de ferrar o gado significa o domínio, a posse e, ao mesmo tempo, a
violência, as provações e os sofrimentos aos quais estariam submetidos os sertanejos mais
humildes – basta lembrar as cenas existentes em filmes como O Cangaceiro (Lima
Barreto,1953) em que os traidores do bando são marcados com ferro em brasa ou as letras de
músicas de cantores identificados com a cultura sertaneja, que falam de um povo marcado
como gado.120
Mas o n de Cipriano não se limita a esses significados: ele é estilizado de tal forma que,
a um só tempo, compõe os formatos de uma cruz e de uma cauda pontiaguda (símbolo
enraizado no imaginário cristão como sendo a forma do rabo do Diabo), o que implica
agenciar imagens híbridas da religiosidade popular. Essa confusão entre cruz e rabo, Deus e o
Diabo, não poderia ser mais emblemática e sintomática da forma dual com a qual o sertão é
118

Tomemos, de forma ilustrativa, as propagandas dos mais diversos tipos de mercadorias e empresas
anualmente veiculadas nas festas de São João (festividade muito identificada pela mídia nacional como
singular do Nordeste, do sertão ou, simplesmente, “da roça”) ou os programas televisivos ambientados no
sertão dos cangaceiros, dos beatos, dos contadores de histórias e dos coronéis: em todos esses eventos, os
layouts de suas chamadas e títulos, a trilha sonora feita por rabecas e, geralmente, a existência de uma voz em
off, com um sotaque quase cantado, desvelam o que seriam as marcas da grafia sertaneja.
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CIPRIANO. Jornal O Dia, Teresina, 20 fev. 2001. Coluna Total. p. 16.
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RAMALHO, Zé. Admirável gado novo. In: _____. A peleja do Diabo com o dono do céu. Direção: Carlos
Alberto Sion. Epic/CBS, 1979.
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retratado: ele é o espaço onde o bem e o mal não estão em campos opostos e por isso não são
facilmente discerníveis. Assim, do mesmo modo como ocorre com os outros elementos que
compõem o material de divulgação do filme, a forma assumida pela letra n também faz parte
do repertório de imagens que a equipe produtora se utiliza para tornar reconhecível o sertão;
para aqueles, um local onde há a antiga tradição de se falar de “Deus e de tantos diabos”

121

e

onde o “sagrado e o demoníaco”122 coabitam.
Outro elemento que compõe o cartaz e que remete diretamente ao repertório de
símbolos religiosos é a personagem Vicente, ou melhor, a vestimenta com a qual sua imagem
é capturada: uma roupa de promessa com o adereço de uma corda na qual se dão “nós de
desejos”. Se o espectador, durante o desenrolar da narrativa, se mantiver atento às falas do
narrador, entenderá que a utilização da vestimenta e a sua posterior incineração (ação apenas
relatada pelo narrador) mantêm uma relação direta com os ressentimentos e recusas que
acercam as personagens Vicente e Cipriano. Outro sentido possível, que envolve a imagem
que se vê de Vicente no cartaz do filme, é possibilitado pelo ângulo da sua posição. Embora
possa não ter uma intencionalidade direta, a posição da personagem – de cabeça para baixo,
quase que personificando uma cruz – faz lembrar a profecia libertária cinemanovista de que
“o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão”.123 Mesmo sendo um equívoco atribuir a
Cipriano a intencionalidade de transformar o sertão em palco de conflitos e subversões sociais
– metaforizado na profecia da inversão do sertão-mar – não se pode negar que o filme tem
como um de seus grandes eixos o conflito entre gerações e a recusa de uma pela outra, o que
não deixa de ser, também, uma quebra de paradigma.
O último intertexto que compõe a narrativa do cartaz promocional do filme é a vinheta
que aparece em letras brancas sobre um fundo escuro no canto inferior direito:

Cinco sonhos.
Três vidas.
Uma morte:
o sertão está
em toda parte.
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Esse pequeno fragmento incorpora quatro elementos comumente utilizados para
referenciar o sertão: o universo onírico, a vida, a morte e o poder universalizante do lugar.
Esses elementos são responsáveis por uma enorme variedade de significados e, acredito,
fazem com que os espectadores possam localizar o enredo no interior de um universo já
(re)conhecido seja no cinema, na literatura ou, simplesmente, em chavões populares. Desse
modo, ainda que o filme faça uso das imagens de sonhos, da vida, da morte e da pretensa
universalidade do sertão para fins outros que não a da análise e da denúncia social, o
espectador, contando ainda com a ajuda das críticas publicadas sobre a produção, passa a
incorporar o desejo e a expectativa de encontrar na tela de cinema a imagem de um universo
reconhecível, pelo menos, em outras obras do gênero.
A construção dessa expectativa pode ser sintetizada em reportagens de jornais locais,
cujo fragmento transcrito abaixo pode ser um bom exemplo:

Idealizado por Áureo Júnior, o cartaz mostra um personagem do filme
imerso na água. “Eu quis fazer uma comparação: é como se quiséssemos
adentrar na alma do nordestino”, explica Áureo Júnior. O publicitário diz
que utilizou uma marca de gado na grafia da letra N. “A marca tem algo de
sagrado e demoníaco, porque é dentro desse universo que o Cipriano vive e
se divide [...]”, conta124.

Ou ainda com o VT transmitido pelas emissoras locais noticiando a temática e a data de
estreia do filme:
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“CIPRIANO”: cruzada para estrear o filme começou. Jornal Diário do Povo, Teresina, 20 fev. 2001. Caderno
Galeria. p. 17.
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Sequência de imagens e letreiros do clipe comercial exibido nas emissoras de TV piauienses no mês de
março de 2001.

Com o lançamento da versão do filme para venda e locação, o cartaz de cinema ilustrou
a capa do VHS e do DVD, ganhando o reforço de uma contracapa na qual se encontram
fotografias e o resumo do filme, além de um comentário hiperbólico:

Vida e morte. Cantos, sonhos e religiões. Uma viagem ao imaginário latinoamericano através de uma longa peregrinação pelos sertões piauienses. O
filme Cipriano compreende, essencialmente, uma abordagem de dois temas
universais – a morte e os sonhos – tendo como eixo a cultura nordestina.
Trata-se do primeiro longa-metragem da história do cinema do estado do
Piauí.125

A essa nota coube uma função explicativa com vista a localizar o espectador ante ao que
seriam as temáticas arroladas no filme. Esse texto foi reproduzido em vários materiais de
divulgação de Cipriano para festivais de cultura e mostras de cinema dentro e fora do Piauí.126
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Esse texto parece ter sido montado a partir de várias falas da equipe produtora do filme, em especial do
diretor, publicada em jornais locais e nacionais em períodos diferentes da produção e pós-produção de
Cipriano. Dois exemplos, nesse sentido, podem ser encontrados nas reportagens “Cipriano peregrina pelo
sertão do Piauí”, assinada por Helena Salem e publicada pelo jornal Meio Norte em 20 de outubro de 1998,
em que Douglas Machado dá ao filme o significado de “uma viagem no imaginário latino-americano” e
“Luz, câmera e ação”, publicada pelo jornal O Sul em 15 de maio de 1999, em que se atribuem à morte e aos
sonhos o status de marcas culturais do nordeste brasileiro.
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Entre os materiais de divulgação e guias de programação de festivais de cultura e cinema a que tive acesso,
destaco alguns, devido à importância deles para o reconhecimento do filme e pelo fato de trazerem, grosso
modo, a mesma nota explicativa: Artes de Março (Teresina Shopping, 09 a 31 de março de 2003); I Festival
Internacional de Artes da Serra da Capivara (Fundação Museu do Homem Americano, 19 a 23 de setembro
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Em muitos desses materiais, o texto inicial foi modificado e adaptado às circunstâncias,
perdendo ou ganhando informações de acordo com a necessidade sentida pelos diretores do
filme ou organizadores dos eventos; entretanto, em todos esses casos parece persistir, frente
ao desconhecimento da temática e ao próprio estranhamento por se tratar de uma produção
cinematográfica piauiense, a tentativa de, através da nota, ao mesmo tempo marcar a
singularidade e tornar Cipriano reconhecível no espectro das narrativas que se propõem a
pensar o sertão.
Nessa tentativa ambígua de singularizar e, ao mesmo tempo, universalizar e tornar
reconhecível a história narrada, foram sobrepostas, forçosamente, três categorias espaciais
férteis em significados e imagens controversas: a América Latina, o sertão e o Nordeste. Ao
que parece, em última instância, está em jogo na justaposição dessas três espacialidades a
tentativa de criar um “nós coletivo”,127 uma identidade que, embora nunca se verifique
concretamente, é um recurso indispensável na construção de um sistema de representações. A
tentativa de fazer de Cipriano uma espécie de produto que traz as marcas de uma cultura
parece ter ganhado proporções que seus próprios realizadores não esperavam. Um exemplo é
quando a crítica rotula o filme como responsável por reforçar o sentimento da piauiensidade,
e que só entenderia a riqueza do filme quem estivesse apto a sentir-se piauiense.
Como se não bastassem os perigos decorrentes das interpretações e apropriações de
questões identitárias levantadas pela nota anterior, em outras oportunidades aprofundou-se
essa leitura. O material publicitário do I Festival Internacional de Artes da Serra da Capivara
– INTERARTES, realizado no município de São Raimundo Nonato-PI, em setembro de 2003,
apresenta o filme aos participantes do evento:

Cipriano. O primeiro filme longa-metragem do Piauí, concebido e produzido
pelo Douglas Machado. O filme, na sua narrativa surrealista, nos fala das
realidades sobrenaturais muito naturais do imaginário do sertão nordestino.
Na sua antropologia visual, descortina a rica paisagem do Piauí e envolve o
espectador na fatalidade do universo de Cipriano, um homem que sonha a
sua morte.

Mantendo a mesma perspectiva generalizadora da primeira apresentação do filme, esta
incorpora outras três informações que em nada diminui a fertilidade de usos da anterior. A
primeira delas faz referência ao que seria a marca do “imaginário do sertão nordestino”, ou
de 2003); V Encontro de Pesquisa em Artes e Multimeios (UNICAMP, 04 a 06 de maior de 2004); Cine
Santander Cultural (Porto Alegre, 28 de outubro a 11 de novembro de 2006).
127
NOVAES, Sylvia Caiuby. Jogo de espelhos: imagens e representações de si através dos outros. São Paulo:
EDUSP, 1993.
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seja, a sobrenaturalidade. A segunda atribui ao filme o status de antropologia visual, o que lhe
conferiu os contornos de um filme etnográfico responsável por registrar os elementos
culturais de um povo. Por último, tem-se a construção imagética do universo sertanejo como
um ambiente afetado constantemente por fatalidades; no caso em particular, o roteiro de uma
tragédia grega onde a morte, anunciada e previsível, é inevitável.128
Deflagrado pelos produtores, o enquadramento do filme como material de caráter
etnográfico repercutiu entre os críticos, como aponta o release por ocasião do V Encontro de
Pesquisa em Artes e Multimeios, realizado na UNICAMP. Além do texto já citado, foi
incorporado o fragmento de uma crítica escrita por Helena Salem para o jornal O Estado de
São Paulo acerca de suas impressões sobre o filme: “Barroco, mágico, contundente,
CIPRIANO é poderoso em suas imagens delirantes, revelando uma das muitas faces do País”.
Esses discursos – distintos quanto aos seus lugares de criação, mas perpassados por
expectativas comuns – foram criando um intrincado de enunciados, que atribuíam a Cipriano
a competência de documentar uma cultura, sem levar em consideração o fato de o filme ser
uma narrativa ficcional e, como toda narrativa, ser estruturado a partir de escolhas e cortes. A
essa altura, Cipriano, ou os discursos construídos em seu entorno, já eram responsáveis pela
afirmação de uma imagem da cultura sertaneja como sendo a origem cultural do Piauí.

5 Cipriano, o sertão e suas personagens

Acompanhando as cópias que chegavam às locadoras e às videotecas particulares, foi
publicado um bem elaborado livreto contendo parte das notas de filmagens, fotografias de
locações, imagens de negativos, a versão final do roteiro e dois textos: Inútil paisagem? e
Saga cipriana, assinados, respectivamente, por David Cury129 e Douglas Machado. Esses dois
textos têm como proposta apresentar ao leitor-espectador o filme e os passos de sua produção.
É com o olhar sobre esses dois textos e, sobretudo, com a atenção voltada para a narrativa do
128

A estrutura narrativa de Cipriano, em pelo menos dois aspectos, faz lembrar as bases sobre as quais os gregos
antigos montavam suas histórias trágicas. Segundo Bornheim, esse gênero narrativo requer a existência de
uma personagem trágica (que no caso do filme poderia ser o velho moribundo ou o filho angustiado) e de uma
ordem social igualmente trágica, que justifique e dê sentido de real às ações dos sujeitos da narrativa (o sertão
e suas tradições podem funcionar para esse fim). Cf. BORNHEIM, Gerd Alberto. O sentido e a máscara. São
Paulo: Perspectiva, 2007.
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produção de Cipriano, Cury aparece nas referências do filme apresentadas ao final do livreto promocional
como um dos responsáveis pelo “acompanhamento do roteiro”. O texto aqui analisado ainda teve parte
publicada no jornal Meio Norte em 13 de agosto de 2002.
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próprio filme, que farei, agora, uma espécie de cartografia de temáticas e reflexões presentes,
ou possíveis, em Cipriano, buscando compreender o processo de construção e significação do
sertão e das demais personagens.
É possível afirmar que são as referências espaciais, mais do que as temporais, que
estruturam e dão vida à narrativa do filme, e isso não se deve à explicitação da nota acerca do
local onde a história se passa e à completa ausência das mesmas referências quanto à
temporalidade. Em Cipriano há uma estreita ligação entre o desenvolvimento da narrativa, as
relações afetivas estabelecidas com os espaços e os jogos de memória efetivados por suas
personagens. Desta constatação, sobressai a necessidade de aprofundar algumas das questões
que eu havia sinalizado na Introdução: Quais relações são estabelecidas entre as personagens,
as temáticas e as locações do filme? Em quais aspectos o espaço fílmico construído por
Cipriano se encontra reconhecido no interior da estereotipia significadora do sertão no
imaginário brasileiro?
Para responder a essas questões, faz-se necessário retomar algumas das chavesconceituais já apresentadas em momento anterior e a tomada de posição frente à História que
não a problematize – em seus objetos e abordagens – a partir da prevalência do tempo sobre o
espaço. Aqui, assumo a perspectiva teórico-metodológica que reconhece o papel ativo do
espaço para a experiência e significação histórica dos sujeitos. Na reflexão acerca dos
referenciais que estruturam experiências históricas dos sujeitos, o espaço não pode ser
pensado apenas em termos de um território definido por suas características físicas
mensuráveis, mas, sobretudo, no sentido de um espaço significado, carregado de afetos. 130
Essa noção de espaço também não está limitada a uma espacialidade geográfica, pois há de se
levar em consideração o próprio corpo como lugar primeiro de habitação e significação dos
indivíduos.131
A partir dessa problemática, três aspectos devem servir de ancoragem para as reflexões
desenvolvidas a partir de agora. Primeiro, a escolha do sertão piauiense como lugar para
ambientar geograficamente a narrativa. Segundo, as características singulares que envolvem a
construção das principais personagens do filme: Cipriano, velho vaqueiro que permanece em
silêncio durante todo o filme; Vicente, cujo quadro patológico parece refletir seus conflitos
edipianos; Abigail, mulher de poucas palavras, mas que parece o ponto de apoio para onde
convergem as duas outras personagens e, por último, a configuração do próprio sertão em
papel de personagem singular na história narrada.
130
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5.1 Corpo e sertão: uma cartografia dos lugares em Cipriano
Em suas primeiras cenas, o filme já enuncia a preocupação de localizar geograficamente
os acontecimentos da narrativa, apresentando uma nota em tom cabal: “Sertão do Piauí –
Brasil”. As referências à experiência temporal no filme, em nenhum momento são enunciadas
em termos cronológicos, sinalizando que o tempo a estruturar a narrativa se apresenta na
forma de tempo vivido, internalizado, não necessitando ser organizado em uma sequência
com marcações histórico-lineares precisas. Em estreita coerência com a proposta de filmar
uma temática que se pretende universal, a-histórica e onírica, optou-se por uma marcação
temporal baseada na (des)estrutura dos “estados mentais” de uma personagem esquizofrênica,
Vicente, que “vive no entremeio de vivos e reminiscências”. 132 Com esse artifício, Cipriano
impõe as marcas e estruturas de um tempo vago e literário sobre possíveis fatos datáveis.
Embora, a princípio, essa nota introdutória do filme busque referenciar o sertão como
espaço mensurável, não se pode desconsiderar que na cultura brasileira se atribuem valores a
este espaço que extrapolam as suas delimitações geográficas, revestindo-o com as cores do
imaginário. Desse modo, não me parece inapropriado afirmar que se criou uma verdadeira
“poética do espaço”133 sertanejo, responsável por construir uma estereotipia guiando as
imagens que agenciam significados na cultura brasileira. O que particularmente me interessa
nessa discussão é pensar os porquês do sertão ser buscado como palco por meio do qual o
filme pode problematizar a memória, as questões identitárias e a construção do sujeito em sua
relação com a tradição e, sobretudo, que imagens do sertão se apresentam como as mais
apropriadas para tal finalidade. Uma pista para essa reflexão pode ser encontrada em parte dos
depoimentos dos próprios realizadores do filme. Em artigo, sugestivamente intitulado sob a
forma de uma pergunta retórica, Inútil paisagem? David Cury expõe sua versão do sertão
tomado como locação para as filmagens:
O sertão de que trata não é o lugar-comum, a realidade do Brasil dos
excluídos “para efeitos práticos”, dos índices sócio-econômicos
hediondamente programáticos. É geograficamente determinado, mas sem
data. Não é o sertão histórico de Euclides da Cunha [...]. Não há análise,
denúncia ou sátira porque a seca dispensa qualquer sobrecarga retórica. Daí
aproximar-se ou distanciar-se radicalmente do Grande Sertão lendário e
alegórico de Guimarães Rosa, e do Deus e o Diabo raivoso de Glauber
Rocha. O sertão de Cipriano é austero, empírico, anti-poético: não vai virar
mar. A densidade existencial dos seus personagens é que parece colocar no
ambiente natural – não o contrário. São seres nascidos de uma imaginação
132
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orgânica, escapam às fantasias de ideólogos à direita ou à esquerda, ao
subjetivismo ou sentimentalismo. E se ganham teor político e universalidade,
é pela força de seu exclusivismo.134

Para uma análise acurada do depoimento acima, sugiro a trilha sinalizada sob dois
aspectos. Primeiro aspecto: o filme não pontuará qualquer temática relacionada a problemas
ligados aos meios de sobrevivência das suas personagens, pois o sertão que se busca é,
propositalmente, a-histórico e universal e, como tal, dispensaria uma análise socioeconômica.
Uma leitura transversal desse aspecto revela como, mesmo tentando fugir da obrigatoriedade
de usar o sertão como artifício metafórico para a denúncia social, Cury não consegue se livrar
da estereotipia negativizadora à qual me referi anteriormente. Essa estereotipia é retomada,
entre outros momentos, quando o produtor afirma que a seca, por ser algo intrínseco e natural
àquele universo, dispensa “sobrecarga retórica” ou, em outras palavras, ela estaria tão
presente, atuante e impregnada na vida daqueles que habitam a região, que uma análise de
suas consequências seria desnecessária e redundante.
O outro aspecto que os produtores do filme atribuem de forma naturalizada ao ambiente
hostil em que vivem os sertanejos é a densidade existencial das personagens. Embora Cury,
mais uma vez, pareça fugir de outra armadilha comum à cultura brasileira – a que atribui
marcas identitárias ao sertanejo com base em teorias de fortes apelos a determinismos
geográficos – o que ele consegue é, novamente, uma inversão de caminhos para chegar, se
não aos mesmos resultados, a algo bem próximo disso: se Cipriano não explicita uma relação
direta entre as ações, os sentimentos e os desejos das suas personagens devido à secura e
hostilidade do ambiente em que vivem, por outro lado, refinancia a aproximação entre a
“densidade existencial” delas e o “ambiente natural” em que vivem as suas experiências. Na
visão do produtor, são personagens “orgânicos”, “universais”, que escapam do
“subjetivismo”135 e do “sentimentalismo”, de onde se subentende que, mesmo não sendo
vítimas do meio, mantêm com este uma relação visceral.
Essa visão orgânica entre homem e meio – tão arraigada que dispensaria maiores
explicações na narrativa – aparece em depoimentos dos produtores à imprensa e ressoam nas
expectativas e interpretações que os críticos locais fizeram do filme e das suas personagens.
Ao afirmar que Cipriano é ambientado “dentro de um cenário tipicamente nordestino”136 –
aqui se percebe que sertão e Nordeste são tratados como sinônimos – a imprensa local passa,
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antes mesmo das filmagens terem início, a veicular depoimentos como o do sueco Mattias
Högberg, diretor de fotografia, para quem “as locações expressam muito as características dos
personagens e, ao mesmo tempo, o contrário: como se os personagens fossem o retrato das
locações”.137
Quatro anos antes do lançamento de Cipriano, o discurso geográfico atribuído ao filme
passa a ser veiculado pela imprensa local:

SERTÃO, SOL E MAR. Um capítulo que merece toda atenção da produção
e principalmente dos que trabalham com direção e fotografia da
peregrinação de “Cipriano”, são as locações. Segundo Douglas Machado,
diretor do filme, não existem lugares específicos para as filmagens, mas
parte dos municípios de Piripiri, Piracuruca e todo o caminho que leva ao
litoral [...]. Na opinião de Mattias, que foi o único do grupo a visitar as
locações, os lugares escolhidos para as filmagens são extremamente poéticos
e expressam muito as características das personagens. “Por outro lado,
também vejo os personagens muito perto dos locais, como se fosse um
retrato, onde os dois se completam”, reforça.138

Após o lançamento do filme, a crítica buscou marcar ainda mais a pretensa relação entre
a constituição das personagens e o ambiente em que elas viviam. Nesse sentido, consolidou-se
a imagem negativa do sertão e a consequente necessidade de personagens que reverberassem
a crueza do ambiente. Em decorrência do contato efetivo com a narrativa do filme, a virada de
entendimento acontece quando se percebe que essa relação se estabelece, sobretudo, em nível
subjetivo e emocional e não em termos materiais, como ocorre em outras produções
cinematográficas:

Os personagens que Douglas Machado expõe estão esmagados. Por sonhos,
pela miséria, pela rudeza do sertão, por sua incompleta condição humana. O
espectador vai notar que o diretor aprecia o movimento da câmera chamada
plongée. Nele, a câmera vê o personagem do alto, “esmagando-o”,
reforçando sua condição inferior. Para além da estética, isso reflete uma
situação.139
Douglas fez uma obra estritamente autoral, porém de fácil identificação.
Trata de personagens bastante humanos e com motivações verdadeiras,
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almas conturbadas e uma realidade em que a beleza está oculta pela tristeza e
sobriedade do ambiente.140
O roteirista explora as misérias mais particulares das personagens com suas
idiossincrasias e arquétipos que se perpetuam através da história e cultura
orais. A qualificada fotografia capta o habitat natural dos rudes contadores
do enredo, mas detém-se na geografia psicológica do vaqueiro, do filho [...]
e da filha [...].141

Duas personagens do filme carregam características físicas singulares e sugestivas para
uma reflexão sobre a experiência do corpo como lugar vivido e sua relação com a construção
de uma imagem negativizadora para o sertão, são elas: a ausência de fala do patriarca e o
estado de desorientação físico-mental de Vicente. Dadas as temáticas envolvidas no filme,
considero que esses aspectos incomuns que marcam as duas personagens não são fruto de
coincidências e, por isso, podem jogar luz sobre as tensões que envolvem as (re)apropriações
das narrativas fundadoras do sentimento de piauiensidade.
Cipriano, em seu mutismo, é apresentado como um ser impotente e preso a um passado
que seu filho recusa veementemente. Em sua primeira aparição, a estruturação da imagem do
pai em contraste com a do filho é emblemática: um parece ao mesmo tempo completar e se
opor ao outro. Vicente é amorfo como a água, é fluxo de pensamento que se liberta com a
fala; Cipriano é mudo, seco e áspero como o chão da caatinga sobre o qual aparece deitado.
Enquanto a câmera passeia sobre o corpo imóvel do patriarca, o narrador o apresenta:
Cipriano! De velho já não se contam os anos. É muito velho [...] parece que
bastou na idade. Minha irmã Abigail diz que ele passou a vida inteira
atormentado por sonhos [...] que ele falava de santos que cuspiam fogo, de
ondas enormes, maiores que uma igreja, de um cemitério perdido, onde ele
devia ser enterrado. Não me lembro o tempo, mas um dia ele acordou com
medo [...] e calou-se, não falou mais. Tampouco isso importa. Ele não fala.
Não fecha os olhos. Nunca vou saber. Não queria ser seu filho e, por não
querer, não sou. Ele sonha, eu vivo.

Essas palavras, de forma sutil, delimitam a temática e a estrutura narrativa do filme:
posicionado no presente, o narrador se sente seguro para referenciar um passado que, mesmo
negado, ainda marca suas memórias e as carrega de ressentimentos. Como observou Walter
Benjamin, em seu texto sobre a experiência de narrar,142 a perda da possibilidade de
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intercambiar experiências, leva, inevitavelmente, à dificuldade posta ao indivíduo de se
reconhecer em uma memória que se acredita comum; neste caso, materializada na figura do
patriarca que não pode mais cumprir sua função de depositário de uma experiência útil às
novas gerações.

Cenas iniciais nas quais aparecem, respectivamente, as personagens Vicente e
Cipriano.

Benjamin, ao falar da perda da capacidade de relatar experiências sob o contexto
pessimista e melancólico pós-Primeira Guerra Mundial, não está se referindo à perda material
da fala enquanto capacidade de emitir sons, mas do não reconhecimento de sentido entre o
narrador e seu interlocutor. Ora, essa perda da capacidade narrativa – que em Cipriano ganha
materialidade em seu mutismo – é a exteriorização da sua impotência e decrepitude, pois, sem
a linguagem, aquele indivíduo perde a faculdade responsável por “situar o homem em suas
relações com o outro”.143 Cipriano é transformado em alegoria para pensar a relação
conflituosa que se estabelece com o passado, com o qual, embora pareça fundador, não se tem
identificação e que por isso é recusado.
Resta pensar o estado de descontrole físico-mental de Vicente. Para esse propósito, ele
carece ser ouvido, em suas falas no início e no fim no filme:

[...] quando eu nasci, a calmaria do meu pensamento virou tempestade em
meu corpo; minha voz saía estranha, meus olhos enxergavam estranho, meu
corpo era dono de si em seus movimentos. [...]
Minha voz é a voz que se entende, meu corpo já se controla... meu riso não é
mais de louco. Desde aquele dia [da morte e enterro do pai] já sentia minhas
calmarias.

Não obstante as limitações físicas e mentais de um corpo que abriga uma convulsão de
sentimentos em seu interior, Vicente parece manter uma acuidade temporal que é vivida e
143
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organizada através dos fatos que lhe são mais significativos: as mortes da mãe e do pai. Essa
consciência temporal permite pensar a estruturação da narrativa desenvolvida pela
personagem a partir do que Ricoeur chama de rememoração, o “retorno à consciência
despertada de um acontecimento reconhecido como tendo ocorrido antes do momento em que
esta declara tê-lo sentido”,144 ou seja, na rememoração de Vicente para o espectador (seu
interlocutor) sobre eventos de sua vida e de seu pai, ele tem discernimento da distância
temporal entre o momento presente e as lembranças que se estruturam sob a forma de imagens
do passado. Essa configuração da narrativa no pretérito é uma das mais significativas marcas
temporais do filme.
A construção da metáfora do pai em oposição ao filho para dela compor uma imagem
relativa ao sertão – inclusive através das características físicas mais marcantes entre as
personagens – acontece de forma intencional. Douglas Machado ancora o filme nesse
antagonismo arquetípico, como evidencia uma entrevista publicada em um periódico local
logo após a estreia do filme:

O roteiro original era pontuado pelo personagem Cipriano. Na abertura de
cada sonho, Cipriano fazia algumas pontuações. Isso eu eliminei na pósprodução. É que no meu entender, o silêncio do personagem Cipriano se
casou bem com o silêncio do sertão. Além disso, o que o ator Tarciso Prado
tinha atingido, enquanto imagem, era tão fantástico que se eu colocasse a
voz dele, poderia machucar a imagem silenciosa que se casava tão bem com
o silêncio do ambiente todo [...]. Quanto à opção pelo Vicente como
narrador, é que sempre me impressionou muito a figura dos loucos nas
pequenas cidades [...]. Às vezes, num lampejo de lucidez, eles agem como
se, na verdade, fossem mais lúcidos do que toda a comunidade [...]. Quando
construí o personagem Vicente, eu via claramente a figura daquele ser em
conflito com o pai. O pai vivia no mundo, ele queria uma coisa mais chão,
mais próximo de Abgail, a irmã que se havia afastado.145

Embora Vicente pareça viver isolado em seu mundo, por não se comunicar numa voz
que se reconheça – essa voz pode ser pensada em termos da voz de uma pessoa aparentemente
desprovida de razão e que por isso não é acolhida socialmente –, a personagem parece não ter
o seu mundo interno totalmente dissociado do externo, podendo, inclusive, transitar entre um
e outro. Nesse sentido, remeto-me a Pankow pois, segundo a autora, para que um corpo
encontre um lugar reconhecido, ele deve ser suturado, pela linguagem, em suas relações com
o outro, uma das questões problemáticas entre as personagens do filme. Ainda reportando à
Pankow, o corpo humano pode encontrar uma ordem que leva à sua estabilidade de duas
144
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maneiras: “com referência às relações inter-humanas” e “com referência à ordem espacial do
próprio corpo”.146 Segue-se, então, a dúvida: para que um corpo encontre uma ordem estável,
é necessário que ele esteja, ao mesmo tempo, reconhecido em uma memória significadora e
entrelaçado a uma espacialidade? No caso de uma resposta positiva, entender-se-iam os
conflitos que atormentam Vicente, já que ele não se encontra reconhecido nem nas relações
inter-humanas – devido aos sérios problemas no interior da família – nem com a ordem
espacial do seu próprio corpo – já que se trata de um corpo patológico que aparentemente não
pode ser controlado pelo seu dono.

5.2 As personagens, ou os significados construídos por seus leitores

Já que elejo esse espaço do texto para uma discussão mais pontual acerca da construção
das personagens no universo fílmico, inicio pela transcrição das explicações do diretor sobre a
origem dos nomes dos membros da família ficcional, substrato do objeto desta pesquisa. Mais
uma vez, explicito que não se trata de simples curiosidade do fazer cinematográfico, mas do
mapeamento dos mecanismos de significação de imagens para o sertão. Em depoimento a um
jornal teresinense pouco antes da estreia do filme, Douglas Machado explicou que a
orientação para a escolha do nome da personagem central surgiu quando da leitura de um
livro do Ibase:

[...] o livro é uma história sobre a grande seca que teve de 79 a 83 e mostrava
a política que sempre existiu para se conseguir mais dinheiro do governo,
através da seca. Durante esse período morreram muitas pessoas em toda a
região Nordeste, entre elas, muitas crianças. As últimas páginas do livro são
listas com nomes dessas crianças, ou anjinhos, como são chamadas na
região. Foi daí que tirei o nome Cipriano e de todos os outros personagens
do filme [...].147

Nessas palavras – repetidas vezes pronunciadas pelo diretor e outros membros da
produção do filme em entrevistas para os mais variados veículos de comunicação – pode-se
assinalar ecos da afirmação do historiador Durval Muniz,148 para quem o Nordeste e o sertão,
enquanto espaços reconhecíveis no cenário nacional, teriam sido concebidos a partir dos
discursos que os vincularam às catástrofes relacionadas à seca. Do mesmo modo, pode-se
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problematizar a própria tradição de parte significativa da produção cultural piauiense de tentar
localizar a origem e o significado das manifestações culturais do estado em um suposto
passado sertanejo. Cipriano, assim como parte significativa das produções cinematográficas
brasileiras surgidas pós-era Collor, embora retome o sertão como cenário, não se configura
com a intenção de problematizar histórica ou sociologicamente a vida na região.
Contudo, ainda que a intencionalidade não objetive a denúncia da seca, ela, enquanto
fenômeno naturalizado, continua atravessando os filmes e moldando questões menos
perceptíveis à primeira vista. No caso de Cipriano, a influência, ou o peso do estigma da seca,
reaparece, primeiramente, na escolha dos nomes das personagens o que, de forma sutil, religa
as imagens do sertanejo no filme aos estereótipos já relacionados à estiagem. Essa explicação
para a origem dos nomes Cipriano, Vicente e Abigail, se não inaugura, parece autorizar
alguns dos muitos sentidos vinculados às personagens por críticos e jornalistas da área
cultural, dentro e fora do Piauí. Muitas vezes em destaque, encontram-se afirmações do tipo:

Cipriano é filme de temática nordestina feito por nordestinos, e mais ainda,
um filme piauiense realizado com atores piauienses, isso faz muita diferença.
Uma grande prova disso está, por exemplo, na interpretação de Chiquinho
Pereira, que alia seu enorme talento a uma incorporação total dos modos e
trejeitos nordestinos.149
O filme tem uma base documentária transformada em ficção, digamos que o
Cipriano não seja um Antônio Conselheiro, mas sim vários nordestinos que
eu tive a oportunidade de conhecer. É uma junção de várias pessoas cujos
sonhos foram transformados em uma história com começo, meio e fim.150
Cipriano, o personagem interpretado por Tarciso Prado, é o homem que
escolhe quando e onde morrer. Do sertão, exige morrer diante do mar. Tratase de um ícone do homem sertanejo, o vaqueiro que larga tudo que tem, ou
seja, nada, e parte a caminho da morte, ou a caminho de si mesmo.151

Em face desses argumentos, é possível fazer o seguinte questionamento: que
características dessas personagens são responsáveis por identificá-las como símbolos do
sertanejo ou do piauiense? Considero que a simples ambientação da narrativa no interior do
espaço sertanejo piauiense não seja suficiente para que o público os identifique como sendo,
de fato, dotados de “trejeitos nordestinos” ou representem “ícones do homem sertanejo”. A
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hipótese que ponho sob investigação é a de que essa identificação se acentuou na medida em
que se construíram as imagens e as características das três principais personagens demarcadas
no interior das estereotipias que têm servido para identificar o sertanejo. Desse modo,
acrescento ao questionamento inicial: como a construção de cada personagem ajuda a compor
uma trama que os aproxima dos modelos imagináveis e idealizados para o “ser sertanejo”?
O primeiro artifício utilizado com vista à identificação das personagens com o universo
sertanejo ocorreu, acredito, com o significativo volume de discursos que, muito antes de se
iniciar as filmagens, eram veiculados pela/na imprensa com o intuito de construir tal relação.
Ora, se artigos, textos, notícias e reportagens especiais são formadores de opinião junto ao
grande público, me parece ser fato que os juízos de valor emitidos pelos veículos de
comunicação são importantíssimos para a construção de um conceito prévio sobre o filme e
que esse conceito, com certos limites, influencia na recepção do filme pelo público. Um bom
exemplo do tipo de relação que esses discursos buscaram estabelecer entre o público e as
possibilidades de significação do filme e das suas personagens é dado pelo diretor e pela
produtora de Cipriano na primeira entrevista nas rádios teresinenses à qual tive acesso.
Durante um longo bate-papo ao vivo na Rádio Pioneira, do qual participavam Douglas
Machado, Suzane Jales, o locutor Joel Silva e alguns ouvintes do programa através de
ligações telefônicas, o senhor Francisco José, um desses ouvintes, tendo em mãos um artigo
publicado na Revista Caras, à época da morte de Airton Senna, no qual eram listadas dezenas
de nomes de personagens importantes da história do Brasil já falecidas (de Tiradentes a
Getúlio Vargas), questiona perplexo: “Estranha o fato do Cipriano não estar nessa relação!
Quem é o Cipriano que não está nessa relação?”152 E repetido em tom exclamativo pelo
radialista. Independente da comicidade da situação, a resposta de Douglas Machado,
reverberada por Suzane Jales é reveladora do tipo de relação identitária que se passou a
construir entre as personagens do filme, a cultura e o povo piauiense:
Douglas. O filme Cipriano é um filme de ficção, com personagens de ficção
[...]. Os personagens foram criados para que se conseguisse visualizar uma
história que trata do imaginário popular nordestino, sobretudo do estado do
Piauí.
Suzane Jales. Pode ser qualquer um de nós.
Douglas. Na verdade, ele representa a nossa cultura. Eu utilizo esses
personagens para mostrar a nossa cultura, as coisas que nós temos, que nós
tínhamos, que estamos perdendo.153
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O segundo passo foi o cuidado em posicionar não só as personagens, mas todo o
universo material e cultural que as circundam, no interior das imagens reconhecidas do sertão.
Um bom exemplo nesse sentido é dado pela casa da família e os objetos que ela abriga.
Partindo do princípio de uma “poética dos espaços”, a casa e os objetos encontrados em seu
interior são, também, personagens da narrativa, haja vista o seu papel na construção de
significados. Nos primeiros dez minutos do filme, há uma apresentação da história e das
personagens, ao mesmo tempo em que a câmera passeia pelo cenário, que se relaciona, sem
conflito, com as imagens alicerçadas de um sertão – nesse caso, funcionando também como
uma personagem da narrativa154 – envolto em crendices e superstições, atrasado e de parcos
recursos: uma casa que parece distante e isolada de qualquer rastro de urbanidade, velha,
simples, de paredes e teto castigados pela ação do tempo e que denuncia a pobreza de seus
habitantes. Os móveis e utensílios encontrados na residência também são responsáveis por
ativar uma memória visual – e imaginativa – do que se encontraria no interior de uma típica
morada sertaneja: bileira, jacá de palha, quadros e imagens de santos, moringas, antigas
miniaturas de cavalos feitas em gesso, fotos-retrato, lamparinas a querosene, chapéu de couro,
carcaças de gado penduradas nas paredes, gibão de vaqueiro.
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No vasto acervo de textos jornalísticos recuperados e investigados durante a pesquisa, apenas um deles
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da alma humana.” MONTEIRO JÚNIOR, Francisco. Jornal Meio Norte, Teresina, 8 abr. 2001.
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Primeiras imagens do “ambiente sertanejo” em Cipriano.

Passada essa fase de apresentações da narrativa, aparecem os créditos do filme, tendo
como pano de fundo o som grave de uma sanfona e de uma rabeca e a exibição de nove
xilogravuras que representariam os sonhos do velho Cipriano (já explicados pelo seu filho e
narrador) e que trazem de forma muito forte referências ao sagrado e ao demoníaco:
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Xilogravuras e créditos iniciais de Cipriano.

Essas imagens e sons incorporados à narrativa foram, ainda durante a filmagem,
destacados como uma espécie de chancela da qualidade da produção e da arguta percepção
dos seus realizadores, o que me permite interpretá-las como escolhas determinadas, tendo em
vista o resultado esperado para o filme e as consequentes significações para o sertão. Ainda
em 1999, se ressentindo da falta de apoio do governo e da classe empresarial local para que se
viabilizasse a finalização do filme, o jornal Meio Norte publica reportagem com o título
“Detalhes que impedem um sucesso”, e nela se pode ler:

Com duração de aproximadamente 71 minutos, na hora de elaborar o roteiro
do filme, Douglas Machado se preocupou com cada palavra e os significados
a elas associados. Esse cuidado se aplica também aos símbolos e aspectos
místicos peculiares do sertão, como as rezadeiras.155

Com a construção desse universo repleto de imagens-símbolos idealizadas sobre o
sertanejo foi sendo costurado o discurso de identificação entre o espectador e uma suposta
herança sertaneja. Essa identificação acaba por se desdobrar na ideia de piauiensidade que,
como reiterado, passou a ser confundida com sertanejidade. É essa relação de identificação
que estrutura observações recorrentes em jornais do estado, das quais seleciono uma por
considerá-la sintetizadora das demais: “O piauiense vai poder ver sua terra e seu cotidiano na
155
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pele dos personagens Cipriano, Bigail, Vicente e Mulheres Velhas”.156 Quase quatro anos
antes da estreia de Cipriano já se percebia a construção do que estou problematizando sob a
hipótese de um horizonte de expectativa em relação ao filme.
Essas inúmeras associações de imagens e discursos que diziam respeito ao filme, o
sertão e aspectos da cultura piauiense pareceram contaminar até mesmo os atores, gerando
uma espécie de confusão ou, pelo menos, uma série de interpretações forçadas das suas
próprias personagens. O ator Tarciso Prado, que interpreta a personagem principal do filme, é
um bom exemplo. Logo após o término das filmagens, ao ser indagado acerca da sua
experiência com o cinema e o trabalho com a sua personagem, Tarciso faz um comentário
ilustrativo, alongando a margem interpretativa para o velho Cipriano: “Cheguei à conclusão
de que, além de bom vaqueiro, ele é um bruxo. Ainda estou com bruxaria na cabeça”, brinca
Tarciso, ao definir seu personagem como um profeta inculto que se torna santo.157 É
interessante observar como essa interpretação da personagem Cipriano, por mais forçada que
seja, parece não ser alvo de críticas. Isso pode ser explicado pelo fato de o ator construir sua
crítica se utilizando de palavras-símbolos do agenciamento das imagens do sertão sob a
perspectiva da pecuária, da religiosidade e do arcaísmo: “vaqueiro”, “bruxo”, “profeta”,
“inculto”, “santo”.
As personagens Vicente e Bigail também não escapam das tentativas de ser
identificadas com características que singularizariam o ser piauiense. Essas tentativas
transitam desde comparações pitorescas – “Chiquinho Pereira que compôs o personagem
[Vicente] entre a ingenuidade e a loucura dos doentes que a gente vê nas ruas de Teresina”158
– e estereotipadas – “Bigail incorpora uma filha amorosa e carrega consigo caracteres
tipicamente nossos” – às mais abalizadas – “Chiquinho Pereira, o mais drástico rompimento
do paradigma de mocinho ou herói do sertão”.159
Evidencia-se que as interpretações mais recorrentes para as personagens tratam de
localizá-las no interior de significados que os remetem à pobreza, incivilidade ou
religiosidade dos sertanejos. Os melhores exemplos talvez estejam entre aqueles que buscam
sentidos para as personagens a partir da obviedade relacional entre os seus nomes e os nomes
e histórias de santos da tradição católica. Nessa perspectiva, a interpretação de Alfredo
Werney e Wanderson Lima é sintomática. A transcrição é necessária, tendo em vista que
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sintetiza o universo sagrado que passou a perpassar a imagem das personagens entre parte
significativa dos formadores de opinião no estado:

O velho Cipriano é uma nítida referência ao santo de mesmo nome
canonizado no século XIX pela Igreja Católica. [...] ele é a representação da
condição dilacerada do homem, arena onde se digladiam as forças do bem
(Deus) contra as forças do mal (Demônio). Cipriano é o homem que tanto
tem contato com as obras de Deus como com as forças malignas do
Demônio [...]. Vicente, que também representa o nome de um santo, é o
narrador [...]. Bigail simboliza o ponto de equilíbrio entre o irmão e o pai.
No Antigo Testamento, Abigail era esposa de Nabal; por não ser valorizada
por ele, ela resolve deixá-lo. Assim que Nabal morreu, Abigail se casou com
o rei Davi. Ela representa a estabilidade, pois foi responsável por evitar
graves problemas entre Davi e Nabal. Tais relatos servem para mostrar a
dimensão que o cineasta Douglas Machado quis dar aos personagens do
filme, mostrando que esses não são meros produtos do ambiente em que
vivem, mas seres que constroem as suas próprias realidades e imprimem
suas existências no mundo.160

Essa explicação peculiar para a origem do nome das personagens, se deixarmos em
segundo plano os critérios de veracidade, pode ser reveladora de como as interpretações aos
vários aspectos que envolvem a produção e os sentidos do filme são plausíveis, por se
localizarem no interior de uma rede discursiva que autentica enunciados aceitos como válidos
para falar do sertão. Interpretações que identificam em Cipriano o roteiro de uma “fuga para o
Egito às avessas” também parecem encontrar guarida entre os leitores-espectadores.161

6 A trilha de Cipriano: os sons do sertão
“A trilha sonora é a tradicional mal-amada das ‘leituras de filmes’”.162 Com essa
afirmação, Laurent Jullier e Michel Marie deflagram um debate acerca do universo sonoro
que imprime significados numa narrativa fílmica e que, a despeito da sua importância,
continua figurando como elemento secundário nos estudos acerca da linguagem
cinematográfica. Na mesma direção, Jacques Aumont lamenta a atitude naturalizadora que a
maioria dos pesquisadores assume ante os elementos sonoros de um filme, uma vez que,
“entre as características às quais o cinema [...] habituou-nos, a reprodução do som é das que
160
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162
JULLIER, Laurent e MARIE, Michel. Lendo as imagens do cinema. São Paulo: SENAC, 2009, p. 39.

135

parecem mais ‘naturais’ e, talvez, por esse motivo, uma das relativamente pouco questionadas
pela teoria e pela estética”.163 Tal postura de desqualificação ou falta de atenção em relação
aos elementos sonoros de um filme se deve, acredito, às questões diversas, e que variam desde
motivos de ordem cultural (já que a cultura ocidental, fruto da tradição judaico-cristã, é
marcada pela força e o simbolismo do aspecto imagético,164 o que acaba repercutindo na
primazia do olhar sobre os outros sentidos), àqueles mais particulares e que dizem respeito
diretamente aos estudos de cinema (em nome da legitimação, os partidários da “sétima arte”
passaram a defender o cinema como uma “linguagem universal das imagens”165).
Por ter convicção dessa espécie de lacuna que ainda persiste nos estudos desse gênero –
em especial entre aqueles que relacionam História e Cinema – volto, agora, a atenção para os
elementos sonoros que estruturam a narrativa de Cipriano. Assumo como forma de
operacionalizar minhas análises o esquema de classificação proposto por Jullier e Marie; para
estes autores, a “paisagem sonora”166 de um filme é composta por três tipos básicos de sons:
ruídos, músicas e palavras (diálogos das personagens).167 A atenção sobre esses “códigos de
composição sonora”168 e como eles são agenciados sintagmaticamente no interior de Cipriano
serão norteados sob a problematização de duas questões: como a paisagem sonora do filme
atua na construção das suas principais personagens e, ao mesmo tempo, ajuda a compor uma
imagem reconhecível para o universo sertanejo que é apresentado ao espectador.
Essas questões acerca da parte sonora do filme, ao que tudo indica, também foram
motivo de reflexão entre os realizadores de Cipriano. É sugestivo perscrutar como
praticamente todos os elementos que compõem o universo do filme parecem ter sido pensados
sob a perspectiva de agenciar sentimentos, memórias e identificações que, atuando em
conjunto, construíam a imagem de uma produção fiel às origens sertanejas. A trilha sonora,
em especial, parece ter despertado, com mais intensidade, essa preocupação de marcar um
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lugar para o filme, criando-lhe um espaço sonoro reconhecido. Douglas Machado esclarece
essa preocupação em uma de suas entrevistas:

Fábio Brito. Em relação à trilha sonora do filme, ela já foi escolhida? Como
estão os preparativos?
Douglas Machado. Até por se tratar do sertão, umas das primeiras
preocupações que eu tive foi com o som, não só com a trilha sonora, mas
com a sonoplastia de modo geral. Então a proposta é que durante as
gravações vamos gravar todos os diálogos, os textos dos atores, as rezas, mas
vai haver vários microfones atentos a ruídos, sons próprios do nosso sertão
piauiense. E é isso que vai fazer com que a trilha sonora se configure. Uma
vez o filme pré-montado, com todos esses sons em pistas separadas, é que
nós vamos acrescentar alguns sons de percussão para que se dê aquele
ambiente de mistério ou tristeza... Ou seja, trabalhar com sons, mas com
sons que as pessoas estão acostumadas a ouvir no interior. Quem conhece o
sertão sabe que há um silêncio bastante peculiar no nosso sertão. Qualquer
pessoa que tenha a oportunidade de viajar ou que tenha nascido no interior,
sabe que os sons são diferentes e que há um silêncio cheio de sons ao mesmo
tempo. Um silêncio em que você escuta coisas muito delicadas. É atrás disso
que eu estou.169

Ao iniciar pelo som ambiente presente no filme em estudo, percebe-se que antes mesmo
de irromperem as primeiras imagens, se evidencia a tentativa de espacializar170 os sons da
natureza e identificá-los com o ambiente sertanejo de onde parecem surgir: ouve-se o canto de
pássaros, o coaxar de sapos, o tritinar frenético de grilos e um rangido que lembra o barulho
do vaivém de uma porta velha. Ao longo do filme, o “som direto”171 – ainda é incluído, entre
outros tantos sons, o dos passos das personagens na vegetação seca, o barulho do vento na
copa das árvores, o das ondas formadas pela água que lava o corpo de Vicente e Bigail, o do
aboio, símbolo do vigor sertanejo – ajuda a compor a ambiência documental que pretende a
169
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película. Com essa iniciativa de análise, não se pretende estabelecer uma relação causal entre
sons e imagens em Cipriano172; tampouco, pôr à prova sua trilha sonora, no sentido de
descobrir se ela faz parte ou não do universo e da cultura sertaneja “verdadeiramente”
piauiense.173
Outro recurso sonoro utilizado por Douglas Machado no filme são as falas das suas
personagens, em especial, a opção por uma voz narrativa em off, que figuraria a relação entre
a memória da personagem Vicente e os espectadores. Trata-se de um artifício comum
encontrado em filmes nacionais a partir da década de 1990. O recente cinema brasileiro, como
observou Cléber Eduardo em ensaio acerca das variações narrativas na produção
cinematográfica nacional, parece querer se desvencilhar do paradigma construído sobre a
forma de discurso direto e/ou indireto responsável por gerar as clássicas fórmulas narrativas
estruturadas sobre diálogos entre personagens ou em falas descritivas como acontecia em
muitos filmes documentários.174
Merece ênfase constatar que a voz da personagem Vicente é praticamente a única
ouvida durante todo o filme. Essa opção por um narrador solitário implica consequências
singulares para os jogos de significados no filme. Por outro lado, Cipriano, mesmo em seu

172

Embora já se tenha reconhecido, desde a década de 1970, a não subordinação do som à imagem no cinema,
ainda persistem trabalhos em que as composições sonoras servem, ou são interpretadas, apenas como
artifícios valorativos de uma mensagem visual. Nesse sentido, Marcelo Giacomantonio, um dos primeiros
estudiosos a reconhecer a autonomia e o valor narrativo e expressivo da trilha sonora de um filme, afirma que
“o som tem um ritmo e uma articulação própria que não pode e não deve seguir a articulação típica da
imagem. Uma sequência pode ter um desenvolvimento lento e pacato e sofrer uma entoação dramática só em
função do som que impõe à imagem um ritmo, modificando sua interpretação.” Cf. GIACOMANTONIO,
Marcelo. Os meios audiovisuais. São Paulo: Martins Fontes, 1976, p. 129. Materializando a explicação de
Giacomantonio, pode-se pensar na forma como Stanley Kubrick – durante a paradigmática cena de estupro no
filme Laranja mecânica (1971) – se apropria da não menos paradigmática canção do filme Cantando na
Chuva (Singin' in the rain. Stanley Donen e Gene Kelly, 1952) para imprimir um efeito de estranhamento
grotesco nos espectadores; ou ainda a forma como Tom Tykwer, em Corra Lola, corra (2004), consegue
estabelecer um descompasso rítmico entre som e imagem, gerando uma significação diversa daquelas
costumeiramente vista em produções cinematográficas.
173
Aqui acho necessário abrir outro parêntese explicativo e chamar a atenção para estudos que, equivocadamente
– do mesmo modo como ocorre com os estudos de imagens –, tentam entender e avaliar a trilha sonora de um
filme sob a ótica de que ela deveria manter uma relação de fidelidade com os gêneros musicais, estilos e
intérpretes existentes no mundo “real”, do qual o filme seria uma representação. Um bom exemplo disso é a
avaliação que Guilherme Maia faz da trilha sonora do filme Orfeu (Cacá Diegues, 1999): “Em essência, é um
morro bossa-nova, samba e funk, onde não tem existência, por exemplo, a chamada canção romântica, o pop,
o samba contemporâneo de Zeca Pagodinho e Dudu Nobre e o neopagode de grupos pejorativamente
chamados de ‘pagode mauricinho’, que, sejam também objetos amplamente compartilhados pelas
comunidades das favelas, não fazem parte do mundo que Diegues constrói para que Orfeu e Eurídice
cumpram o seu trágico destino. Diegues, de certa forma tão ‘estrangeiro’ quanto Camus [Marcel Camus,
diretor da primeira versão cinematográfica de Orfeu em 1958], narcotiza, como diria Umberto Eco, grande
parte da paisagem musical da favela carioca”. MAIA, Guilherme. Orfeu e Orfeu: a música nas favelas de
Marcel Camus e Cacá Diegues. Revista Artcultura. v. 7, nº 10. Uberlândia, MG: Edufu, 2005, p. 95-109.
174
EDUARDO, Cléber. “Eu é um outro” – variações da narração em primeira pessoa. In: CAETANO, Daniel
(org.). Cinema brasileiro 1995-2005: revisão de uma década. Rio de Janeiro: Azougue, 2005.

138

papel de protagonista da história, permanece em silêncio, e só terá a sua voz ouvida, ou
melhor, outra que fala em seu lugar, uma vez, e ainda sob a forma de aboio entoado em off:
Êêêêêêêêêêêôôôôôôôôôôôôôôôô
Eu nasci e me criei,
zelando vida de gado...
montando um cavalo brabo...
entrando em mato fechado.

A simples incorporação do aboio à trilha sonora do filme já provoca, na crítica e nos
espectadores, uma identificação da sua sonoridade com as marcas constituintes do que seria a
identidade sertaneja. Ao defender a não necessidade de incorporação de músicas e cantores
imediatamente identificáveis com o sertão nordestino no filme, Werney e Lima acabam
compartilhando um lugar comum: “De certa forma, seria um pleonasmo se optar por tal
construção, já que o aboio e as rezas, componentes da música diegética, já se põem no nosso
imaginário como expressões do mundo nordestino”.175
Esta identificação entre as expressões culturais do mundo nordestino e o aboio, mesmo
que este não traga muitos detalhes, ocorre pelo fato de a canção trazer algumas das marcas
estruturantes das imagens do vaqueiro: é uma fala de valorização do seu ofício, na qual a
construção verbal se apresenta no pretérito, levando a crer que se trata de uma rememoração
saudosista que a personagem tem de uma época que guardaria profundas distinções em
relação à situação e ao tempo presente. Em concordância com esta lógica diferenciadora de
uma situação pretérita e outra atual, são percebidas no aboio referências a valores (o zelo e a
dedicação dispensada na lida com o gado), situações (a montaria e a doma de cavalos ariscos)
e ambientes (a vida em meio ao mato fechado) que, a exemplo do que já foi discutido em
relação às imagens do sertanejo na literatura piauiense, são responsáveis pela instituição de
uma personalidade sertaneja e viril para Cipriano. Essa memória de tempos de virilidade,
desvinculada da imagem que se vê do velho vaqueiro, ajuda a compor e a entender o seu
estado decrépito, bem como a inexorabilidade da morte.
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Sugestivamente, Cipriano só irá apresentar traços de virilidade quando aparece
caracterizado de vaqueiro. As imagens do sertanejo viril estão todas ligadas às
memórias evocadas por seus filhos nos momentos que antecedem sua morte. No
primeiro quadro, a imagem do vaqueiro é refletida numa espécie de “bola de
cristal” segurada por sua filha no momento em que esta entrega a alma do pai à
Morte; no segundo quadro, provavelmente uma criação da memória imaginativa de
Vicente, o pai reaparece vestido de vaqueiro.

A personagem Bigail, embora também não tenha sua voz em evidência, desempenha
uma função primordial para o desenvolvimento da narrativa: ela é portadora de uma fala
lúcida e maternal, que acalenta e consegue manter uma tênue relação de afetividade entre pai
e filho. À sua fala ainda cabe a função de apresentar, de forma digna, o velho Cipriano ao
espectador, haja vista que o seu irmão, quando apresenta o pai, o faz com uma grande carga
de ressentimento. É pela mediação de Bigail que conhecemos a vida pregressa do seu pai e
que reconhecemos a inevitabilidade da morte e o desejo do velho de ser enterrado à beira-mar:
É que nem o sonho que ele estava defronte o mar. Diz que ele andava
sozinho, sozinho cum seu cavalo que nem nos tempos de bom vaqueiro. No
passar de algumas léguas ele dá vista a um cemitério desse de pescador [...] e
ficou ali parado, olhando. Mais cum poco ele disse que dos fundo do
cemitério deu vista a dois gêmeo, da iguala de Cosme e Damião. Mas num
pareciam santo. Nem no andar dava iguala de serem agraciado pela bondade
do bom Senhor. Filhos do Coisa-Ruim [...] sei lá. Aí chamaro nosso pai,
ficaro acenando pra ele. Ele recusou a ir, eles diziam que iriam buscar. Num
tinha remédio. Nem que tivesse que botar fogo na casa, nem que tivesse que
desafiar o Santo Anjo da Guarda, iria carregar ele.

Esta primeira fala de Bigail, que descreve o episódio do encontro entre Cipriano e os
demônios, é situada no interior de um dos cinco sonhos do velho vaqueiro e, por isso, é
emblemática sob dois aspectos: primeiro, pelo fato de que, ao contrário do seu irmão, a
personagem não falar diretamente ao espectador que está localizado fora da temporalidade e
da espacialidade dos fatos narrados, levando à conclusão de que ela os narra diretamente para
o irmão, como demonstra a utilização da expressão “nosso pai”; segundo, demonstra que
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Bigail se encontra inserida na dinâmica e nas estruturas da narrativa geral do filme, como
sugere o fato de a sua voz só ser ouvida nas descrições dos sonhos do velho vaqueiro.
Em razão disso, à personagem da atriz Vilma Alcântara também coube a função de pôr
em dúvida a veracidade da história contada por Vicente e, em consequência, a veracidade do
próprio filme – “pode ser, pode ser que ele esteja morto sim [...] mas pode ser que ele esteja
apenas sonhando [...].” Ao mesmo tempo, Bigail, numa espécie de apresentação simbólica
ocorrida no interior de uma igreja abandonada, é a responsável pela entrega da alma do pai à
Morte. O diálogo entre a filha do vaqueiro e a Morte176 pode ser identificado como uma
espécie de rito de passagem:

BIGAIL: Nosso pai...
A MORTE: Eu sei...
Não tenhas medo.
O tempo já era previsto...
Sua morte o abraça.
Entre moça bonita...
Faça tuas obrigações.

Outro recurso sonoro utilizado por Douglas Machado, e muito valorizado pelo diretor –
em várias entrevistas ele afirma que “o filme é todo alinhavado por excelências” 177 – foi a
incorporação de rezas, cânticos religiosos, incelências e benditos. Além de Bigail, que entoa
uma dessas canções – ora para falar da alma de Cipriano, ora como forma de ninar Vicente –,
mereceu especial atenção a participação de três anciãs que se apoderam das cenas e delimitam
a passagem de um sonho a outro, para “encomendar” a alma do vaqueiro morto. Para que a
importância das rezadeiras não passe despercebida pelos espectadores, o diretor, através das
observações de Vicente, explica: “Dona Rosa, Dona Cotinha e Dona Maria... São elas três as
que rezam pela alma de Cipriano. Elas guardam o corpo dele e preparam a caminhada”. Como
era previsível, esses cânticos envolvem o filme numa áurea de religiosidade e fatalismo
popular:

176

A Morte, materializada num corpo humano, acabou por ser uma das personagens mais discutidas na imprensa
piauiense após a estreia do filme. De grandes elogios (chegou-se mesmo a comparar o desempenho do ator
Fernando Freitas ao alcançado com a encenação da Morte por Bengt Ekerot no filme O Sétimo Selo, Ingmar
Bergman-1956) a comentários homofóbicos (colunas sociais trataram e expuseram, em tom de deboche
grotesco, as possíveis opções sexuais do ator e a caricatura sexualizada que ele teria incorporado à sua
interpretação), a personagem e o ator foram alvos frequentes da imprensa local, o que gerou sucessivas
acusações e respostas por parte da direção e dos críticos do filme. Esse tipo de discussão foi muito comum em
colunas diárias como “Opinião”, “Trincheira” (Jornal Meio Norte) e “Ping-Pong”, “Em Off” (Jornal Diário
do Povo).
177
MACHADO, Douglas. Jornal O Dia, Teresina, 18 abr. 2001, p. 19.

141

Meu anjo da Guarda eu quero saber
do dia e da hora que eu é de morrer...
eu é de morrer quando Deus for servido,
o meu anjo da guarda meu Jesus querido.
Meu Jesus querido do reino da gulória...
me dê meu rosário que eu quero ir mimbora.
Eu quero ir mimbora lá pro céu também...
Deus me dê a glória lá para sempre, amém!
Uma incelência, de Nosso Senhor...
uma madrugada, uma alma chegou;
e no romper d’aurora ela se arretirou.
Minha Santa Madalena, meu São Salvador.
E vamo a uma visita, uma visitação...
visitar os mortos em cima do chão.
E vamo a uma visita, uma visitação...
visitar os morto em cima do chão.

A temática religiosa desses cânticos reforça a atmosfera atemporal do filme e justifica,
como pretende o diretor, o fato de tratar de dois temas universais e supostamente a-históricos:
os sonhos e a morte. As marcas de temporalidade em Cipriano são construídas pelo
relacionamento entre elementos interpretados como símbolos de religiosidade e outros de
caráter visual e sonoro. Por meio destes últimos, ficam evidentes “os paradoxos que
expressam o cerne da caminhada de Cipriano e seus filhos”, bem como “a tensão provocada
pelo embate de dois mundos – a vida e a morte; os sonhos e a realidade; o bem e o mal; o som
e o silêncio; o corpo e a mente”.178 As louvações das rezadeiras servem como eixo que ligam
dois mundos, o dos mortos e o dos vivos e, ao mesmo tempo, personificaria a fatalidade e a
religiosidade que marcariam a cultura sertaneja piauiense.
A incorporação de incelências e benditos ao enredo, aliada aos jogos de imagens
sobrepostas, nas quais aparecem detalhes do corpo e da vestimenta das senhoras rezadeiras,
imprimem um efeito documental ao filme. É necessário salientar como estes artifícios são
usados muitas vezes de modos contraditórios – até mesmo opostos – por diferentes sujeitos
envolvidos com a realização, crítica e divulgação do filme. Se a equipe produtora
supervaloriza a incorporação das rezadeiras como meio de documentar e falar à alma do
piauiense, a crítica, especializada ou não, quando buscou depreciar o filme, acabou
escolhendo como um dos principais pontos vulneráveis às críticas, a excessiva utilização de
narrativas em off e dos cantos religiosos:
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No entanto, digo que a voz in off do narrador me pareceu, às vezes, fora de
tom e até, em alguns momentos, desnecessária. Uma tendência, aqui e ali, ao
documentário (ênfase, um tanto demasiada nas incelências, por exemplo),
um certo descritivismo paisagístico e uma coreografia (a da Morte) destoante
do universo rural da narrativa são aspectos, a meu ver, vulneráveis em
Cipriano.179

Imagens das senhoras responsáveis por “encomendar” a alma de Cipriano na sua
passagem para o além. Algumas técnicas de documentário são utilizadas nas cenas
em que as rezadeiras aparecem: imagem apresentando qualidade inferior às demais
(“nervura” que lembram vídeos caseiros), som direto (a voz aguda das rezadeiras
destoa e causa certo incômodo) e uma preocupação etnográfica de captar mesmo
os pequenos detalhes de seus corpos e dos símbolos culturais que carregam.

O mais importante para o que venho apontando nesta pesquisa acerca da continuidade
de certas imagens sobre o sertão e a cultura sertaneja é que, a despeito de muitas vezes
estarem em campos opostos quanto ao valor e à qualidade artística do filme, parece haver um
consenso entre os críticos que, bem ou mal, as incelências, com seus ritmos e temáticas,
personificariam a cultura musical e religiosa de todo um povo:
179
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O filme, de uma forma ampla, procura expressar as tensões e dissonâncias
presentes no imaginário popular nordestino. A moldura deste discurso é a
religiosidade, a morte e os sonhos, fenômenos retratados em toda a sua
amplitude poética. A tradição oral nordestina é um dos elementos
estruturadores do trabalho do diretor. Os benditos e as incelências presentes
desde os primeiros minutos de projeção servem como um motivo melódico
que guia os caminhos harmônicos percorridos pela narrativa.180

Finalmente, sobressai a música instrumental que perpassa o filme. Peter Lloyd, aliando
recursos eletrônicos a sons de rabecas e sanfonas, elaborou um repertório que pretendeu
reforçar a ideia de um mundo sertanejo onírico, cíclico e tenso, que cerca as personagens,
mérito que não passou despercebido a Douglas Machado:

Fizemos um trabalho muito lindo com instrumentos que são comuns ao norte
da Suécia e ao nordeste do Brasil. Utilizamos instrumentos como rabecas,
berimbau de boca, sanfona e triângulo. E fizemos toda a composição da
trilha sonora, um ponto fundamental, pois é onde você transpõe o espírito, a
motivação de cada personagem, de cada cena. É onde você manipula com a
imagem o sentimento do seu público e faz rir ou chorar. Eu estava muito
preocupado até encontrar um companheiro de alma tão piauiense como
qualquer outro piauiense.181

Sem tentar estabelecer uma relação simplista entre sons e imagens – o que daria à
“dimensão sonora uma espécie de discurso de neutralidade, uma maneira de colocar a trilha
sonora como uma faceta técnica complementar na confecção do controle da narrativa e da sua
recepção”,182 sendo tão eficaz quando menos perceptível fosse ao espectador –, é inegável que
há, na produção de Lloyd, certa influência dos códigos da linguagem sonora utilizada pelo
cinema clássico na qual se buscou o sincronismo entre a imagem visual e os sons, ou melhor,
a correspondência entre estados psicológicos das personagens, o clímax da narrativa e a
melodia que embala a trilha sonora executada.
Essa tentativa de alcançar concordância entre o visual e o sonoro foi também objeto de
reflexão na imprensa local. Entre os membros da equipe sueca que participou da realização de
Cipriano, um dos sujeitos que mais se manifestaram em reportagens, foi justamente o
responsável por compor a parte musical da trilha sonora (as notícias atestavam que as músicas
teriam sido compostas exclusivamente para o filme). O diretor do filme e a imprensa
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teresinense, ao noticiar a primeira viagem de Peter Lloyd à capital do estado, reforçam a
relação entre som e imagem:

A criação de uma trilha sonora original de um filme exige uma afinidade
entre a direção e o compositor responsável. Tudo é sinônimo de observação,
a motivação de cada personagem, de cada cena, das cores, do figurino, da lua
e de todo o universo do filme. A trilha sonora tem que casar com cada
detalhe do filme. Tudo é posto em xeque. “Peter deu ao trabalho toda a
densidade e magia existente. Sinto-me, com sua música, o mais afortunado
dos cineastas [...]”, brinca, finalizando o cineasta.183

Mediante a análise da paisagem sonora do filme, sob a problemática apresentada
anteriormente – entender como a estrutura sonora interfere na construção das personagens e
ajuda a tornar reconhecível o universo sertanejo – chego à conclusão de que as escolhas do
tipo de narrativa, dos sons da natureza, das falas das personagens e da própria música
incidental, são responsáveis não apenas pela dinâmica da narrativa, mas pelo próprio
reconhecimento do sertão como lugar guiado por outra temporalidade, outro ritmo e outros
anseios.
Essa reflexão, questionadora das expressões sobre o sertão mais em voga no imaginário
regional e nacional, será verticalizada no próximo capítulo, que procede a um recorte mais
pontual sobre as questões do ressentimento e da constituição identitária regional, reforçada
por Cipriano. A imagem veiculada pelo filme, como espelho cinematográfico, nem sempre
correspondida pelos espectadores locais, reforçou o debate sobre os significados de ser
piauiense, que as interpretações sobre o filme pareciam querer homogeneizar. Em razão disso,
o propósito é também problematizar as projeções que se perenizam no imaginário nacional
sobre o sertão e o sertanejo como uma identidade unívoca. No interior dessa projeção do filme
como um catalisador identitário e sob uma retórica vitimológica, o dissenso foi a tônica, e
essa polêmica será enfocada no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2

Eu não vou andar de sandália de couro e chapéu de
vaqueiro para provar que sou piauiense. Sou sertanejo, o
sertão vive em nossa alma e ponto final.
Douglas Machado

CIPRIANO E O FAZER CINEMA NO PIAUÍ: AGENCIANDO DISCURSOS DE
IDENTIDADE, AUTOESTIMA E RESSENTIMENTO

“A identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se
supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza”. 1
Esta afirmação, aparentemente despretensiosa, é um dos raros aspectos em que os autores que
problematizam as questões de ordem identitária parecem manter alguma concordância. Na
mesma direção, o sociólogo Zygmunt Bauman é mais enfático: “Identidade [...] sempre que
ouvir essa palavra, pode-se estar certo de que está havendo uma batalha. O campo de batalha
é o lar natural da identidade. Ela só vem à luz no tumulto da batalha, e dorme e silencia no
momento em que desaparecem os ruídos da refrega”.2 Em outras palavras, não haveria
necessidade de se discutir algo que se mantém estável e seguro de si.
Não me parece ser fruto de simples coincidência o fato de que, nas últimas décadas, os
debates em torno das possíveis marcas identitárias nacionais ou regionais tenham se acirrado,
chegando a espaços que transcendem o universo acadêmico: se discute identidade, sob as
mais variadas formas e pretextos, no cinema, no teatro, na música, na pintura, na literatura.
Tomemos o caso da cultura brasileira, em especial a cultura cinematográfica, que desde a
década de 1930, sobretudo a partir dos anos 1960, suscitou intensos debates acerca da
necessidade de se construir bases nacionais e populares para a produção cinematográfica
brasileira, em “busca de uma identidade autêntica do cinema e do homem brasileiro”.3
O problema nesse tipo de discussão não é somente propor ou encontrar modelos
identitários, mas o fato de que as próprias bases sobre as quais foi construída uma concepção
de identidade nacional, regional ou mesmo pessoal, parecem esvaziadas na sociedade
contemporânea. Os elementos comumente apontados como constitutivos dos referenciais
identitários perderam, ao que tudo indica, o status de eixos norteadores, levando a “um tipo
diferente de mudança estrutural” em curso nas sociedades modernas desde as últimas décadas
1
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do século XX, acarretando a fragmentação das “paisagens culturais de classe, raça e
nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos
sociais”.4 Acompanhando essa linha de raciocínio, Boaventura de Sousa Santos suscita uma
questão instigante para a problematização inicial deste capítulo:

Sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas nem, muito
menos, imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de processos
de identificação. Mesmo as identidades aparentemente mais sólidas [...]
escondem negociações de sentido, jogos de polissemia, choques de
temporalidades em constante processo de transformação, responsáveis em
última instância pela sucessão de configurações hermenêuticas que de época
em época dão corpo e vida a tais identidades.5

Se as identidades são fruto de processos permanentemente em curso, no caso da
problemática que apresento como eixo norteador das discussões neste estágio da escrita, cabe
refletir acerca dos diferentes discursos identitários estruturados em torno da cultura e do
piauiense e que tomaram como mote o filme Cipriano. Para isso, é imprescindível que esses
discursos sejam localizados e problematizados de acordo com os respectivos momentos
históricos em que foram agenciados. Vale lembrar que, conforme análises desenvolvidas até
aqui, essa contextualização não deve ficar limitada a estabelecer ligações mecânicas entre os
dizeres sobre o filme e os eventos sociais e políticos que lhe foram contemporâneos – o que já
seria sugestivo, haja vista se tratar do momento em que houve os preparativos para as
comemorações dos 500 anos do Brasil e, naquele contexto, buscou-se encontrar e entender a
pretensa identidade brasileira e de suas regiões. Para além dessa perspectiva de
contextualização, problematizo esses discursos identitários em relação às etapas de préprodução, produção e pós-produção do filme em estudo, entendendo como em cada um desses
momentos foi útil evidenciar, ou pôr em segundo plano, um ou outro tipo de discurso
identitário.
Desse modo, a proposta é problematizar as alterações ou permanências observadas nos
discursos vinculados a Cipriano, em especial aqueles que buscam no filme um ensejo para
adentrar questões relativas às pretendidas bases da identidade cultural piauiense. A partir
desta metodologia, acredito me aproximar da proposta construída por Homi Bhabha, para
quem “o que se interroga não é simplesmente a imagem, mas o lugar discursivo e disciplinar
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de onde as questões de identidade são estratégica e institucionalmente colocadas”. 6 Devo
ressaltar que não buscarei marcas identitárias do Piauí no filme ou nas notícias relacionadas a
ele, mas examinar o porquê da simples possibilidade de realização do filme ter alavancado
uma série de debates e polêmicas nesse sentido.
De antemão, como será aprofundado no decorrer do texto, podem-se perceber algumas
modificações, ou deslocamentos de posturas, que acompanham os discursos da imprensa
piauiense em relação ao filme: se durante as fases de pré-produção e produção de Cipriano,
que corresponde ao intervalo de tempo entre os anos de 1997 e 2000, o noticiário local saúda
com expectativa e otimismo a iniciativa de se fazer o primeiro longa-metragem do Estado – e
esse otimismo possibilitou uma atmosfera positiva de que, finalmente, o “Piauí está
definitivamente acertando o passo com o resto do mundo” 7 –, após a estreia do filme nos
cinemas de Teresina, em 2001, as novas reportagens parecem se dividir entre aquelas que o
criticaram, por considerá-lo hermético e estereotipador da cultura local, e outras que
continuaram exaltando Cipriano, devido ao seu viés identitário e ao serviço prestado por ele,
no sentido de recuperar e registrar a cultura supostamente originária do estado.
Mesmo entre os críticos que se mantiveram na defesa de Cipriano, por considerá-lo
sintetizador da identidade sertaneja piauiense, a não concretização da tão esperada
identificação do público com as cenas, personagens e situações apresentadas fez com que
esses repensassem seus discursos. Muitos jornalistas e intelectuais piauienses, sem abandonar
a defesa de Cipriano como representação da cultura popular local, tentaram explicar as
críticas e a não identificação de parte dos espectadores como consequência não de uma falha
do filme. Para estes, a não identificação sinalizaria que o piauiense teria perdido suas raízes e
não se reconhecia mais no espelho cinematográfico que estaria diante de si nos cinemas.
Nesse passo, Boaventura reflete sobre uma questão que parece dar suporte referencial àqueles
que pretendem historicizar a construção dos discursos identitários: “É, pois, crucial conhecer
quem pergunta pela identidade, em que condições, contra quem, com que propósitos e com
que resultados”.8 Cabe questionar: que indícios esse fervor de discussões identitárias em torno
do filme Cipriano no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 trazem acerca da cultura
piauiense? O que esses discursos podem revelar da forma como o piauiense, ou uma parcela
desse amplo universo de indivíduos assim nomeados, constrói sua própria imagem? Além dos
discursos estruturados sobre o filme, esse exercício investigativo ajudou a problematizar os
6
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mecanismos de construção e agenciamento identitário no Piauí, a partir do lugar e da época
em que eles estiveram em evidência.
Os discursos identitários construídos em torno do filme Cipriano dialogam com
sentimentos

e

expectativas

da

cultura

regional.

Esses

discursos,

multiplicados

incessantemente na imprensa local, transitam pelos temas mais diversos como, por exemplo,
as possibilidades de “consolidação [de uma] produção audiovisual genuinamente piauiense”9
ou os impactos da propalada retomada do cinema brasileiro na produção cinematográfica do
Piauí.10 Esses mesmos discursos expressaram sentimentos opostos e mesmo complementares:
ora estimularam a autoestima da população, afirmando que o filme “busca nossa identidade
cultural fazendo surgir no estado o orgulho de ser piauiense”11, ora exteriorizaram um
ressentimento que parecia construído e reforçado há décadas e que denunciaria ser o Piauí a
parte esquecida e marginalizada pelo restante do país.12 O paradoxo desses sentimentos
acabou por estruturar as marcas identitárias locais sob uma verdadeira “retórica
vitimológica”13 que se traduziu na tríade “abandono-isolamento-atraso”.14
Como a problemática aqui apresentada é ampla e possibilita distintas ramificações em
temas paralelos, optei por organizar o texto a partir de oito tópicos que tratam de temáticas
aparentemente diversas, mas que, cada um a seu modo, dialoga com a proposta maior desse
capítulo já anunciada em seu título, qual seja, entender os discursos identitários construídos
em torno do filme Cipriano e como esses transitaram, também, por questões que envolvem as
ideias de autoestima e ressentimento presentes no imaginário piauiense. Os dois primeiros
subitens – Criando uma linha diacrônica para o fazer cinematográfico no Brasil: Cipriano e
a identidade do/no cinema produzido no Piauí e Retomada? Cipriano e os recorrentes
problemas da produção cinematográfica no Brasil – tratam dos discursos que tomaram o
filme de Douglas Machado como tentativa de respaldar uma tradição para o que se afirmava
ser o Cinema Piauiense e, nessa elaboração, asseverar a existência e o lugar de um olhar
cinematográfico genuinamente local, capaz de dar vazão aos sentimentos de um povo. O
terceiro subitem – Cipriano: os políticos e as políticas culturais – trata de como o filme e os
9

ALVES, Katiúscia. Luz, câmera: cinema piauiense em ação. Jornal O Dia, Teresina, 29 jan. 2006. Caderno
Metrópole, p. 4.
10
Um bom exemplo desse tipo de relação que se buscou estabelecer entre a fase em que vivia o cinema brasileiro
e a possibilidade de realização do primeiro longa-metragem do estado pode ser encontrada no artigo E o
cinema do Piauí? assinado pelo editorial do jornal Meio Norte e publicado no dia 5 fev. 1999.
11
JALES, Suzane. Cipriano, o filme. Revista Detalhes. Teresina, 1998, p. 19.
12
A VOLTA por cinema do filme Cipriano. Jornal Diário do Povo, Teresina, 15 fev. 2001. Caderno Galeria.
13
SOUSA, Paulo Gutemberg de Carvalho. História e Identidade: as narrativas da piauiensidade. Teresina:
EDUFPI, 2010, p. 30.
14
Ibidem, p. 151.

150

políticos locais se aproximaram em torno da iniciativa e das promessas de apoio à realização
do primeiro longa-metragem do estado.
O quarto e o quinto subitens – Mais do que um filme, um impulsionador da autoestima
piauiense: Cipriano e os discursos positivadores da produção cultural do Piauí e Cipriano e
a vazão de discursos ressentidos: imagens negativas do Piauí e do fazer cinema no estado –
tratam, respectivamente, de questões que perpassam os sentimentos de autoestima e
ressentimento que marcaram muitas das reportagens e depoimentos dedicados a Cipriano. A
divisão dessas temáticas em dois momentos não representa uma cisão entre ambas, pois os
discursos positivadores caminharam lado a lado com aqueles que se ressentiam da falta de
apoio efetivo dos políticos e dos empresários locais, que não valorizavam uma iniciativa
cultural dessa envergadura em um estado como o Piauí.
Os subitens seis e sete – Tentando olhar o próprio rosto no espelho: Cipriano e os
discursos construtores da identidade piauiense e O espelho está quebrado ou o piauiense não
identifica o seu próprio reflexo? Os debates pós-estreia de Cipriano – se reportam mais
diretamente às declarações que, primeiramente, divulgaram a imagem de Cipriano como um
filme que possibilitaria ao público piauiense “olhar para o seu próprio umbigo” 15 e, diante das
críticas negativas publicadas após a sua estreia, questionaram se a película de Douglas
Machado cumpria o papel de um bem cultural do e para o povo piauiense.
Por último, em Imagens do Outro: Cipriano nos noticiários não piauienses, analisei as
reportagens publicadas pela imprensa não piauiense. Nesse oitavo tópico, há outra diferença
em relação às demais partes que compõem o capítulo: aqui não haverá uma seleção das
reportagens a partir das datas de publicação em relação às etapas de realização do filme. O
critério de seleção foi o simples fato de serem opiniões de pessoas fora do estado, a que tive
acesso e, consequentemente, possibilitar imagens do lugar, da sua cultura e do seu povo, que
evidenciam como eles são vistos pelos olhos do Outro, seja esse Outro um estrangeiro de
outro país ou de outras regiões do Brasil.

15

“CIPRIANO.” Cruzada para estrear o filme começou. Jornal Diário do Povo, Teresina, 20 fev. 2001. Caderno
Galeria.
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1 Criando uma linha diacrônica para o fazer cinematográfico no Brasil: Cipriano e a
identidade do/no cinema produzido no Piauí
Ao rever o extenso material de pesquisa que pude recolher acerca do filme Cipriano –
matérias publicadas em revistas e jornais, gravações de programas de rádio e televisão,
anotações e documentação produzida pelos realizadores do filme – constatei que o filme, ou a
simples possibilidade da sua realização, serviu para instigar uma ideia de identidade,
autoestima e ressentimento que parece marcar as discussões culturais no estado. Percebi,
também, que esses discursos identitários caminhavam em duas direções que, embora
diferentes, convergiam para o mesmo ponto: o debate sobre uma identidade para o cinema
piauiense e, mais ainda, uma identidade no cinema produzido localmente.
No primeiro caso, se defendeu a existência de uma tradição que perpassaria o olhar
cinematográfico especificamente piauiense e, desse modo, construiria uma linha evolutiva que
daria conta das interseções e similitudes que uniriam as primeiras às mais recentes
experiências cinematográficas no estado. No segundo caso, quando se falou da identidade no
cinema piauiense, tentou-se manter o discurso – sempre problemático e, quase sempre,
superficial – de que as produções locais deveriam falar do povo comum e salvar a cultura
“genuína” das mudanças provocadas pela modernidade. Enfim, houve a tentativa de fazer da
nascente produção cinematográfica local, em especial do filme Cipriano, uma espécie de
espelho no qual o público piauiense pudesse identificar a sua cultura e se reconhecer como
partícipe de uma tradição sertaneja unívoca.
Nesse sentido, iniciarei a problematização desses discursos pela sua localização numa
escala mais ampla, qual seja, entender como os dilemas e embates da recente produção
cinematográfica brasileira ecoaram no cinema tomado para estudo nesta pesquisa. Evitei a
utilização do termo retomada no sentido com o qual geralmente é empregado pela crítica ou
mesmo por cineastas brasileiros. Procurei não pensar a produção cinematográfica nacional
lançada entre os anos 1990 e 2000 – mesma época em que se intensificaram os debates, a
produção e efetivou-se o lançamento de Cipriano – como classificável por meio de critérios
estáveis e definidos. Independente do juízo de valor em relação à qualidade ou às
características da recente produção cinematográfica brasileira, ela – ou melhor, as tentativas
de lhe dar um significado – parecem estar perpassadas por uma série de contradições que se
inicia pela própria expressão utilizada para lhe nomear.
A ideia de retomada dá margem a duas interpretações aparentemente opostas, mas que
são complementares e que induz a um mesmo equívoco interpretativo: organizar a história do
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cinema no Brasil a partir de uma linha evolutiva. Trabalhar na perspectiva de uma retomada
da produção, primeiramente implica o entendimento de continuidade com uma tradição
previamente constituída; assim, retomar-se-ia “o cinema brasileiro porque ele já existia antes
e, por alguma razão, deixou de existir”.16 Por outro lado, também pode dar margem a uma
visão fragmentada do mesmo cinema, gerando a equivocada interpretação de que a história do
fazer cinematográfico no Brasil seria marcada por ciclos precisos. Nessa segunda
interpretação, retomada significaria “fragmentação, descontinuidade” 17, indicando que, após o
hiato provocado pelo desmantelamento de um ciclo de produção e consumo, o cinema
ressurgiria com novas configurações.
Em face dessas concepções, a proposta de pensar o cinema no Brasil através de ciclos
entre crise e desenvolvimento – e a história do cinema no Brasil pode levar a essa sedução,
pela adoção de uma cronologia evolutiva reducionista – encontra acolhida no meio dos
principais críticos e realizadores do cinema brasileiro.18
No Piauí, em decorrência da efervescência provocada pelo projeto de produção de
Cipriano e de outros filmes que se seguiram, houve a tentativa de encontrar uma linha – uma
herança que pudesse funcionar como junção com outras produções do passado – ligando os
novos filmes e diretores do estado aos movimentos e nomes do cinema alternativo realizado
em Super-8 ainda durante as décadas de 1960 e 1970. O estratagema em que se transformou a
busca por um vínculo originário, uma identidade esquecida, entre os distintos momentos e
modos de fazer cinema no Piauí, parece ter seduzido os próprios realizadores de Cipriano.
Em uma das primeiras versões do projeto de realização do filme – a mesma apresentada
às instituições públicas de incentivo à cultura e ao empresariado piauiense – a equipe diretora
da produção foi arguta no trabalho de recuperação da memória de nomes icônicos da cultura
local e, ao mesmo tempo, cabal quanto ao seu objetivo:

O principal é, sem dúvida, a participação efetiva do Piauí no quadro nacional
de produção cinematográfica. Mesmo que incipiente, este quadro de
produção já esteve em evidência nos tempos de Torquato Neto, Antonio
Noronha entre outros piauienses que faziam de suas câmeras Super-8 uma
16

MELO, Luís Alberto Rocha. Gêneros, produtores e autores – linhas de produção no cinema brasileiro recente.
In: CAETANO, Daniel (org.). Cinema brasileiro 1995-2005: revisão de uma década. Rio de Janeiro: Azougue,
2005, p. 65.
17
Idem.
18
Amir Labaki, ao tentar traçar um fio condutor para a história do cinema no Brasil, sente a necessidade de
pontuar marcos para localizar a produção nacional quando afirma que “o Pagador de Promessas, assim como
Central do Brasil, é um dos tantos marcos inaugurais desse cinema brasileiro que tem por história uma crônica
de surtos e colapsos”. Cf. LABAKI, Amir. Dos filmes deste solo: cinema brasilis. In: _____. O cinema
brasileiro: de O pagador de promessas a Central do Brasil. São Paulo: Publifolha, 1998, p. 9.
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verdadeira manifestação de suas inquietudes [...]. Existe, no momento, uma
nova perspectiva de reativar o nordeste como um novo polo de cinema. Não
apenas o Ceará, mas outros estados vizinhos como o Maranhão, Rio Grande
do Norte e Pernambuco já estão em evidência. O Piauí, acredito, também
possui inúmeras histórias a contar.19

Em razão desses posicionamentos, torna-se fulcral destacar como a imprensa local
também situa o filme em estudo em uma linha evolutiva e, ao agir dessa forma, inventa a
própria ideia da existência de um “olhar cinematográfico piauiense” e, sobretudo, de um
“cinema genuinamente piauiense”:

De forma tímida, a produção de cinema no Piauí ocorre desde a década de
1970. As primeiras produções [...] já demonstravam a versatilidade do olhar
cinematográfico dos piauienses que revelavam a necessidade de expressar
inconformismos estéticos e comportamentais [...]. A história do cinema
piauiense é uma história em eterna construção. Tivemos o movimento de 70,
um registro da época em Super-8, com Torquato Neto como expoente, mas
também com nomes como Durvalino Couto e Carlos Galvão. Quase trinta
anos depois, Douglas Machado faz renascer a vontade de um cinema
piauiense com o seu Cipriano, seguido dos documentários que faz. E hoje há
essa galera jovem se expressando – e bem – através do vídeo digital, abrindo
cada vez mais o caminho para a efetiva consolidação da produção
audiovisual genuinamente piauiense.20

Embora seja questionável referir-se a uma tradição cinematográfica, nacional ou
regional, ainda assim é inegável que entre a última década do século XX e a primeira do
século XXI parece ter havido, no cenário brasileiro, intensos debates acerca do cinema e uma
ampliada expectativa em relação a essa matéria. Tal expectativa encontrou eco nos discursos
de jornalistas, críticos e produtores de arte no Piauí e perpassa um dos vários textos
jornalísticos que abordaram o assunto em nível local no final da década de 1990:

Toda essa efervescência nada mais é do que os sinais de uma constatação
que salta aos olhos na capital do Piauí: Teresina despertou para a arte [a
matéria chama a atenção para a quantidade de produções culturais no estado,
entre elas, o “cinema de arte” proposto por Douglas Machado no filme
Cipriano]. Depois de décadas de uma realidade artística acanhada e restrita a
círculos pequenos, a cidade descobriu seu potencial [...]. A responsável por
esse boom cultural é a própria população, que manifesta mais claramente sua
fome de cultura, como diz o artista Hostyano Machado, as fundações
culturais do Estado e da Prefeitura de Teresina, os artistas, que se
profissionalizaram e se preocupam com a qualidade da produção, e parte do
empresariado local [...]. Descobriu-se que Teresina é rica culturalmente e
19
20

MACHADO, Douglas. Projeto do filme Cipriano. Teresina, 1996. Versão disponibilizada pela Trinca Filmes.
ALVES, Katiúscia. Luz, câmera: cinema piauiense em ação. Jornal O Dia, Teresina, 29 jan. 2006. Caderno
Metrópole, p. 4.
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pode explorar essa riqueza. Aliás, já está explorando. Transformar a capital
em um celeiro de produção para o Brasil é só questão de tempo. O despertar,
no entanto, acaba de começar.21

O otimismo que assomou o noticiário sobre a produção cultural piauiense se expandiu
por meio da visibilidade à pré-produção de Cipriano. As mensagens veiculadas pela mídia
local, beirando o ufanismo, estiveram, em sua maioria, alinhadas com os debates que
dominavam os círculos e os lugares responsáveis por fazer cinema no Brasil. Setores da mídia
e da produção cultural no Piauí conseguiram localizar o significado e a possibilidade de
realização de Cipriano no interior de uma conjuntura mais ampla:
A produção cinematográfica do Brasil – apesar da crise econômica que afeta
o país – entrou em fase de ebulição com as sucessivas premiações do filme
“Central do Brasil”, de Walter Salles e que tem Fernanda Montenegro. Os 65
filmes brasileiros que estão em fase de finalização vão ter preferência na
obtenção de créditos da linha de financiamento que será aberta pelo governo
no próximo mês para auxiliar o cinema nacional [...]. O leitor deve entender
a nossa euforia com o tema em questão. Os ventos favoráveis que sopram
em direção ao cinema nacional animam a finalização do primeiro filme
genuinamente piauiense [Cipriano].22

Esses discursos otimistas em relação à retomada das produções culturais no estado
também se vincularam a um sentimento negativo provocado pela denúncia da propalada
exclusão há muito sofrida pelo Piauí no cenário político e cultural nacional. Em muitos
momentos, parece que a imprensa local toma a realização de Cipriano como pretexto para
verbalizar o ressentimento sobre a situação marginal do estado, fazendo uso do lugar comum
que pensa o Piauí como um estado pobre e esquecido pelo poder público:
Barroco, mágico, contundente, Cipriano é poderoso em suas imagens
delirantes, revelando uma outra das muitas faces do país. E comprova que a
descentralização da produção, para fora do eixo Rio-São Paulo, é
efetivamente uma das grandes e mais bem-vindas novidades da atual
retomada do cinema brasileiro. Afinal, em cem anos de existência do cinema
no Brasil, só agora o pobre e tão esquecido Piauí tem condições de fazer o
seu primeiro longa-metragem.23
21

CARVALHO, Arimatea. GONÇALVES, Rodney. JÚNIOR, Osório. Teresina desperta para a arte. Jornal Meio
Norte, Teresina, 14 jul. 1997. Caderno Alternativo.
22
E O CINEMA do Piauí? Jornal Meio Norte, Teresina, 5 fev. 1999. Coluna Opinião, p. 2.
23
CAETANO, Maria do R. Do sertão ao mar: a trajetória de Cipriano. Jornal Meio Norte, Teresina, 20 out.
1998. Caderno Alternativo.

O texto da reportagem publicada em um dos maiores jornais piauienses se revelou, durante a pesquisa, como
sendo uma transcrição literal de trechos de outra reportagem assinada pela crítica Helena Salem para o jornal
O Estado de São Paulo alguns dias antes da data de publicação no Piauí: SALEM, Helena. “Cipriano”
peregrina pelo sertão do Piauí. Jornal O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 out. 1998. Caderno 2, p. 3.
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A imprensa local ainda transpareceu assombro não pela qualidade do filme em si, mas
pelo fato de ele ser uma produção piauiense, o que o credenciaria como um feito quase que
inacreditável:
Luz! Câmera! Ação! Chegou a hora dessas três palavras mágicas ecoarem
repetidas e incontáveis vezes no solo piauiense. Sonho? Imaginação?
Ficção? Não, pode acreditar que é a mais pura e cristalina realidade.
“Cipriano”, o primeiro filme piauiense, começa a ser rodado hoje, 25 de
agosto de 1997. Dia, mês e ano históricos para as pessoas que trabalharam de
maneira incansável com um único objetivo: colocar “Cipriano” nas telas.24

Optei por localizar parte dos discursos otimistas em um contexto mais amplo, buscando
assinalar como esses discursos, ao mesmo tempo em que dialogam com a sugerida retomada
do cinema e da produção artística nacional, também estão carregados de críticas às
dificuldades de fazer cultura no Piauí. A perspectiva da marginalidade ora era atribuída à falta
de investimentos nos promissores artistas locais (os discursos de euforia e as promessas de
iniciativas do poder público não se mostraram unânimes e parecem ter variado de acordo com
as conveniências entre os órgãos estatais e os conglomerados jornalísticos do estado), ora pela
falta de atenção e compromisso do governo federal em relação ao estado.
O exemplo dessa dicotomia euforia/decepção em relação ao cinema no Brasil e, em
especial, no Piauí, pode ser encontrado em matéria publicada pelo jornal Meio Norte no dia 5
de fevereiro de 1999. O texto foi publicado dois anos depois das primeiras notícias acerca da
produção de Cipriano, o que ajuda a entender o tom atormentado da escrita:

O Piauí possui produção cinematográfica? Que chances teria um filme
produzido no estado de atrair bilheteria nas demais regiões do país? Como
está a conclusão do filme Cipriano? O leitor entenderá nossa euforia com a
questão. A cultura piauiense anda a passos de cágado. Basta ver os exemplos
da literatura, da música e do humor. Para fazer sucesso, o artista tem que sair
do estado. Mesmo assim, trabalhando muito [...]. Logo seria sonhar demais
julgar que o cinema piauiense teria alguma chance (caso existisse!). Sabe-se
apenas que além de Cipriano, muitos outros produtores roteiristas e atores
imaginam em deslanchar a iniciativa. Faltam, porém, os meios materiais. O
jeito é esperar para ver se alguém se habilita.25

Esse discurso, que ressalta a incapacidade regional de se colocar no patamar do restante
do Brasil e, ao mesmo tempo, afirma as potencialidades dos artistas locais, orienta a equipe

24

KARINNA, Elísia. A hora e a vez do cinema piauiense. Jornal Meio Norte, Teresina, 25 ago. 1997. Caderno
Alternativo.
25
JORNAL Meio Norte, Teresina, 5 fev. 1999. Caderno Opinião, p. 2.
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produtora de Cipriano. A forma de se posicionar ante a essas questões parece ter variado
durante a realização do filme. Em alguns momentos, a equipe produtora reafirma a
incapacidade da cultura piauiense de se impor, em outros, é ufanista, na tentativa de valorizar
as iniciativas de artistas e produções piauienses. Da mesma forma, ora explica a histórica
situação de abandono em que viveria a cultura piauiense devido ao isolamento físico e
político, ora pela falta de estímulo e autoestima das classes dirigente e empresarial piauiense.

2 Retomada? Cipriano e os recorrentes problemas da produção cinematográfica no
Brasil
Em meio aos debates, houve uma série de críticas às políticas públicas de incentivo e
valorização das produções culturais brasileiras, em especial, as cinematográficas. Como a
problemática geral deste capítulo é apontar os discursos identitários indexados ao filme em
estudo, cabe enfatizar como os empecilhos para fazer cinema no Brasil entre os anos 1990 e
2000 foram reiterados em relação a Cipriano e ao Piauí sob um viés que destacava o
significado do filme para a visibilidade e valorização da cultura local.
Reportando-me uma vez mais à recente produção cinematográfica brasileira, me parece
prematuro tentar encontrar alguma vertente estética ou conceitual que a particularize. Entre
aqueles que o tentaram, o mais comum, frente à diversidade das novas produções, foi marcálas pela concepção da pluralidade.26 Nas mais recentes produções, os locais de ambientação e
as propostas temáticas variaram do sertão à metrópole, do melodrama à denúncia social, da
utilização de uma linguagem alegórica à busca de uma aproximação com a estética e a
estrutura narrativa da televisão.27 As dificuldades próprias às tentativas de se forjar uma
totalidade estética ou ideológica para arrolar as produções cinematográficas de uma época não
é um problema particular da produção brasileira; ao contrário, são dificuldades inerentes ao
próprio campo, como demonstra o caso do Cinema Novo, sem dúvida um dos referenciais
desse gênero artístico no Brasil.28

26

Cf. LABAKI, Amir. Op. cit., 1998, p. 19.
Idem.
28
Transformados em uma espécie de síntese do que poderia haver de mais criativo na produção cinematográfica
brasileira e sempre lembrados por sua lucidez e compromisso com as questões sociais, os filmes do Cinema
Novo também trazem a variedade temática e de personagens como uma de suas marcas. Se há na Retomada a
ausência de um ponto comum que possibilite a visibilidade de um projeto unificador que possa anular ou
minimizar as diferenças estético-ideológicas entre seus filmes e diretores, com o Cinema Novo não foi
diferente. A busca de uma visão totalizante que possibilite a unificação da produção cinematográfica brasileira
da década de 1960 e 1970 (geralmente destacando o fundo político e de denúncia social dos filmes), solapa a
27
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Se, nas décadas de 1960 e 1970, os filmes nacionais, ao menos aqueles que dialogaram
com as propostas do Cinema Novo, centravam sua atenção na busca pelos traços da
identidade brasileira e no propósito de fazer do cinema um porta-voz da emancipação popular,
as décadas de 1990 e a primeira do ano 2000 foram marcadas pelo caráter multifacetado e
assistemático quanto às temáticas, os gêneros e as abordagens. Essas características não são
singularidades do caso brasileiro:

Essa nova geração de cineastas brasileiros não guarda um projeto comum.
Algo que não é necessariamente bom ou ruim e está longe de ser uma
característica exclusiva do Brasil. Novos cinemas feitos na Ásia, na Europa e
em outros países da América Latina trazem essas características: talentos
singulares expressando-se em sua diversidade, vez por outra atravessando,
em diagonal, temas singulares.29

Nesse sentido, é sintomático o depoimento de Daniela Thomas, uma das mais
renomadas diretoras no atual cinema brasileiro, tendo participado da realização de filmes
como Terra Estrangeira (1995), O Primeiro Dia (1999) e Abril Despedaçado (2001):
Acho que esse “renascimento” do cinema brasileiro reflete profundamente a
vida aqui em todos seus aspectos políticos e culturais. É um cinema sem
escola, um cinema sem nenhum vínculo ideológico, sem nenhuma
discussão. É um renascimento quantitativo, ou seja, há filmes sendo feitos.
Não existe um fórum de debates sobre cinema. Simplesmente estamos
fazendo filmes, e esse é o nosso único vínculo: estamos geográfica e
temporalmente envolvidos em cinema. Esse grupo de cineastas é múltiplo,
muitos têm vínculos com o passado, outros não. O tipo de cinema que está
sendo feito é calcado na teledramaturgia, usa os atores globais, não busca a
cara de um filme em rostos novos, desconhecidos.30

O depoimento de Daniela Thomas aponta, e ao mesmo tempo tenta construir, as marcas
de um novo grupo de diretores que, cada um a seu modo, se dedica ao cinema sem a
preocupação de “filiação ideológica” com correntes estéticas ou políticas, pelo menos de
forma explícita. Mesmo não discordando da diretora, é necessário atentar para as relações de
poder que atravessam esse “discurso da diversidade”, que vem rotulando o cinema brasileiro
produzido nas últimas duas décadas. Falar de diversidade é falar de algo intrínseco ao próprio
fazer cinematográfico, e não uma característica singular da produção realizada na atualidade.

diversidade verificada na produção da época, bem como o modo singular com o qual os diretores pensaram e
produziram seus longas. BUTHER, Pedro. Cinema brasileiro hoje. São Paulo: Publifolha, 2005.
29
Ibidem, p. 42.
30
NAGIB, Lúcia. O cinema da retomada: depoimentos de 90 cineastas dos anos 90. São Paulo: 34, 2002, p. 482.
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Aceitar a diversidade como natural pode servir a posturas não interessadas em perceber as
forças dominantes ou os exemplos de transgressão à norma no interior dessa nova produção.31
Um exemplo dessas relações de poder está no próprio projeto para a realização de
Cipriano. Douglas e a equipe produtora do filme se posicionam contrários a algumas ideias
defendidas por Daniela Thomas. Primeiramente, quanto ao fato de ser um cinema “sem
escola”, sem “vínculo ideológico” e “discussão”, haja vista que Cipriano foi divulgado como
um filme autoral, regional, tributário de uma tradição sertaneja presente no fazer
cinematográfico brasileiro e voltado para o registro e a divulgação dos lugares culturais que
marcariam a sua realização.32 Outro ponto de divergência é quanto ao fato de esse “novo”
cinema ser calcado na “teledramaturgia” e se utilizar de rostos conhecidos de “atores globais”.
Desde as primeiras notícias, Douglas Machado e, posteriormente, a produtora Suzane Jales,
destacaram como grande atrativo do filme para o público piauiense o fato de este ter a
possibilidade de ver seus próprios rostos nas telas de cinema; para o público externo, o
atrativo seria, justamente, a ideia de que se surpreenderia com rostos diferentes daqueles já
conhecidos da TV e do cinema nacional.
Mesmo com essas divergências, a crítica especializada elegeu a diversidade como a
marca desse cinema para, assim, transformar o vazio de significado no próprio discurso
significador da Retomada:

É sempre problemático tentar achar a unidade, tentar definir os contornos de
um fenômeno tão abrangente quanto o cinema feito em um país ao longo de
uma década; é sempre uma tentativa de organizar o que, por força natural, é
não-organizado [...]. Não há cabimento algum em buscar uma tal definição
no cinema brasileiro da última década, e justamente aí se alojou sua grande
figura de recalque. Foi para espantar o vazio radical de discurso unitário –
como se o cinema brasileiro precisasse se definir para existir – que a ideia de
diversidade rapidamente se difundiu. Precisava-se de uma identidade para
esse cinema, e ela acabou sendo fabricada exatamente na reversão de seu
suposto ponto fraco: de um cinema amorfo e multiforme.33

Por algum tempo, a diversidade foi aceita como a marca absoluta e a única possível
nessa nova produção, incorporada pela crítica, valorizada e incentivada pelos seus
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realizadores. A lógica desse tipo de discurso era a de que, com a crise dos macro referenciais
na sociedade e na arte, cada diretor desenvolveria projetos guiados unicamente por suas
vontades. Não negando a diversidade da produção cinematográfica recente e, ao mesmo
tempo, desconfiando do discurso formador de uma “unidade pela diversidade”, as leituras
sobre o tema possibilitaram encontrar características para as quais convergiu boa parte dos
filmes brasileiros da última década.
Sem a pretensão de elaborar qualquer tipo de modelo para organizar a produção
cinematográfica brasileira a partir da década de 1990, observo que, entre as características
verificáveis nessa produção é possível elencar nove mais recorrentes: 1) tentativa, mesmo que
sem as ambições político-revolucionárias do Cinema Novo, de encontrar uma cara para o
país;34 2) dependência em relação aos incentivos financeiros do Estado; 3) aproximação com
profissionais oriundos de empresas de publicidade; 4) tentativa de atualizar as estruturas das
narrativas, tonando-as mais dinâmicas; 5) desenvolvimento de parcerias com produtores e
coprodutores internacionais; 6) deslocamento do foco narrativo dos problemas coletivos para
os dramas pessoais;35 7) dispersão geográfica da produção para várias regiões do país; 8)
surgimento de uma nova geração de cineastas que iniciaram suas carreiras com a produção de
curtas-metragens ou de programas para a televisão; 9) a constante “qualificação” das novas
produções em relação ao modelo instituído pelo Cinema Novo, seja na tentativa de prestar-lhe
homenagem, seja de romper com a sua proposta estética e política.36
Enfatizo que Cipriano guarda muitos pontos em comum com essas características.
Senão vejamos: 1) toda a proposta do filme – inclusive os discursos agenciados sobre ele
pelos seus produtores ou críticos – transitou no sentido de possibilitar ao público piauiense
reconhecer e identificar sua cultura na tela de cinema; 2) o filme não apenas contou com
incentivos fiscais dos governos Estadual e Municipal – o que gerou uma acirrada discussão
entre políticos na mídia local – como também se ressentiu de não ter havido mais iniciativas
concretas por parte do poder público no sentido de valorizar e tornar possível uma produção
da terra; 3) quanto à origem de vários dos profissionais que participaram da realização de
Cipriano, verifica-se que a maioria transitava entre o documentário, o jornalismo e a
publicidade. O próprio diretor do filme teve a sua formação e primeira experiência com vídeo
ao produzir documentários para a televisão; 4) a realização de Cipriano teve uma decisiva
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participação de produtores e estúdios de cinema da Suécia e da Inglaterra; 5) embora a
proposta inicial dos realizadores fosse possibilitar uma identificação entre o espectador e o
filme, a sua narrativa foi estruturada sobre um drama pessoal; 6) o fato de ser o primeiro
longa-metragem produzido no Piauí contribui para aceitar a tese de que uma das marcas da
nova produção cinematográfica brasileira é a sua dispersão geográfica; 37 7) por fim, os
discursos dos realizadores do filme, e da própria imprensa piauiense, demonstram que eles
projetaram sobre Cipriano expectativas no sentido de encontrar em seu interior imagens e
mensagens herdeiras da tradição cinemanovista. 38
Mesmo após o aumento progressivo de filmes produzidos no Brasil, nas últimas duas
décadas, talvez o maior problema à produção nacional ainda persista: a falta de uma política
eficiente de distribuição e exibição das produções. Em entrevista concedida em 1999, Lírio
Ferreira, diretor de Baile Perfumado (1997), um dos filmes mais significativos da nova
produção brasileira, por inovar na forma de abordar e significar imageticamente o sertão,
reverbera uma visão realista do problema:
Baile Perfumado, embora seja um dos filmes dessa nova geração, chegou a
80 mil espectadores, o que é muito pouco em relação aos 150 milhões de
habitantes do país, ou seja, ao potencial que se pode atingir. É preciso então
bater na mesma tecla: se houve uma retomada que nos beneficiou, não houve
uma modernização e não se atacou um problema crônico que é a distribuição
e, por conseguinte, a exibição. É preciso registrar a cooperação da Riofilme,
que é uma possibilidade clara de distribuição de filmes nacionais. Mas
devido ao número de filmes e, por outro lado, ao compromisso que os
exibidores têm com os filmes americanos, ficamos sem assistência e sem o
lançamento esperado. Em Recife [na ocasião do lançamento de Baile
Perfumado], gastamos com contatos, agências de publicidade e televisão,
fizemos um lançamento muito interessante e tivemos a resposta esperada. O
filme passou três semanas, bateu recorde de público, mas teve que sair, pois
o cinema, para ter Titanic, tinha que passar Vulcano.39
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No mesmo ano em que o diretor se manifestou sobre as políticas de distribuição de
filmes no Brasil (ou a falta delas), o jornal Folha de São Paulo, no Caderno Folha Ilustrada,
trouxe um título revelador em relação às perspectivas para a produção cinematográfica
nacional nos anos seguintes – “Sem verba, cine nacional pode minguar em 2001”. Na matéria,
destacam-se depoimentos de vários cineastas que apontam a questão da distribuição como um
grave problema ainda a ser resolvido no país:

Para o cineasta Nelson Pereira dos Santos, no entanto, o cinema nacional
ainda esbarra na falta de estrutura de distribuição (número de cópias) e de
exibição (salas). “Aparecem filmes muito bons, mas a gente vê que ainda
não foram resolvidos os problemas de distribuição e exibição”, afirma.40

A mesma circunstância é verificada no Piauí e se tornou uma reclamação recorrente de
diretores e produtores em depoimentos à imprensa. Áureo Júnior – publicitário responsável
pela direção de arte e a montagem do figurino de Cipriano – juntamente com Cineas Santos –
empresário, escritor e entusiasta da produção cultural no Piauí –, em uma espécie de batepapo publicado na imprensa local, apontam para o mesmo problema:
Áureo Júnior – Para o senhor, onde estão os maiores obstáculos para a
produção cultural em larga escala no Piauí?
Cineas Santos – O maior problema no Piauí não é o da produção da cultura,
de bens culturais. O nosso problema crônico é o de distribuição, divulgação
e consumo do que se produz aqui na área da cultura. Esse é um problema
extremamente complicado. 41

Em razão disso, mesmo mantendo suas particularidades, os produtores piauienses
experimentam problemas parecidos e trilham caminhos similares àqueles percorridos por
produtores de outros estados. Essa convergência não se deve apenas às semelhanças entre
muitas das iniciativas pessoais, mas da própria estrutura de incentivos para a realização de
bens culturais no país. Nos anos que se seguiram à extinção da Embrafilme, delineou-se uma
postura política que possibilita investimento direto e descentralizado em relação às produções
e aos seus locais de origem tornando, em parte, mais difícil a captação de recursos em regiões
de médio e baixo poder financeiro ou que ainda não possuam expressiva indústria
cinematográfica.
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Atento a essa situação, Douglas Machado parece ter tentado seguir um caminho já
percorrido por outros realizadores no país: ciente da dificuldade em emplacar seu filme no
disputado mercado cinematográfico de massa, buscou divulgação em circuitos alternativos.
Na versão do roteiro de Cipriano, registrado em 1994 junto à Fundação Biblioteca Nacional,
o diretor indica a abrangência e o tipo de público que busca alcançar com o seu filme:

Distribuí-lo em larga escala; através de videotecas, universidades, escolas,
ONG’s e entidades que tenham interesse ou que trabalhem com assuntos
ligados à América Latina, seja no Brasil ou no exterior – isto cabe também
às emissoras de TV com espaço para exibição. Serão produzidos cartazes e
postais para maior divulgação, além de exibições programadas em espaços
fechados (salas de vídeo) e abertos (tanto nos centros urbanos quanto em
vilas e pequenas cidades do nordeste).42

Evidencia-se no Plano de Distribuição que, excetuando-se as emissoras de TV, a
preocupação é chegar a um público mais seleto quanto à formação educacional –
universitários, estudantes, entidades de pesquisa em América Latina – ou mesmo entre
aqueles que poderiam (re)conhecer as personagens e situações vivenciadas na tela –
moradores de centros urbanos e pequenas cidades do nordeste. A escolha desse tipo de
distribuição, com muita frequência, possibilitou a emergência de discursos identitários quando
se apelou para a ideia de que o filme deveria alcançar e falar ao público que verdadeiramente
interessava: o piauiense, o sertanejo, o nordestino.
Esses discursos identitários, em relação à seleção do público-alvo e a escolha do lugar
de estreia para o filme, foram agenciados pelo diretor, por meio da imprensa local e em
relação a momentos diferentes da produção:

Até por uma questão de respeito, a exibição inicia aqui. Depois vem o
interior e capitais do Nordeste, com um cinema itinerante. A partir daí já
comecei a dar as primeiras pinceladas para haver uma negociação com o
Espaço Cultural Unibanco para que possa ser exibido no Rio, São Paulo e
em todas as grandes cidades. Estamos em início de negociação com a
Espanha, Suécia, a Escandinávia inteira e a Índia.43
Cipriano terá avant premier no Piauí. Sempre pensei que o público de meu
maior interesse, ao qual eu realmente quero mostrar meu trabalho, é o
piauiense [...]. O público piauiense é o mais importante. Já havíamos feito
uma negociação nesse sentido, com o Osmar Júnior, presidente da
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FUNDEC, para exibi-lo em todas as pequenas e grandes cidades do Piauí e
espero que isso seja mantido.44
Geralmente os filmes começam participando de festivais para ganhar
legitimidade e depois ser exibido para o grande público. Mas, eu resolvi
fazer o contrário, eu preferi que nós mostrássemos a nossa cara primeiro para
o público do nosso estado, para depois irmos para os festivais. Isso também
pelo fato de irmos a um festival e ganharmos prêmios, e eu acredito que
vamos ganhar, levaria as pessoas ao cinema por causa dessas premiações. Eu
queria que o teresinense fosse ao cinema independente. O Cipriano vai ser
exibido novamente em Teresina, mas com prêmios escritos no cartaz.45

Ainda fazendo uma análise do Plano de Distribuição, verifico algo sintomático do
problema de distribuição, comum entre os produtores brasileiros: o custo com o material de
divulgação e distribuição, no caso de Cipriano, alcançou quase 10% do custo total estimado
com a produção e pós-produção. No roteiro registrado junto à Biblioteca Nacional, a proposta
foi fazer um vídeo de 26 minutos com um gasto de R$ 35.000,00 (equivalente à produção e
pós-produção do filme, pois, como o próprio projeto explicitava, a fase de pré-produção, à
época, já estava concluída). Embora pareçam poucos, os gastos estimados com a divulgação e
distribuição do filme (R$ 2.500,00) se mostrou superior aos estimados com a produção de
imagens (R$ 1.500,00), a produção de som (R$ 2.000,00), a produção geral (R$ 900,00),
iluminação (R$ 1.000,00), alimentação e hospedagem (R$ 1.800,00) e equiparando-se ao que
seria gasto com a produção dos figurinos (R$ 2.500,00).
Mesmo com custos baixos para os padrões nacionais (embora, ao final do trabalho, após
a decisão de transformar o curta em média e, posteriormente, em longa-metragem, os custos
tenham saltado para algo próximo de R$ 400.000,00) e com uma proposta de distribuição que
atendia aos interesses e à visibilidade do mercado local, o filme permaneceu apenas três
semanas em cartaz nos cinemas de Teresina. As dicas das programações de cinema publicadas
nos jornais piauienses apontam para o fato de Cipriano ter ficado apenas uma semana em
cartaz no Teresina Shopping (de 31 de março a 6 de abril de 2001), com quatro sessões diárias
e duas semanas em exibição no Cine Riverside (de 7 a 21 de abril), com três sessões diárias.
O motivo aparente para a curta temporada de exibição nos cinemas locais, haja vista a grande
expectativa gerada ao longo de mais de quatro anos, é o mesmo denunciado por Lírio Ferreira
e que impediu maior exibição do seu Baile Perfumado: a falta de espaço nas salas de cinema
motivada pelo jogo de vendas de blockbusters distribuídos pelos grandes estúdios. Na mesma
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época do lançamento de Cipriano, estavam em cartaz filmes como Dr. T e as mulheres, O
Tigre e o Dragão, Do que as mulheres gostam, Homens de Honra, Traffic e Gladiador.
Ainda assim, o primeiro longa-metragem piauiense parece ter atraído bom público, pois,
aparentemente, as polêmicas e os debates na imprensa surtiram efeitos positivos, pelo menos
no que diz respeito à participação do público local que prestigiou o filme nas salas de cinema.
Se, por um lado, não foram encontrados dados pontuais acerca do número de espectadores
que pagaram ingressos para assistir a Cipriano, por outro, o noticiário local, por meio de
comparações com a bilheteria de grandes produções cinematográficas contemporâneas à
produção piauiense, dão um indicativo do número de pessoas que assistiram ao filme:
Boas produções cinematográficas arrastam um grande número de pessoas
aos cinemas. Nas últimas semanas, ainda com alguns filmes indicados ao
Oscar em cartaz, muita gente foi às salas de cinema para conferir Gladiador,
Chocolate, Erin Bronkovich e agora Traffic. Por outro lado, outras
produções não atraíram tanta gente e houve sessões em que alguns filmes
foram exibidos somente para duas pessoas. Com certeza esse não é o caso de
Cipriano, o primeiro longa-metragem piauiense, que na primeira semana de
exibição, no Teresina Shopping, com estreia no dia 31 de março, num
sábado em que apenas uma sessão foi exibida, chegou a arrecadar R$
7.000,00 de bilheteria. Perto de completar duas semanas em cartaz, o filme
Cipriano, dirigido por Douglas Machado, é sucesso. Em cartaz no Cine
Riverside 2, Cipriano continua atraindo o público piauiense. Em plena
segunda-feira, um dia em que poucas pessoas vão ao cinema, Cipriano levou
mais de 90 pessoas, dando uma média de 30 em cada sessão. No final de
semana, de sexta a domingo, cerca de 1.200 pessoas viram o Cipriano.46

Em outra ocasião, dispondo de dados quantitativos e chamando a atenção do leitor para
os significativos números de bilheteria alcançados pelo filme piauiense, a imprensa local fez
uma comparação peculiar:

Os números confirmam a teoria. Na primeira semana em cartaz, no Teresina
Shopping, ‘Cipriano’ arrecadou R$ 7 mil, mesmo com uma sessão a menos
no sábado que estreou (a outra foi para convidados). No Riverside, o
shopping para onde o filme migrou, nada menos que 1,2 mil pessoas
assistiram às projeções entre a sexta da estreia e o domingo. O número é
impressionante porque algumas películas norte-americanas badaladas
mundialmente não conseguiram tal performance nos cinemas locais. Na
última segunda-feira, dia fraco nas salas de Teresina, cada sessão de
Cipriano no Riverside reuniu 30 pessoas, em média. Para efeito de
comparação, apenas 15 espectadores, em média, pagaram para ver os demais
filmes em cartaz no shopping. Um banho de Cipriano!47
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Como se destacará em momento oportuno, a significativa presença de público nas salas
de exibição na estreia de Cipriano manteve estreita relação com os efeitos gerados pelos
discursos identitários nas propagandas e críticas ao filme. Em muitos momentos se apelou
para a imagem de que o filme retratava os valores, as crenças, a cultura, a identidade, enfim, a
alma do povo piauiense. Em outros momentos, o chamado ao público é feito com a
justificativa de que a escolha de assistir ao filme era uma prova de que o indivíduo nutria, ou
não, amor e respeito pela cultura do estado. Nessa conjuntura, não foram poucos os sujeitos,
sobretudo políticos locais, que buscaram auferir vantagens com a divulgação gerada pelo
filme. É nesse momento que Cipriano deixa de figurar apenas nas páginas de cultura e passa a
ser frequentador assíduo dos noticiários de política no Piauí.

3 Cipriano: os políticos e as políticas culturais

As iniciativas governamentais de apoio ao desenvolvimento cultural no Brasil
costumam buscar recursos para financiar essa produção. Para entender o momento pelo qual
passou o cinema brasileiro entre os anos 1990 e 2000 e como a produção de Cipriano foi
afetada por essa conjuntura, é necessário avaliar o contexto da extinção da Empresa Brasileira
de Filmes S.A – Embrafilme, e a filosofia de investimento adotada em seguida. Criada
durante os governos militares instaurados no Brasil após 1964, a empresa estatal tinha como
principal meta financiar a produção, a distribuição e a criação de um mercado para os filmes
nacionais dentro e fora do país. Com o fim do regime militar e do posterior governo de José
Sarney, o recém-eleito Fernando Collor, sob a influência de uma política neoliberal e sob o
pretexto de eliminar os resquícios da ditadura militar no país, extingue a Embrafilme e rebaixa
o Ministério da Cultura à posição de Secretaria.48
Somente após a saída de Fernando Collor da presidência foi instaurada nova política de
incentivos às distintas manifestações da cultura nacional: foram sancionadas em nível federal
as Leis Rouanet e a do Audiovisual. A expressiva modificação provocada por essas duas leis
relacionou-se ao fato de os produtores deixarem de receber incentivos financeiros diretamente
do Estado, uma vez que o papel de investidor ficaria a cargo de empresas privadas, que
passaram a deduzir tais investimentos do Imposto de Renda, ao passo que, também, adquiriam
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cotas de participação nos direitos comercias dos filmes por elas financiados. 49 Com essa nova
política de incentivos, passou a ser tarefa dos próprios produtores a busca por empresas
dispostas a investir em projetos culturais.
No caso do filme Cipriano, essa busca ocorreu muito em nível local, o que favoreceu a
utilização de discursos identitários, na tentativa de convencer os possíveis parceiros da
importância econômica e cultural dos investimentos. Na captação de financiamento, como
atesta o noticiário local, houve uma verdadeira batalha político-ideológica em torno dos
significados do filme: não faltaram discursos de parlamentares e gestores públicos exaltando
os méritos de uma produção cinematográfica “genuinamente piauiense”, que mostrasse as
belezas, as riquezas e as potencialidades do estado para o mundo ou que ressaltasse a cultura
do sertanejo local.
Entre as novas medidas de incentivo ao cinema, talvez a mais importante tenha sido a
Lei do Audiovisual (Lei n. 8.685 de 20 de julho de 1993), tendo como foco a viabilidade
econômica dos projetos a serem financiados e a ampliação das suas redes de distribuição e
exibição. Por sua vez, o incentivo fiscal por parte do governo federal, no sentido de reduzir os
impostos sobre remessas de rendimentos, possibilitou às produtoras multinacionais como a
Fox, a Warner e a Columbia investirem na produção de filmes brasileiros, atuando como
coprodutoras.50 Entretanto, a lei não solucionou os problemas de financiamento e ainda deu
continuidade a uma espécie de ciclo vicioso envolvendo diretores e financiadores: a
necessidade de novos investimentos estatais.
Um dos problemas decorrentes da forma de aplicação da lei foi a criação de empecilhos
à organização de uma produção autossustentável para o cinema brasileiro: a lei não prevê a
recuperação dos gastos de produção com a bilheteria gerada pelo próprio filme e o
reinvestimento de parte desses lucros na produção de novos trabalhos. Desse modo, quando
um diretor filma novo projeto, quase sempre recorre a novos financiamentos, alimentando
uma prática que impede o cinema brasileiro de caminhar sem o auxílio do estado.
Outros problemas, esses mais relacionados à aplicabilidade das leis de incentivo à
cultura num país de dimensões continentais e com regiões de características tão diversas como
é o caso do Brasil, foram detectados pelos produtores culturais do Piauí. Ao reclamar da sua
experiência junto aos órgãos estatais de fomento à cultura, o diretor de Cipriano é incisivo na
sua avaliação das iniciativas governamentais de incentivo à cultura:
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[...] o grande problema das leis existentes de incentivo à cultura em nosso
país, é que elas desconhecem a realidade das regiões desse país, ou seja, uma
lei quando se faz no Brasil, se aplica muito bem nas movimentações de
projetos ligados às grandes empresas, sobretudo nos eixos dos grandes
centros, mas não se aplica bem nas regiões do Nordeste, isso tem acontecido
com os meus projetos. Eu acho que há dois problemas nas leis de incentivo à
cultura, um é o desconhecimento do próprio continente brasileiro, que esse
país tem uma expressão continental e para isso ele precisa ser pensado em
fragmentos, não pode ser pensado como a cara nacional, tem que ser em
partes [...]. O outro é que muito dos projetos que chegaram a ser financiados,
não são fiscalizados, por exemplo, há uma grande quantidade de projetos de
cinema que chegaram a ser financiados, mas não foram finalizados, outros
foram finalizados mas não foram exibidos [...].51

À época de lançamento do filme, essa mesma crítica foi reiterada, com vistas a
estabelecer uma diferenciação entre o Piauí e os estados vizinhos, o que corrobora a tese do
abandono-isolamento-atraso que se configurou num dos pilares identitários no estado. Essa
tese, de modo geral, foi defendida ao sabor das circunstâncias, tanto pela equipe produtora de
Cipriano como pela própria imprensa local e, através dela, deu-se vazão a um ressentimento:

Nosso projeto foi aprovado pela lei do Áudio Visual, mas dada a nossa
pequena expressão cultural no cenário nacional, não conseguimos levantar
os recursos necessários. Trata-se de uma lei federal, que credencia o projeto
a buscar recursos em qualquer parte do país. Como o Piauí não tem a
expressão do Ceará, da Bahia ou de Pernambuco, por exemplo, não tivemos
como levantar os recursos.52
[...] a equipe de Cipriano trabalhou com o intuito de conseguir patrocínio
para a edição do filme. Os motivos variam das dificuldades econômicas
vigentes no Brasil e a própria falta de uma representação significativa do
Piauí junto ao restante do país.53

No Piauí – mais precisamente na capital, Teresina – a década de 1990 também se
caracterizou por uma conjuntura ambígua às iniciativas de financiamento às produções
culturais. Por um lado, verificaram-se os problemas conjunturais que afetam toda a economia
e a sociedade brasileira e que parecem estar explícitos na visão de Douglas Machado quando
faz uma espécie de relatório da pré-produção de Cipriano para a sua equipe de profissionais:
Rogo que compreendam as dificuldades enfrentadas com relação ao
financiamento do projeto. A entrada do Real, sua devida estabilização, bem
como o início de um novo governo, têm amedrontado e dificultado qualquer
51

MACHADO, Douglas. Revista De Repente, Teresina, ano 10, n. 37, jan. 2004, p. 25. Entrevista concedida a
Pedro Costa.
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Idem. Entrevista concedida a Cineas Santos. Correio Corisco, Teresina, ano 3, n. 21, jun. 2001, p. 5.
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A VOLTA por cima do filme Cipriano. Jornal Diário do Povo, Teresina, 15 fev. 2001. Caderno Galeria.

168

atitude de incentivo à cultura. Não é um problema enfrentado
especificamente por mim, mas por um corpo de produtores culturais ao redor
do nosso tão conflituoso país.54

Mesmo com dificuldades, iniciativas de incentivo à cultura foram tomadas e os
produtores de Cipriano usufruíram dessas concessões. Por iniciativa da Prefeitura Municipal
de Teresina, foi aprovada a Lei A. Tito Filho (Lei Municipal nº 2.194 de 24 de março de
1993), com o objetivo de conceder incentivos ficais a projetos culturais. Embora anterior
quanto à data de sua sanção, a Lei A. Tito Filho compartilha, basicamente, dos mesmos
pressupostos da Lei do Audiovisual que regulava os investimentos em cultura em nível
federal. Após a aprovação da Lei, foi distribuída pela Prefeitura da capital piauiense, através
da Secretaria Municipal de Finanças, uma espécie de cartilha pela qual o empresariado e os
produtores de cultura da cidade poderiam conhecer as bases estruturantes da Lei. 55
Após ver aprovado o projeto para realização de Cipriano, a equipe produtora passou a
buscar empresas dispostas a financiá-lo (segundo Declaração de Incentivo emitida pela
Prefeitura Municipal de Teresina, para a realização do projeto teria sido aprovada uma
captação de recurso num valor de até R$ 40.841,00).56 Na etapa de captação dos recursos,
discursos dos produtores chamam a atenção, sob dois aspectos: primeiramente, a euforia pela
aprovação e a expectativa de auferir os recursos necessários foi aos poucos sendo substituída
pela decepção motivada pela falta de apoio do empresariado local na proporção esperada; em
seguida, a forma como os textos elaborados para justificar os pedidos de patrocínio, numa
clara tentativa de legitimar os pedidos, recuperaram discursos ligados às questões identitárias.
Exemplos desses discursos – que, via de regra, estiveram imbricados – aparecem nas
declarações da produtora Susane Jales e nos ofícios com os quais se buscava patrocínio para a
realização do filme.
54
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MACHADO, Douglas. Carta aberta aos colaboradores do projeto Cipriano. Teresina, dez. 1994. Acervo
particular da Trinca Filmes.
Em termos gerais, a lei A. Tito Filho determinava: 1) o incentivo fiscal concedido ao patrocinador
corresponderia à quantia com a qual participará na realização do Projeto Cultural, sendo que a quantia
máxima não poderia exceder 20% dos impostos (ISS ou IPTU) que ele pagaria a cada mês – a prefeitura
previa que caso o valor ultrapassasse essa porcentagem, o saldo excedente seria abatido nos meses seguintes
na mesma proporção dos 20%; 2) a Prefeitura Municipal de Teresina faria o ressarcimento do valor investido
após a comprovação do recebimento do recurso pelo autor do Projeto e após o recolhimento do imposto pelo
patrocinador através do Documento de Arrecadação dos Tributos Municipais; 3) os interessados em receber o
patrocínio deveriam apresentar a uma Comissão Normativa da Prefeitura cópias do seu Projeto Cultural para
que fosse avaliado e, caso aprovado, deferido e liberado para a etapa de captação de recursos; 4) a busca por
empresas financiadoras deveria ser feita pelos produtores responsáveis por cada projeto. Caberia à Prefeitura
fiscalizar a realização do Projeto e acompanhar a prestação final das contas. TERESINA. Prefeitura
Municipal. Cartilha. O que você precisa saber: Lei A. Tito Filho.
Declaração de Incentivo da Lei A. Tito Filho. Prefeitura Municipal de Teresina / Fundação Cultural
Monsenhor Chaves. Teresina, 15 de abril de 1997. Documento do arquivo particular da Trinca Filmes.
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Na primeira entrevista às rádios a que tive acesso durante a pesquisa, a produtora, ao
mesmo tempo em que demonstra otimismo quanto ao apoio financeiro e à credibilidade
conquistada pelo filme junto aos grupos empresariais locais, reforça uma afirmação comum
em suas falas e nas do próprio Douglas Machado, qual seja, a de que o filme serviria para
mostrar ao mundo a capacidade do piauiense de, inclusive, fazer cinema:

Joel Silva. Quais são as dificuldades que você encontrou para produzir
Cipriano?
Suzane Jales. A grande questão é a questão financeira, nós estamos ainda
em busca de um patrocinador [aqui ela constrói a ideia que falta apenas um
investidor]. Nós dividimos o custo total do filme – é bom que se diga que a
grande maioria dos técnicos abriu mão do cachê por acreditar no projeto.
Resolvemos fazer o filme da forma mais barata, mas sem perder a qualidade,
é bom que se diga. A gente dividiu os custos que não dá para se fugir. Esses
custos, que não tem como a gente fugir, a gente dividiu em cotas de
patrocínio. Nós já temos dois patrocinadores, um é a SETUT, através da
Transcol, a primeira empresa que acreditou no projeto e que comprou uma
cota. Em seguida, o nosso grande patrocinador é o Grupo Assis Fortes, que
comprou quatro cotas. A gente ficou encantado pelo fato de ter um grande
Grupo acreditando, isso dá muita credibilidade ao trabalho que a gente
pretende fazer. Más tá faltando uma cota. A gente tá em busca de empresas
que possam ver nosso trabalho, a gente tem um projeto muito bonito. A
gente tem o ideal de fazer esse primeiro filme e fazer de uma maneira bonita
para mostrar para o país interiro e para a própria Europa – tem empresas de
lá interessadas em distribuir o filme – que o Piauí sabe fazer [cinema] e fazer
bem feito. Então, a nossa preocupação é conseguir esse último patrocínio.57

Do mesmo modo, nos ofícios distribuídos a várias empresas privadas do estado, bem
como às Prefeituras Municipais, em busca de financiamento para o projeto – quase todos
contendo a mesma redação –, algumas passagens merecem análise mais atenta:

Vimos, por meio deste, solicitar vossa apreciação junto ao projeto
CIPRIANO. O citado projeto tem como objetivo realizar o primeiro média
metragem do Piauí, baseado em contos e crendices populares de nosso
Estado. A equipe de produção é, basicamente, formada por piauienses.
Todas as locações encontram-se no Piauí e o linguajar dos personagens
também estão inseridos no contexto do imaginário popular local [...]. Com o
entusiasmo de toda a equipe envolvida, com o desejo de vê-lo concretizado
e, por que não, em cartaz em nossos cinemas Piauí à fora, falta-nos pouco
para transformar tudo isso em realidade. Esperamos para tanto, contar com
vosso apoio para que, juntos, possamos realizar Cipriano, um filme
essencialmente piauiense. Esperamos que, juntos, possamos colocar o Piauí,
pela primeira vez, no cenário cinematográfico mundial, mostrando a todos
nossas riquezas culturais e naturais.58
57
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JALES, Suzane. Programa Painel da Cidade. Rádio Pioneira de Teresina. Teresina, 23 mai. 1997. Entrevista.
Ofícios pertencentes e disponibilizados pelo arquivo da Trinca Filmes. Os ofícios a que se teve acesso estavam
datados com o intervalo de tempo compreendido entre meados e final de 1997.
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Nessa passagem, ao menos quatro aspectos devem ser observados: primeiro, o apelo ao
fato de que o filme seria o primeiro média-metragem produzido no Estado, projeto que
posteriormente ganha um minuto a mais de exibição, para ser classificado como longametragem; a produção, pela dimensão assumida com esse novo formato, ganhou respaldo
ainda maior junto à mídia local.59 Segundo, há a tentativa de inserir as temáticas abordadas
pela narrativa do filme na seara da cultura popular, ao construir a ideia de que se tratava de
um registro do imaginário, dos contos e das crendices populares do local, o que é reforçado,
desde as primeiras entrevistas, quando o diretor atribuía a origem de Cipriano a uma pesquisa
que ele havia feito sobre as rezadeiras do interior, no norte do Piauí. Terceiro, há um foco na
imagem de que o filme é essencialmente piauiense e que valorizaria equipe, locações e até o
“linguajar” atribuído ao piauiense. Por último, o texto do ofício reforça a ideia de que estava
em curso um esforço de divulgar o Piauí, procedendo a uma espécie de levantamento para o
restante do país e do mundo, que desconhece as riquezas culturais e naturais da região.
A parte final do texto, quando a equipe se reporta a Cipriano como uma espécie de
painel, no qual se mostrariam “nossas riquezas culturais e naturais”, parece destoar das
respostas às críticas feitas pela imprensa local ao filme. Douglas Machado, repetidas vezes,
teve de explicar não ser seu interesse fazer um filme no qual aparecessem os “cartões-postais”
do Piauí, ideia contrária à que parece ter sido erigida aos poucos por quem estava, ou não,
envolvido diretamente com o filme.
Se os pedidos de patrocínio possibilitaram um chamamento para uma produção que
divulgaria a cultura popular do estado, as respostas a esses pedidos não fugiram desse tom.
Algumas respostas de empresas e órgãos públicos aos pedidos de financiamentos para a
execução do filme são bons exemplos de como os discursos identitários, em algum momento,
estiveram afinados entre as falas da equipe realizadora do filme e o poder público do Estado:
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Ao fazer um levantamento de boa parte das matérias de jornais relacionadas ao filme e das entrevistas
concedidas por membros da equipe responsável pela sua realização em diversos meios de comunicação, podese perceber o caminho percorrido por Cipriano até ganhar a configuração de um longa-metragem. Falou-se
primeiramente na realização de um curta-metragem de aproximadamente 20 minutos; posteriormente, e
durante muito tempo, falou-se em termos de um média-metragem; finalmente, a imprensa e os realizadores
passaram a fazer referência ao filme como sendo um longa-metragem. O que de fato interessa dessa
observação é que a configuração em curta, média ou longa-metragem possibilitou a elaboração de discursos
identitários que ultrapassaram os limites do fazer cinema. Apenas como um longa-metragem (por isso ter sido
travada no noticiário local toda uma discussão técnica, e só aparentemente sem importância, quanto ao fato de,
por ter 71 minutos, Cipriano não seria mais um média-metragem, classificação dada a filmes com até 70
minutos), Cipriano pôde tomar para si o título de primeiro filme genuinamente piauiense.
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Declaramos para devidos fins, que a PIEMTUR – Empresa de Turismo do
Piauí, vem dar o seu total apoio, institucional e moral, à iniciativa de
produção de um longa-metragem intitulado “Cipriano” de direção do
cineasta Douglas Machado, em virtude ser esta uma das poucas
oportunidades que temos de mostrar o Estado do Piauí, suas belezas
paisagísticas e suas potencialidades.60
A Fundação Estadual da Cultura e do Desporto do Piauí trabalha no sentido
de viabilizar projetos que lidam com a cultura do nosso Estado. Todos os
anos, damos suporte a uma série de eventos ligados ao folclore piauiense,
bem como festivais de música, peças de teatro, literatura, etc. “Cipriano”, de
Douglas Machado, trata-se de nossa primeira produção cinematográfica com
atores, produtores, artistas gráficos, diretor e grande parte da equipe técnica
inteiramente piauiense. Estamos muito entusiasmados com este projeto e,
para tanto, nos colocamos ao inteiro dispor, no que seja possível, para fazêlo realizar-se.61

Os apoios ressaltam que entre os méritos do filme e, por isso, consequentemente, o
tornaria merecedor de financiamento público, estavam a possibilidade de dar visibilidade às
potencialidades naturais do estado e a valorização de uma iniciativa que contava com uma
equipe de realizadores originária do local. A resposta da Empresa de Turismo do Piauí me
parece significativa, por assinalar uma das expectativas que se construiu em torno do filme e
que aparece com relativa frequência nos meios de comunicação até o momento do seu
lançamento nos cinemas: a ideia de que Cipriano, por pretensamente tocar no cerne do que
seria a piauiensidade, serviria como um instrumento de identificação cultural e valorização
das potencialidades turísticas do estado. Há, nesse sentido, a construção de um discurso
paisagístico em torno do filme.
Em alguns momentos, através de entrevistas, artigos e resenhas publicados em jornais
locais, era trazida à tona a memória de um filme realizado na década de 1970 – O guru de
Sete Cidades – encomendado e financiado pelo Governo do Estado e que possibilitava, em
fina sintonia com a política ideológica da época, um discurso ufanista.62 Por também ser um
longa-metragem – e sem que houvesse maior preocupação em se discutir o que, de fato,
marcaria um filme como sendo “piauiense” (seria um filme feito no Piauí? um filme com
60

Declaração de intenções da PIEMTUR. Teresina, 30 jul. 1997. Documento pertencente ao arquivo particular
da Trinca Filmes.
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Carta Intenções da Fundação da Cultura e do Desporto do Piauí. Teresina, 23 jul. 1997. Documento
pertencente ao arquivo particular da Trinca Filmes.
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O filme O Guru das Sete Cidades [Sete Cidades é uma referência ao nome de uma das cidades turísticas mais
importantes do estado] tenta construir a imagem de um Piauí moderno e progressista. Nessa tentativa de
positivar a imagem do estado, o filme elabora diálogos absolutamente deslocados da cultura local: toda a fala
das personagens (hippies, mocinhas e magos) é construída com uma excessiva utilização de gírias, que faziam
lembrar o estereótipo em que se encaixava a juventude transgressora de grandes centros urbanos, a exemplo
do Rio de Janeiro e São Paulo.
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atores piauienses? um filme com direção de um piauiense?) – a mídia local, juntamente com a
equipe produtora de Cipriano, apontava para a equipe composta basicamente por piauienses,
como grande diferenciador em relação ao Guru das Sete Cidades, logo, devendo ser
considerado o primeiro filme “genuinamente piauiense”.
Essa discussão ultrapassou os limites das políticas de incentivos culturais do Estado e
adentrou o debate político em seu sentido mais singular e partidário: Cipriano, por várias
vezes, fez parte dos pronunciamentos de lideranças políticas locais nas bancadas legislativas
em nível municipal, estadual e federal. O que se pode observar nesses pronunciamentos – a
maior parte sem muita substância quanto a um conhecimento mais apurado sobre o filme, os
quais, muitas vezes, apenas reproduziram o que a imprensa local já havia anunciado em suas
matérias – é que o simples fato de terem sido proferidos foi o suficiente para que a discussão
acerca do filme se deslocasse dos cadernos de cultura em direção às colunas e páginas
dedicadas à política local, o que alavancou nova leva de discursos identitários.
Entre essas lideranças, merece destaque Wellington Dias que exerceu, respectivamente,
os cargos de vereador de Teresina, Deputado Estadual, Deputado Federal, Governador do
Estado e Senador. Como no recorte temporal, que corresponde ao intervalo entre a préprodução e a estreia de Cipriano, o referido político exerceu os cargos de Deputado Estadual
e Federal, ele aprovou requerimento na Assembleia Legislativa do Piauí em que, a título de
apoio cultural, autorizou a concessão de ajuda para a realização do filme.63 Na Câmara
Federal, promoveu uma solenidade em homenagem a Cipriano, que se realizou no dia 19 de
maio de 1999, no Espaço Cultural Zumbi dos Palmares, da Câmara dos Deputados, em
Brasília, da qual participaram outros representantes da bancada federal do estado. Os jornais
piauienses noticiaram a homenagem na capital federal como uma forma de não apenas chamar
a atenção para a ação promovida por alguns nomes da política piauiense, mas, também, para
instigar e denunciar a falta de apoio às iniciativas de produção cultural no estado.
Dois meses após a solenidade realizada no Espaço Cultural Zumbi dos Palmares, liamse na imprensa piauiense rumores de que os órgãos estaduais de incentivo à cultura deixariam
Cipriano em segundo plano e bancariam a realização de outras obras cinematográficas.
Reagindo a tal possibilidade, veiculou-se a urgência da bancada política piauiense se
envolver, verdadeiramente, com a cultura local que, no caso em questão, significaria apoio
financeiro ao filme de Douglas Machado:
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Requerimento ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Assembleia Legislativa do Estado
do Piauí, Gabinete do Deputado Wellington Dias. Teresina, 8 abr. 1997. Arquivo Particular da Trinca Filmes.
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Infelizmente os piauienses não poderão assistir ao primeiro longa-metragem
do Estado antes do ano 2000. Pelo menos, segundo informações obtidas
através do informe bimestral Casa Cinema do Piauí, produzido pelo cineasta
Douglas Machado e sua produtora Suzana Jales. Eles se mostraram
preocupados com as declarações feitas pela presidente da FUNDEC,
Lourdes Rufino, que em entrevista a uma revista local revelou estar
pensando em filmar um longa sobre a Batalha do Jenipapo [...]. Por que não
juntar forças e primeiro finalizar e exibir Cipriano? [...] No último dia 19 de
maio, no Espaço Cultural Zumbi dos Palmares em Brasília, “Cipriano”
recebeu homenagem do deputado federal Wellington Dias (PT-PI). A
intenção do evento era sensibilizar e, sobretudo, unir a bancada política do
Piauí em prol da produção. “Se este encontro, bem como outros ocorridos
em nossa capital, vão chegar a resultar em algo concreto é uma incógnita:
depende muito do quão nossa bancada política e empresários estejam
realmente engajados com nossa cultura”, opina Machado.64

Contudo, o exemplo mais efetivo dessa militância cívica em favor da causa identitária
identificada em Cipriano está presente em um dos pronunciamentos do próprio deputado:
Este filme foi produzido com artistas da terra, liderados pelo cineasta
Douglas Machado e a produtora cultural Suzana Jales. Cenas trabalhadas nos
municípios de Piripiri, Piracuruca e nosso litoral. Há no filme uma
preocupação com cada palavra escolhida na construção da narrativa – tanto
pelo significado regional como pelas imagens por elas sugeridas. Esta leitura
é também empregada a uma variedade de aspectos místicos e religiosos
encontrados no Sertão [...]. Este filme é fundamentado, sobretudo, no
aspecto mais puro de nossa cultura: a tentativa de reconquistar o espectador
sobre sua importância e valorização. A valorização das rezadeiras tão
comum na minha terra, sua fé, seus conflitos e vida poética. Que ainda
resistem no mundo atual.65

Verifica-se no discurso a exaltação da resistência “ao mundo atual”. Independentemente
se houve preocupação em incentivar a produção de bens culturais no estado ou se esses
discursos não passam de oportunismo político, o fato é que a participação de políticos locais,
seja em simples discursos, em ações de divulgação ou mesmo com pedidos de liberação de
verba pública para o filme, fez com que as notícias referentes a Cipriano expandissem sua
área de influência para além das páginas de cultura. Mais do que isso, no momento em que o
país mergulhava na ideia de (re)encontrar sua história, identidade, memória e tradições, a
disposição em discutir esses temas se mostrou, politicamente, útil. Destaco uma das várias
notas que saíram na mídia local, destinadas aos assuntos políticos, por conta da cobertura
jornalística da solenidade realizada em Brasília para apresentar Cipriano à bancada piauiense:
64
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“CIPRIANO” enfrenta mais problemas. Jornal Meio Norte, Teresina, 15 jul. 1999, Caderno Alternativo, p. 3.
CIPRIANO: o primeiro longa-metragem do Piauí. Discurso pronunciado pelo Deputado Wellington Dias na
sessão do dia 17 de maio de 1999.
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Somente os deputados Wellington Dias, Heráclito Fortes, Marcelo Castro,
João Henrique e os senadores Hugo Napoleão e Freitas Neto prestigiaram a
mostra do filme Cipriano, em Brasília. Mesmo com a ausência de muitos
políticos, Suzane Jales, produtora do filme, disse que o saldo foi muito
positivo. De acordo com Suzane Jales, os deputados e senadores se
comprometeram a, todos juntos, viabilizar a finalização do filme. O que é
muito justo! Cipriano é uma produção que já recebeu convite para exibição
em cinco países (Suécia, Espanha, França, Itália e África do Sul), mas não
consegue sair do Piauí. O mais triste nessa história é que isso acontece no
momento em que todos estão procurando uma “marca” para as
comemorações dos 500 anos de descobrimento do Brasil.66

A nota do Jornal O Dia toca em pelo menos três aspectos para os quais venho
chamando a atenção neste capítulo: há, primeiramente, uma espécie de ressentimento pelo não
respaldo dos políticos piauienses à solenidade na qual, sugestivamente, não se prestigiaria
apenas um filme, mas uma produção que carregaria as marcas identitárias do estado que esses
políticos tinham a obrigação de representar; em segundo lugar, há um clamor em defesa dos
políticos que endossaram o ato; por último, fica evidente como parte da mídia local
oportuniza uma ligação entre o filme e os eventos comemorativos dos 500 anos da chegada
dos portugueses ao Brasil.
A relação entre Cipriano, políticos e instituições do Estado não ficou limitada ao então
deputado Wellington Dias, como indica o primeiro relatório da pré-produção, que o diretor de
Cipriano divulgou entre os envolvidos com o filme:
O trabalho de busca de financiamento e contatos com pessoas de
reconhecimento público tem sido constante. O apoio do Dep. Estadual
Wellington Dias e do Sr. Osmar Júnior (Presidente da Fundação Cultural do
Piauí) são exemplos – ressaltaríamos ainda o encontro com o Exmo. Sr.
Francisco de Assis de Moraes Sousa (Governador do Estado do Piauí, em 27
de fevereiro) e com o Sr. Juracy Leite (Presidente da Assembleia Legislativa
do Piauí, em 29 de abril). O apoio está na credibilidade destinada ao projeto
e na importância creditada em realizá-lo.67

Além de menções explícitas aos políticos, verificou-se a existência de memorandos e
ofícios enviados a outros órgãos públicos, Ministérios e Prefeituras de cidades do interior do
estado. Estão nesse grupo de documentos ofícios enviados pela equipe do filme à presidência
do Banco do Nordeste do Brasil e o ofício enviado pela Fundação Cultural Monsenhor
Chaves (Fundação teresinense de apoio à cultura) ao Ministério de Relações Exteriores,
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CIPRIANO I e Cipriano II. Jornal O Dia, Teresina, 22 mai. 1999. Coluna Cajuína.
MACHADO, Douglas e JALES, Suzane. Primeiro relatório de produção de Cipriano – março e abril de
1997. Arquivo particular da Trinca Filmes.
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quando dos primeiros contatos para viabilizar a entrada no país da equipe e do maquinário
sueco.68 Entre os prefeitos contatados estão os das cidades de Castelo do Piauí, Luiz Correia
(onde foram gravadas as cenas finais do filme), Parnaíba, Piripiri e Teresina.
Todavia, a atmosfera otimista quanto à participação efetiva dos políticos e dos
empresários locais na viabilização do projeto para a realização de Cipriano não demorou a se
dissipar. Os discursos que transitam entre a euforia e a decepção, à medida que os prazos se
alongaram e a data prevista para a estreia do filme nos cinemas parecia cada vez mais
distante, aparecem com frequência no noticiário local. Em intervalo curto de tempo pode-se
encontrar informações desanimadoras, como se vê na reportagem de capa publicada no Jornal
Meio Norte em 22 de dezembro de 1999: “Detalhes que impedem o sucesso. Parece
inacreditável, mas o primeiro longa-metragem genuinamente piauiense continua emperrado
por falta de verbas”.69
Mesmo após a estreia do filme nos cinemas locais, a crítica à falta de empenho político
para a realização de Cipriano – que à época passa a ser traduzida e denunciada devido à
demora da sua estreia – continuou a ocupar as páginas dos jornais locais. Em uma das
reportagens mais mordazes em relação às críticas negativas ao filme (na oportunidade,
Cipriano foi acusado de ser “razoável”, “estereotipado”, “fora do tom” e “mal dirigido”),
pôde-se ler um desabafo pela falta de apoio à sua equipe produtora:

Trabalho fora dos padrões hollywoodianos, de base cultural e obviamente
autoral, Cipriano, de Douglas Machado, é, diga-se de passagem, uma grata
Ação Afirmativa num Estado em que autoridades despreparadas se propõem
a torrar dinheiro público em películas forasteiras, de mero apelo comercial, e
deixam, por exemplo, em razão de absoluta insensibilidade, a Orquestra
Sinfônica Brasileira passar ao largo do Piauí, o que embora revolte,
estranheza alguma cause, já que o referencial de arte dos karnakeiros
[referência ao Palácio do Governo Estadual] de todos os matizes é, como
todos sabem, Frank Aguiar e mediocridades similares.70

Desse depoimento, além do lamento pela não apresentação da Orquestra Sinfônica
Brasileira em Teresina71 e da crítica política, merecem destaque, ainda, dois outros aspectos: a
68

Ofício nº 141/97-GP. Nele, lê-se: “Não só pelo nível da equipe e do projeto, mas também pelo fato de ser o
primeiro filme piauiense de longa-metragem, esta Fundação louva e apoia a equipe dirigida por Douglas
Machado. Apelo a Vossa Excelência no sentido de colaborar para que este sonho se realize o quanto antes,
sem entraves burocráticos que prejudiquem o entusiasmo e o amor à arte dos responsáveis por esta produção
cultural-artística”. Arquivo particular da Trinca Filmes.
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JORNAL Meio Norte, Teresina, 22 dez. 1999.
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SAMPAIO, Airton. Cipriano, uma recepção crítica. Jornal Meio Norte, Teresina, 18 abr. 2001, p. 3.
71
A polêmica foi causada no mesmo mês da estreia de Cipriano nos cinemas de Teresina e, guardadas as
particularidades de cada evento, caiu na mesma conta das críticas realizadas à falta de investimentos em
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projeção do filme como parte de uma ação capaz de alavancar a autoestima do povo piauiense
e, ao mesmo tempo, a construção de um discurso alinhavado por ressentimentos. É sugestiva
a elevação do filme à condição de uma ação afirmativa para o estado, mesmo que isso destoe
da incapacidade de seus gestores em perceber tal importância. Do mesmo modo, é estranha a
forma como o discurso identitário e ressentido contra o financiamento público às “películas
forasteiras” também recai sobre os artistas locais, como Frank Aguiar, acusados de serem
medíocres.
Pelo significado, a frequência com que aparecem e a importância, os discursos
positivadores do piauiense e, por outro lado, aqueles ressentidos quanto à situação marginal
que ainda marca a produção e a cultura no estado, serão analisados separadamente, embora,
historicamente, cumpram o mesmo papel na construção de uma autoimagem para o Piauí.

4 Mais do que um filme, um impulsionador da autoestima piauiense: Cipriano e os
discursos positivadores da produção cultural do Piauí

O Piauí, obrigatoriamente, como há algumas décadas, não mais faz parte do
anedótico popular. Se o humorista carioca Juca Chaves se encarregou de
denegrir a imagem do estado, Brasil afora, os piauienses reagiram aos
insultos e achincalhes e passaram a ocupar o noticiário do país, colocando
em pauta talento e criatividade: é o Piauí que dá certo. Foram anos e anos de
luta e batalhas, para que o Piauí pudesse se firmar no cenário nacional, antes
ocupado somente pelos estados do sul; não foram poucos os piauienses que,
em outras terras, se furtaram a dizer que eram procedentes do estado mais
pobre do país, do estado que tinha como bandeira um couro de bode, como
acentua o repórter Idalécio Wanderley, em vasta matéria publicada na revista
O Cruzeiro que, à época, década de 60, era a de maior circulação nacional.
Tinha-se vergonha de revelar a verdadeira identidade, por medo de
preconceito, da repulsa certa [...]. Hoje, depois de anos e anos, a situação
mudou e o estado passou a ser um exportador de talentos nas mais variadas
áreas [...]. Hoje não mais existe um preconceito claro, como acontecia
antigamente. E esse preconceito era disseminado no estado, fazendo com
que os patrícios não acreditassem que alguém da terra dos 40 graus pudesse
se destacar lá fora [...]. O piauiense não tinha autoestima, porque ainda não
havia aparecido alguém que pudesse mostrar que ele não podia baixar a
cabeça para os sulistas, só porque morava no estado mais pobre do Brasil
cultura na qual Cipriano esteve amplamente envolvido. Muito noticiadas na imprensa local, as críticas à
constatação de Teresina ter sido a única capital do Nordeste a ficar de fora da turnê da Orquestra Sinfônica
Brasileira foi ainda mais apimentada pelo fato de a turnê ser intitulada “Brasil século XXI: clássicos do
Nordeste”, o que, obviamente, revoltou os defensores da cultura regional. Parte das polêmicas e acusações
entre vários órgãos e representantes institucionais é encontrada em: EXCLUSÃO. O Piauí está fora da turnê
regional da Orquestra Sinfônica Brasileira. Jornal Meio Norte, Teresina, 4 abr. 2001. Caderno Alternativo.
MAL-ENTENDIDO deixou o Piauí fora da turnê. Jornal O Dia, Teresina, 5 abr. 2001. Caderno Torquato.
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[...]. Em 1971, o time do Santos Futebol Clube veio jogar com o Tiradentes
[time da capital, Teresina] – na época uma das melhores equipes do
Nordeste. A atração maior seria Pelé que, por motivos ainda hoje não
devidamente esclarecidos, não desembarcou com o time. Cansado de tanto
achincalhe, o governador não aceitou desculpas e mandou o Santos voltar do
aeroporto para São Paulo. O que encheu de orgulho o povo piauiense, que se
sentiu vingado, valorizado.72

Inicio este tópico do capítulo com uma longa citação para reiterar um tipo de discurso
localista e para mapear os caminhos que problematizarei. Publicada pouco mais de um ano
após a estreia de Cipriano e ainda antes do fechamento do seu ciclo de distribuição, com a
chegada às locadoras de Teresina e da exibição em rede nacional através do Canal Brasil, a
reportagem, que traz o sugestivo título “O Piauí que dá certo”, parece dar o tom a um tipo de
discurso relacionado ao filme. São discursos carregados de mensagens de corte identitário.
O texto da reportagem desvela o ressentimento quanto ao não reconhecimento do Piauí
no cenário nacional, da supremacia dos “sulistas”, da vergonha e da necessidade dos
piauienses esconderem sua própria identidade; se ressentem, por fim, do fato de esse
preconceito reverberar entre os próprios piauienses – os “patrícios” da terra – que, por isso,
não acreditam na potencialidade da produção cultural no estado. Esse tipo de sentimento,
produto de uma “retórica vitimológica”73 presente na maioria das construções identitárias no
Piauí, também aparece em muitas notícias sobre o processo de produção de Cipriano.
Uma análise mais atenta desses enunciados vitimológicos pode revelar algo substancial:
uma percepção do passado, do presente e do futuro do Piauí que se apresenta,
respectivamente, como negativa (no caso de um passado recente em que a regra eram os
achincalhamentos do estado e dos seus habitantes), positiva (num presente onde o pretenso
estado mais pobre da federação mostra seu valor para todo o país e parece “calar a boca” dos
“sulistas”) e, principalmente, uma expectativa positiva com relação ao que o futuro reserva ao
estado e, em particular, às suas produções culturais.
Os discursos localizados entre aqueles estruturadores de mensagens de positivação da
autoestima local parecem apontar para duas direções comuns e que se repetem no noticiário
relacionado a Cipriano, seja na imprensa local, seja pelos próprios realizadores do filme: ora
72
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VILARINHO, Marco. O Piauí que dá certo. Jornal O Dia, Teresina, 30 jun. 2002. Caderno Metrópole.
A ideia de uma “retórica vitimológica” é discutida pelo historiador Paulo Gutemberg ao analisar obras e
autores importantes da historiografia piauiense do final do século XIX e início do século XX e suas heranças
deixadas para as “narrativas da piauiensidade” nas décadas seguintes: “Na mídia local, sobram exemplos dessa
retórica vitimológica, evocada com maior carga sempre que a mídia nacional ou um livro didático esquece de
colocar o Piauí no mapa do Brasil ou quando uma autoridade, um humorista ou um empresário do sul do país
faz declarações ou piadas sobre a pobreza material ou destaca uma suposta insignificância política e cultural
do estado.” Cf. SOUSA, Paulo Gutemberg de Carvalho. Op. cit., p. 31.
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(re)afirmam a capacidade do Piauí e dos seus filhos de produzir cultura, ora exaltam o fato de
o estado, através dos seus artistas e produtos culturais, finalmente, romper obstáculos,
mostrando o verdadeiro Piauí. Esses discursos positivadores apareceram com mais
intensidade no noticiário local ao passo em que se aproximou a data da estreia do filme nos
cinemas, momento em que ele não corria mais o perigo de não ser concluído, a exemplo do
que ocorrera antes com inúmeras iniciativas semelhantes. Faltando pouco mais de um mês
para que Cipriano chegasse aos cinemas, a reportagem de capa do Caderno de Cultura de um
dos jornais de maior circulação no estado veiculou esse discurso positivador:

O longa, segundo Douglas Machado, é um orgulho não só para a equipe que
produziu o filme, mas para todos os piauienses. É uma forma de mostrar ao
Brasil e ao mundo que no Piauí também se produz cinema e que o Estado
tem história e belas imagens para serem gravadas.74

O tom ressentido e otimista que marca as reportagens “O Piauí que dá certo” e a que
aparece na capa do Caderno Alternativo no Jornal Meio Norte também se faz presente na
primeira matéria de jornal vinculada a Cipriano no ano da sua estreia nos cinemas
teresinenses. Em 2 de janeiro de 2001, a imprensa local divulgou a seguinte notícia:

O número 2001 é mesmo poderoso. É um novo milênio, novo século, nova
década e novo ano. Tudo ao mesmo tempo agora. É conjunção suficiente
para mexer com a cabeça dos artistas mais antenados. Para muitos,
entretanto, a passagem mais aguardada dos últimos tempos se resume em
uma palavra: expectativa. Novos projetos estão sendo armados pelos artistas
e produtores culturais piauienses. Antes de colocar a mão na massa, eles
pretendem respirar fundo e investigar a natureza de suas aspirações neste
novo século. E as novidades não param de ser anunciadas. Uma delas vai
calar fundo na chamada “piauiensidade” ou sentimento de autoestima do
piauiense: a estreia do primeiro longa-metragem piauiense, o longa
“Cipriano”, escrito e dirigido por Douglas Machado. Depois de atravessar
dois anos de produção e corridas por recursos junto a empresas privadas e ao
MINC, o diretor tenta contemporizar. “Por enquanto ainda não gostaria de
criar expectativas, mas certamente o filme deve estrear ainda no primeiro
semestre de 2001 [...] o Brasil abriu os olhos para o Piauí e, a partir desse
ano, seremos vistos de forma diferente. O Piauí está no mundo e não está
isolado”, garante.75

Nessa reportagem – que traz como chamada um subtítulo motivador: “O novo ano é
encarado com otimismo pelos artistas piauienses, que fazem planos de desenvolvimento” – é
possível destacar três termos: “novo”, “expectativa” e “otimismo”. Juntam-se a estes
74
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JORNAL Meio Norte, Teresina, 20 fev. 2001. Caderno Alternativo.
O CINEMA dará um grande salto em 2001. Jornal Diário do Povo, Teresina, 2 jan. 2001, p. 12.
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“piauiensidade” e “autoestima”. Sobressai no texto que o ano de 2001 – para além do
otimismo gerado por se tratar de mudança de milênio – é significado como uma promessa de
realizações positivas, sobretudo, pelo que parecia reservar à produção artística do Piauí. A
expectativa em relação à produção cultural do novo ano se deve ao fato de ela ser percebida
como capaz de dar a merecida visibilidade ao estado, corroborando a constatação de que o
Piauí também “está no mundo”.
É possível problematizar os discursos veiculados pelas reportagens citadas a partir do
que propõe Reinhard Koselleck em sua análise conceitual da aplicabilidade historiográfica das
categorias de experiência e expectativa – essa última, por sinal, muito utilizada pela imprensa
piauiense quando tomou como referência Cipriano. A tese defendida por Koselleck é a de que
essas categorias, embora pretendam e não possam ser aplicadas fora de um grau elevado de
generalidade,76 são absolutamente necessárias à compreensão historiográfica, pois equivalem
ao entendimento de tempo e espaço e entrelaçam passado, presente e futuro:

Minha tese afirma que na era moderna a diferença entre experiência e
expectativa aumenta progressivamente, ou melhor, só se pode conhecer a
modernidade como um tempo novo a partir do momento em que as
expectativas passam a distanciar-se cada vez mais das experiências feitas até
então.77

Dessa concepção, pode-se desenvolver uma ampla problemática aplicável ao objeto
desta pesquisa. Primeiramente, constata-se que as expectativas construídas pela imprensa
local em relação ao filme não estiveram ligadas, necessariamente, à experiência e a um
acompanhamento mais criterioso da sua produção. Quase todas as notícias foram estruturadas
sob a expectativa do que o filme viria a ser e quais benefícios ele poderia trazer para a
visibilidade do Estado e para a ampliação da autoestima do seu povo, o que justificaria,
também, a ansiedade por parte da imprensa local de encontrar na produção piauiense as
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Segundo Koselleck, no emprego cotidiano dessas categorias “se depreende que nem ‘experiência’ nem
‘expectativa’, como expressões, nos transmitem uma realidade histórica, como o fazem, por exemplo, as
designações ou denominações históricas. Denominações como ‘acordo de Potsdam’, ‘economia escravista
antiga’ ou ‘Reforma’ apontam claramente para acontecimentos, situações ou processos históricos. Já
‘experiência’ e ‘expectativa’ não passam de categorias formais: elas não permitem deduzir aquilo de que se
teve experiência e aquilo que se espera. A abordagem formal que tenta decodificar a história com essas
expressões polarizadas só pode pretender delinear e estabelecer as condições históricas possíveis, não as
histórias mesmas. Trata-se de categorias do conhecimento capazes de fundamentar a possibilidade de uma
história. Em outras palavras: todas as histórias foram construídas pelas experiências vividas e pelas
expectativas das pessoas que atuam ou que sofrem. Com isso, porém, ainda nada dissemos sobre a história
concreta – passado, presente ou futura.”. KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica
dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 306.
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Ibidem, p. 314.
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imagens e as situações que marcaram os filmes ambientados no sertão e que foram produzidos
em décadas anteriores (temáticas ligadas à miséria, à seca e às relações conflituosas entre o
campo e a cidade). Ademais, muito frequentemente a história do cinema no Brasil é
alicerçada sobre uma ideia de ciclos e, consequentemente, na compreensão de possíveis
momentos de crise e desenvolvimento, o que também se aplica à história do cinema no Piauí;
essa prática explica a tentativa de estabelecer uma relação de continuidade e evolução entre os
filmes em Super-8 das décadas de 1960 e 1970 e Cipriano.
Desse modo, vale questionar se ao tentar construir uma linha evolutiva para a história
do cinema local houve projeção dessa linha em direção ao futuro esperado desse mesmo
cinema. Se a resposta for positiva – e me parece ser –, cabe ainda questionar como esse
processo esteve relacionado ou foi impulsionado com a aproximação do lançamento do filme
de Douglas Machado. Uma das hipóteses para essas questões é que a possibilidade de
realização do primeiro longa-metragem do Piauí, aliada à prática de compreender a
cinematografia brasileira a partir de ciclos de desenvolvimento e crise, serviu para construir
uma expectativa de que dias melhores viriam para o cinema e para a cultura do estado. As
matérias publicadas em jornais e revistas e os programas exibidos nas TVs e nas rádios
piauienses parecem contribuir para a sustentação de tal hipótese. Houve grande expectativa de
que Cipriano pudesse ser uma espécie de elo entre o passado e o futuro do cinema no Piauí e,
mais, que o filme pudesse suprir uma necessidade, há muito sentida na cultura local:
apresentar positivamente o Piauí para o mundo, vingando os achincalhes, menosprezos e
esquecimentos dos quais o estado e o povo do Piauí seriam as maiores vítimas.
Como afirma Koselleck,78 mesmo estando relacionada com o ainda-não acontecido,
com o não experimentado e com o que apenas pode ser previsto, a expectativa se realiza no
hoje – ela é “futuro presente” – estando carregada de esperança, medo, desejo, vontade e
inquietude que movimentam e direcionam as ações dos homens em seu tempo.79 O tom
carregado de expectativa em relação aos significados do filme é emblemático e aparece na
primeira matéria de jornal vinculada a Cipriano a que tive acesso. Em maio de 1997 –
portanto, quatro anos antes da estreia do filme – a imprensa local destacava:
78
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Cf. KOSELLECK, Reinhart. Op. cit., p. 310.
Para Koselleck, a ideia de expectativa na forma como a encontramos na cultura ocidental é devedora das
reflexões de Kant: “[...] o futuro será diferente do passado, vale dizer, melhor. Todo o esforço de Kant como
filósofo da história esteve voltado para ordenar as objeções da experiência contra isso, de forma a confirmar a
expectativa do progresso [...]. Kant que criou a expressão ‘progresso’, aponta a mudança de rumo que se
aponta aqui. Uma predição que espera fundamentalmente o mesmo para ele um prognóstico. Pois contradiz
sua expectativa de que o futuro seria melhor porque deve ser melhor. Cf. KOSELLECK, Reinhart. Op. cit., p.
318.
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O Piauí está definitivamente acertando o passo com o resto do mundo. Pelo
menos quando o assunto é sétima arte, isto porque, um grupo de
profissionais do estado [...] acaba de engatilhar a primeira produção
cinematográfica do Piauí [...]. “É um filme bastante singular”, afirma
Douglas Machado. “E está na hora de abrir a boca e dizer ao povo que
estamos fazendo o primeiro filme totalmente piauiense, com uma equipe
piauiense, com atores piauienses, com história escrita e dirigida por um
piauiense”.80

Essa primeira reportagem chama a atenção pelo fato de expor um sentimento singular e
que parece compor o significado que se deseja alcançar com Cipriano: o sentimento de que o
filme é um acerto de contas entre o Piauí e o mundo. Esse acerto de contas ora se refere a um
problema de ordem histórico-temporal (uma espécie de atraso econômico e político do Piauí),
ora é trabalhado numa perspectiva mais identitária (a possibilidade de o piauiense se
reconhecer, sem temor, como tal). Ao examinar esses discursos, pude perceber que não é
incomum o agenciamento, de forma simultânea, das perspectivas histórico-temporal e
identitária no interior de um mesmo texto, como assinala a reportagem citada anteriormente.
A matéria de jornal desvela um sentimento que, como observou o historiador Paulo
Gutemberg em seu estudo sobre os textos historiográficos fundadores da ideia de
piauiensidade, se revela como uma espécie de “ferida narcísica não cicatrizada” e que
provoca a construção de uma “retórica vitimológica”81 que, no caso do meu objeto, ultrapassa
os próprios significados e interpretações autorizados pelo filme. Ao propor uma leitura dos
caminhos acadêmicos percorridos entre o final do século XIX e o século XX para a
construção de uma pretensa identidade histórico-cultural piauiense – sintetizada na ideia de
uma piauiensidade, Gutemberg observa:
A mais importante tese defendida pelos intelectuais-historiadores diz
respeito à formação histórica da comunidade imaginada piauiense. A ideia
central, veiculada nos seus escritos e que se transformaria na retórica do
abandono-isolamento-atraso do Piauí, está ligada ao viés interpretativo da
história colonial brasileira que identifica na política colonizadora portuguesa
o esquecimento do interior da colônia, o hinterland. Segundo essa visão, a
colonização teria como objetivo a ocupação e a defesa apenas da costa
brasileira, em detrimento das terras interiores, e os intelectuais-historiadores
veem aí as raízes da letargia econômica, social e intelectual do Piauí [...]. Os
intelectuais-historiadores potencializam determinados aspectos da
colonização do território piauiense, identificados por Alencastro [um dos
expoentes da historiografia tradicional brasileira que, segundo Gutemberg,
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JORNAL O Dia, Teresina, 21 mai. 1997, p. 8.
Cf. SOUSA, Paulo Gutemberg de Carvalho. Op. cit., p. 30-31.
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serviu de suporte à historiografia piauiense] como negativos, dando um novo
significado para a história local, sob um ponto de vista republicano e
antilusitano. Após reconhecerem a pouca expressividade econômica, social e
cultural do Piauí e a falta de integração à comunidade nacional, em razão de
seu suposto isolamento, destacariam a contribuição do povo piauiense
[sobretudo nas lutas pela independência em 1822-23]. A história se
constituiria, então, no lugar por excelência da integração do Piauí ao Brasil,
e essa retórica do abandono-isolamento-atraso, à qual se juntaram as
condições mesológicas, ainda é usada para explicar a apatia cultural e
intelectual do Estado, sendo reiteradamente evocada durante o século XX na
crítica e na história da literatura local.82

Essa retórica do abandono-isolamento-atraso, que traz as marcas de fundação do lugar,
ultrapassa a produção historiográfica e literária, perpassando a produção cultural e os
discursos políticos no Estado. O historiador Francisco Alcides do Nascimento chama a
atenção para o fato de que os discursos construtores da imagem de um “Piauí pobre [e]
esquecido” e que só aparece na imprensa no “anedotário nacional” provocam desconforto no
poder público estadual desde, pelo menos, a década de 1970.83 Na época, o então governador
do Estado, Alberto Tavares Silva – uma das personagens marcantes da política local –
“considerava que a imagem divulgada do Piauí e de sua capital, fora dos seus limites, era
demolidora da autoestima dos piauienses, portanto era necessário modificá-la”.84 Como
observou o mesmo historiador e constatado nas construções mais conhecidas da capital do
estado, essas edificações passam a ser concebidas como obras promotoras de intervenções
estruturantes no espaço urbano e cultural de Teresina e do próprio Piauí: construção de
prédios públicos, criação de emissoras de TV e Rádio e a abertura, prolongamento ou
pavimentação de ruas e avenidas.
Em seus pronunciamentos públicos, o governador Alberto Silva, hábil agenciador de
discursos e situações negativas em seu próprio favor, ressaltava que o poder executivo
estadual era capaz de mudar a situação do Piauí no cenário nacional.85 O governador,
pessoalmente, como aparece em reportagem publicada no jornal O Estado, em 14 de agosto
de 1971, se encarregava de socializar notícias positivas: “Já sentimos algo de novo, as ruas da
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cidade respiram ares de motivação e otimismo, as chacotas pararam no Sul do país [...] na
certeza que será [Teresina], em poucos anos, uma das capitais mais bonitas do nordeste”.86
Esses discursos, em que se busca desconstruir a imagem de um Piauí pobre e esquecido,
ultrapassa a década de 1970 e chega ao noticiário jornalístico das décadas seguintes. Segundo
o historiador Francisco Santiago Júnior, com a instalação da primeira emissora de TV e,
sobretudo, a partir da década de 1990, com a criação dos maiores conglomerados de mídia e
comunicação do estado – vale a lembrança que se trata da mesma década em que se publica a
esmagadora maioria das notícias sobre o filme em estudo –, houve uma tentativa de
reformulação das imagens e da própria identidade vinculadas ao Piauí:

Essa tentativa, na mídia local, se dá através da padronização de imagens
representativas da coletividade do estado [...]. Tenta-se assim marcar a
diferença do Piauí frente aos outros estados brasileiros. Isso é mais claro na
década de 1990, época dos grandes conglomerados de comunicação, como o
sistema Meio Norte de Comunicação que tenta, com seus programas
televisivos e jornais, formular a imagem de um Piauí progressivo,
combativo, fazendo o possível para modificar a imagem depreciativa de
estado/povo pobre, rural, sofredor, coitadinho e analfabeto. O que ocorre é
uma tentativa de mudar as velhas imagens depreciativas e majoritariamente
rurais, provincianas do povo e adicionar a representação urbana, sintonizada
com o que há de mais moderno e avançado na sociedade mundial.87

Um exemplo dessa perspectiva pode ser encontrado na coluna “Que história é essa?”,
publicada semanalmente às quintas-feiras no jornal Diário do Povo, importante conglomerado
de comunicação, entre janeiro de 2001 e setembro de 2002, sob a assinatura da professora
Claudete Dias, uma das mais respeitadas pesquisadoras e uma referência na historiografia
piauiense. É sugestivo, pois ajudou a reforçar a ideia da necessidade de inserção do Piauí no
cenário nacional, o fato de os textos dessa coluna estarem, em sua maioria, localizados em
seções ao lado das notícias relacionadas a Cipriano. Organizados em 2005 na forma de livro,
a maior parte do material dessa coluna – vale ressaltar que, pelo próprio veículo de
comunicação em que foram publicados inicialmente e pela proposta inicial do projeto, os
textos eram endereçados ao grande público, com linguagem e temas que não necessariamente
correspondiam diretamente à forma como eram elaborados na Academia – parece
compartilhar dessa retórica. No texto intitulado “Que história é essa de isolamento do Piauí?”
lê-se:
86
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Não se pretende aqui celebrar ou enaltecer esta ou aquela história, mas
estabelecer uma percepção das mudanças relacionadas com a necessidade
crescente de inserir o Piauí na história brasileira, frequentemente ignorado
ou mencionado apenas en passant ou a exemplo de outras regiões fora do
eixo Rio-São Paulo, destinado um papel secundário.88

É curioso como o título do artigo sugere a pretensão de desmistificar um possível
equívoco de interpretação, o qual seria responsável por construir a imagem do Piauí como
terra isolada. Mesmo apresentando dados e análises89 que desconstroem a tese isolacionista, a
historiadora reafirma, em parte da sua escrita, o mesmo equívoco que buscou corrigir. Essa
retórica do abandono-isolamento-atraso também embasou o noticiário acerca de Cipriano e
comentários dos próprios realizadores do filme. O trecho final de reportagem já mencionada
neste texto, na qual o diretor de Cipriano, mesmo que para valorizar a sua iniciativa e apontar
mudanças positivas na forma de se ver o Piauí, acaba por endossar a justificativa de que o
estado sofre uma marginalização histórica:
Por enquanto ainda não gostaria de criar expectativas, mas certamente o
filme deve estrear ainda no primeiro semestre de 2001 [...] o Brasil abriu os
olhos para o Piauí e, a partir desse ano, seremos vistos de forma diferente. O
Piauí está no mundo e não está isolado.90

Os discursos que se apropriam da ideia de marginalização sofrida pelo Piauí foram
recorrentes na imprensa local quando o assunto era o filme de Douglas Machado; o próprio
diretor, ao comentar sobre o projeto de captação de recursos para a realização de Cipriano ter
sido aprovado pela Lei do Audiovisual do Ministério da Cultura, ressaltou:

A aprovação da lei legitima o filme Cipriano como um projeto de extrema
importância para a cultura do país; no entanto, isso não quer dizer que o
filme já esteja pronto para ser exibido, ainda faltam alguns registros e
trâmites burocráticos a serem vencidos, porque as coisas para o cinema
brasileiro, principalmente para o piauiense, por ficar distante
geograficamente dos centros de cinema no Brasil, não são fáceis, há ainda
muitas nuances a serem ultrapassadas.91
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A retórica do abandono-isolamento-atraso também costuma aparecer de forma sutil em
discursos que exaltam a função estratégica que o filme poderia alcançar. Esses discursos
apontam para o fato de que através de Cipriano levar-se-ia “o Piauí para o mundo”92, como
afirmou diversas vezes a diretora de produção Suzane Jales. O diretor do filme também
cuidou de estabelecer uma ligação direta entre a qualidade técnica e narrativa buscada para
Cipriano e as imagens construídas acerca do Piauí:

Todas as pessoas que me acompanham desde o início sabem que o que eu
mais queria era um filme de qualidade, mesmo que demorasse muito. Quis
fazer um grande filme, não por egocentrismo, mas porque a responsabilidade
de fazer um filme no Piauí é muito grande. Todas as pessoas fazem muitas
piadas, que eu não gosto inclusive, sobre o nosso estado. Elas desconhecem
muito sobre o Piauí. Sobretudo os brasileiros que deveriam conhecer um
pouco mais, e por desconhecer, eles fazem chacota. Decidi que esse filme
tem que sair da melhor forma possível. Não tem que ser um filme de arte,
porque eu não acredito em produções de obra de arte, mas um filme seguro,
maduro, tecnicamente bem resolvido, com uma estória bem amarrada para
que nós possamos assistir ao filme e nos sentir orgulhosos, e ao exibir em
qualquer parte do mundo as pessoas também sintam orgulho desse filme ter
sido feito no Piauí e com tanto primor.93

Douglas Machado explicita como a busca por excelência na capacidade técnica para a
realização de Cipriano foi revestida da possibilidade de uma resposta para aqueles que
desconsideram o Piauí ou que simplesmente o desconhecem – o próprio diretor parece
trabalhar implicitamente com a ideia de ser o brasileiro um estrangeiro em seu próprio país,
haja vista o desconhecimento, sobretudo cultural, que a maior parte da população ainda
mantinha em relação às regiões não centrais da nação. Uma contradição parece surgir da
relação entre esses discursos ressentidos e, ao mesmo tempo, positivadores do fazer cinema
no estado e que pode ajudar a compreender as respostas contraditórias da imprensa e do
público quando, finalmente, o filme foi lançado: se por um lado a realização, com qualidade,
de Cipriano se coadunava com os discursos modernizadores e de afirmação da capacidade
local, por outro, o filme, divulgado como um sintetizador da “essência”, da “alma” e da
“cultura” piauiense, traz como ambiente e personagem um sertão arcaico, patriarcal, pobre e
que parece ter parado no tempo.
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Douglas Machado é ainda mais enfático em outros de seus argumentos acerca da
viabilidade de transformar o seu filme em uma questão de Estado, como demonstra matéria
publicada quando o diretor buscava recursos financeiros para o seu projeto:
Douglas lembra do presidente americano, Franklin Roosevelt, quando diz:
“aonde vão os nossos filmes, vão os nossos produtos”. E, nesse momento,
ele deseja que toda a comunidade seja alertada para a necessidade de
engajamento nesse grandioso e corajoso projeto de execução de um longametragem genuinamente piauiense. “Esse projeto precisa ser inserido dentro
de uma estratégia político-cultural para que juntos, produtores, fundações
culturais no Estado, empresários, políticos e cidadãos em geral, possamos
levar o Piauí para o mundo”, diz, cheio de esperanças.94

Douglas elabora um discurso singular, que parece ecoar com mais intensidade no caso
da cultura piauiense: a comparação com o vizinho, o estado do Ceará. O diretor estabelece
uma comparação que, independentemente de veracidade, parece em busca de despertar o
inconformismo do leitor piauiense em relação ao pretenso estado de inércia e desrespeito em
que se encontravam as produções culturais no Piauí:
Em relação à mídia o cineasta diz que não tem do que se queixar, “se
tivéssemos dos órgãos oficiais a atenção que recebemos da mídia...”
desabafa. O comentário de Douglas não é por menos. Entre outras coisas, o
filme recebeu elogios de Luiz Carlos Barreto e Helena Salém em mais de
meia página de matéria publicada na Folha de São Paulo. “Foi muito bom
ouvir o comentário de duas pessoas tão conceituadas”. Machado chega a
citar como exemplo a ser seguido o Ceará, que se interessou pelo poder de
divulgação do audiovisual e se deu bem. “É bom que fique claro que esse
não é um projeto individual e sim de conjunto. Onde o filme for vão os
atores, imagens e valores culturais do Estado. Lá em Fortaleza, o José
Araújo (diretor de O Sertão das Memórias, vencedor do Festival de Berlim e
outros) recebeu uma sala com toda a estrutura para trabalhar na produção de
As tentações de São Sebastião. Se não podem dar dinheiro ofereçam ao
menos a estrutura. Tenho certeza que o Cipriano é uma excelente estratégia
para divulgar esse estado”, comenta.95

Devido à visibilidade alcançada pelo projeto de Cipriano, o filme foi envolto em uma
verdadeira “estratégia político-cultural” e, como tal, passa a ser divulgado como um bem da
comunidade, merecendo atenção dessa e dos poderes públicos que têm como obrigação falar
em seu nome. Esse tipo de enunciado possui um longo histórico e reaparece na escrita de
intelectuais e da própria imprensa local, a ponto de transparecer que a preocupação não era
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propriamente com o filme, mas com a denúncia das injustiças praticadas com o Piauí –
Cipriano seria apenas um novo meio para retomar antigas disputas identitárias.
Um exemplo é a constante presença do estado do Ceará em muitas das reportagens que
tratam do filme de Douglas Machado. O estado vizinho aparece, sempre, como um modelo
que o Governo, o empresariado e a população do Piauí deveriam adotar como bem-sucedido
na valorização e investimento em produtos e artistas da terra. Desde as narrativas fundadoras
da piauiensidade nos anos finais do século XIX e iniciais do século XX, vem sendo construída
uma imagem do piauiense em oposição ao cearense: a ideia de que o piauiense, ao contrário
dos seus vizinhos, não defende ou valoriza o que é seu. A reflexão de Gutemberg acerca das
ideologias presentes na obra de Abdias Neves parece se aplicar aos discursos elaborados pela
imprensa piauiense e pela equipe de Cipriano:

O tipo piauiense ainda seria inferior ao cearense, pois esse sempre
demonstrava interesse na defesa das coisas de sua terra [...]. Abdias culpa a
ignorância dos nossos representantes em relação à história do Piauí e a
tolerância dos governos estaduais, que permitem frequentes invasões de
território para pilhar as nossas riquezas [...]. Ao mesmo tempo, Abdias
Neves faz uma narrativa vitimológica, para apresentar o presente como
resultado de um passado nada favorável aos piauienses, e ufanista para
propagandear a existência de supostas riquezas que, se bem exploradas,
poderiam constituir a redenção do Estado, considerado até então um dos
mais pobres da federação.96

Embora não estando, necessariamente, distante ou em oposição à positivação das
expectativas em relação aos significados e à possibilidade de realização de Cipriano, os
discursos ressentidos – até pelo fato de se apresentarem como parte recorrente entre os dizeres
locais constituidores dos discursos de piauiensidade – merecem uma problematização mais
apurada, o que justifica a escolha metodológica por constituir um item específico no interior
deste capítulo onde se possam fazer suas análises.

5 Cipriano e a vazão de discursos ressentidos: imagens negativas do Piauí e do fazer
cinema no estado
De tão imbricada, a perspectiva positiva e ressentida implicou o primeiro desafio a essa
fase da escrita: selecionar fragmentos de discursos para as análises de sentimentos positivos e
negativos agenciados em torno de Cipriano. O mais correto talvez fosse não tentar separar
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esses discursos, haja vista que eles constroem, quase que de forma inseparável, uma imagem
para o Piauí e o piauiense. Se mesmo assim optei por fazer essa separação foi tão somente por
uma questão de organização da escrita e problematização do objeto da pesquisa.
Um exemplo de como esses sentimentos estão imbricados e, sobretudo, como os
discursos construtores de uma imagem identitária para o piauiense a partir de uma retórica
vitimológica capturam indivíduos dos mais variados segmentos sociais e culturais, é o
depoimento, ao vivo, de uma ouvinte da Rádio Pioneira em maio de 1997, acerca de suas
impressões sobre o projeto de realização de Cipriano:
Maria Maura. Joel, eu estava ouvindo e fiquei aqui refletindo. Eu gostaria
de parabenizar o Douglas pela coragem de querer mostrar a realidade. Eu
parabenizo não apenas a ele, mas todos aqueles que procuram elevar o nome
do estado e mostrar para o Brasil, e se possível para o mundo, que o Piauí
não é esse estado que não existe.
Joel Silva. Professora, nesse caso, é o mundo porque a Suécia está
incorporada no projeto. Esse texto despertou, primeiramente, o interesse dos
suecos, depois foi que ele correu para cá.
Maria Maura. Olha Joel, a realidade é essa. A gente sabe que no Piauí,
assim como o Douglas, nós temos muitos talentos, nós temos pessoas
inteligentíssimas, infelizmente essas pessoas não têm a oportunidade de
fazer o que elas sabem fazer, de desenvolver seus potenciais. São felizes
aqueles que conseguem mostrar para o mundo que aqui no Piauí, inclusive,
teve o início da história [a ouvinte parece fazer referências aos achados
arqueológicos da pré-história piauiense localizados no município de São
Raimundo Nonato]. Espero que o Douglas tenha sucesso e também espero
que todos os empresários piauienses, que usufruem do nosso estado, tenham
a hombridade de apoiar, com toda a garra, esse projeto. Por que eu acho que
é um projeto bonito, é um projeto que eleva o estado e que mostra a nossa
realidade, que [aqui] tem miséria, mas que também tem pessoas inteligentes,
tem riquezas. O que falta realmente é compromisso. Se todos aqueles que
assumem o poder tivessem o compromisso que está tendo o Douglas...
Espero que todos os empresários procurem apoiar não só esse projeto, mas
que procurem também colaborar para que outras potencialidades passem a
ser desenvolvidas.97

Resolvido – nunca por completo e sempre de forma arbitrária – esse primeiro desafio,
passo à análise dos discursos ressentidos em torno do filme. Via de regra, esses discursos
lamentaram o não reconhecimento e valorização do Piauí no cenário político e cultural da
nação e da centralidade dada aos produtores culturais do eixo Rio-São Paulo na vanguarda
cultural do país. Por fim, são discursos que instilam ressentimento pela falta de credibilidade e
apoio aos artistas da terra, não valorizados por parte do empresariado e dos representantes
políticos do próprio Estado. Antes de analisar esses discursos, é necessário construir uma
97
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espécie de cartografia básica para o entendimento dos mecanismos de construção e ação
política do ressentimento.
De acordo com Claudine Haroche, há a necessidade de uma abordagem transdisciplinar,
na qual prevaleça a consciência do quão difícil é recortar um objeto quando ele está
relacionado aos sentimentos humanos, mesmo que estes se materializem no cotidiano em
ações políticas concretas. Para o autor, a autoestima e o ressentimento põem em jogo “as
próprias condições da construção de si mesmo” levando ao “sentimento de existência”. 98
Desse modo, o que está em jogo nos discursos que serão aqui analisados é, sobretudo, a forma
como setores da sociedade piauiense enxergam o próprio estado, seu povo e a sua cultura, ou
seja, trabalhar com discursos ressentidos é, em certo sentido, trabalhar com parte das
narrativas constituintes do que se acredita como sendo a identidade cultural local.
No caso do Piauí, inicialmente, o que parece chamar a atenção é a historicidade desses
discursos e a forma como eles aparecem na mídia e nos pronunciamentos dos políticos locais:
esse sentimento quanto à posição reservada à cultura e ao próprio estado já existia bem antes
de se filmar Cipriano, e tiveram a sua atuação prolongada mesmo depois da sua realização. O
que deve ser problematizada é a forma como o filme e, sobretudo, as notícias a ele vinculadas,
dão novo fôlego a esse sentimento difuso. O ressentimento “aparece como uma resposta
inconsciente, efeito longínquo de uma angústia ignorada, recalcada, ligada ao sentimento
ameaçador de uma negação da existência”.99 Na mesma linha de raciocínio, David Konstan
explica que o ressentimento é “geralmente um sentimento duradouro, não fugaz: [ele] é
cultivado e acalentado. Não se descreveria uma breve explosão de raiva como
ressentimento”.100
Em entrevistas e artigos, Douglas Machado parece dar voz a uma forma de
ressentimento que escapa do padrão mais comum através do qual esse sentimento é
manifestado. Para uma melhor compreensão das ideias agenciadas por Douglas Machado, é
fundamental recorrer a David Konstan que, ao traçar significados possíveis para o
ressentimento, faz uso, respectivamente, de P. F. Strawson e Roger Petersen, para quem esse
sentimento é ocasionado através de “situações em que alguém é ofendido ou injuriado pela
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ação de outro”101 e definido como “a emoção que deriva da percepção de que o grupo ao qual
se pertence está em uma posição injustamente subordinada em uma hierarquia de status”.102
O ressentimento nas ideias do diretor de Cipriano parece escapar, em parte, a essa definição.
Em um artigo, Douglas Machado reclama da falta de investimento e valorização dos bens
culturais produzidos no estado:
O poema “El matador”, de H. Dobal, até hoje me impressiona não apenas
como poesia, mas como reflexão histórica de um possível ódio herdado
pelos teresinenses a sua própria aldeia. Mataram os índios e o que restou na
memória coletiva não foi a dor da perda e sim, a negação dessa terra: a
danação de sermos o que somos. Não irei prolongar esta reflexão
abrangendo todo o Piauí – seria uma questão ainda mais complexa – reservo
os comentários aos habitantes de nossa capital. Em sua maioria, não vivem
nem vivenciam sua cidade. A valorização do “bom e melhor” está no que
vem de fora, no colonizador. Nossos olhos respiram outras capitais
brasileiras e outros países do planeta. Nossos pensamentos vivem em lugares
distantes enquanto nossos atos destroem os patrimônios públicos [...]. Nossas
casas, a roupa que vestimos, nossa universidade federal é adequada a climas
frios. Saímos dessa capital para estudar nos grandes centros, mas voltamos –
sempre – para continuar a falar mal dela, como se nossa eterna sina estivesse
exatamente na praga do ódio [...]. E para quem está se sentindo ofendido
com minhas “primeiras palavras” e provavelmente não fará uma leitura
adequada do texto, um pedido: participe da campanha “Saia de Teresina”. E
que nestas terras fiquem os que, verdadeiramente, nela respirem.103

Nesse fragmento, percebe-se que se não ocorre a ausência completa da noção de grupo
– afinal, se falam em teresinenses e em alguns momentos subentende-se a ideia de piauienses
– há a identificação do problema como sendo ocasionado pelos próprios filhos da terra; logo,
tem-se uma diluição da ideia do outro: o problema apontado pelo diretor não é o
constrangimento ou a falta de valorização provocados por grupos exteriores à comunidade
imaginada composta por teresinenses e/ou piauienses, mas a negação às suas origens pelos
próprios membros dessas comunidades, como se eles fossem estrangeiros em suas próprias
aldeias. Tomando essa reflexão, se percebe que os discursos de ressentimento no Piauí
parecem se organizar sob duas vertentes que, se não opostas, detectam os sujeitos e as ações
causadores desse sentimento como tendo origens e polos inversos: ou são os próprios filhos
da terra ou o outro, ou é a própria cultura piauiense ou a exógena.
Esse sentimento aparece ligado a Cipriano. Logo após o direito de exibição do filme ter
sido adquirido pelo Canal Brasil – fato celebrado como uma verdadeira conquista pelos
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realizadores do filme – o diretor, em entrevista cedida a um dos veículos de comunicação
mais identificados com a ideia de preservação e valoração da cultura regional, expõe o seu
ressentimento quanto aos empecilhos à realização de Cipriano:

No Piauí, tudo é difícil como em qualquer lugar do mundo. Quando você
toca uma produção, o mais difícil é conscientizar as pessoas que a gente
também é capaz de fazer um filme de qualidade em nosso estado. As pessoas
não acreditam que isso seria possível, isso é muito comum nos teresinenses.
Eu vivo dizendo e repito: quem não gostar de Teresina que vá embora para
Fortaleza, Rio de Janeiro, para os Estados Unidos ou para Europa, sai daqui
e deixe a gente [...]. O que me deixou assustado quando comecei o projeto
do filme Cipriano é que não recebi a credibilidade das pessoas devidas, elas
não acreditavam que seria possível.104

Embora salte aos olhos a força da afirmação “quem não gostar de Teresina que vá
embora”, parece ser mais importante, pois sugere uma constatação e um sentimento negativo
bem mais difuso, o fato de o diretor externar que a pouca credibilidade ao seu projeto ter sido
motivada por ser uma produção local. A vinculação da ideia de ser Cipriano uma produção
“genuinamente piauiense” foi, também, utilizada como um chamariz de espectadores. Ao ser
questionado se acreditava que o seu filme encontraria barreira por ser brasileiro e piauiense ao
mesmo tempo, Douglas é taxativo:
[...] a grande arma de “Cipriano” é o charme de ser o primeiro filme do
Piauí. Eu nunca vou abrir mão disso. Na década de 70, houve uma incidência
muito grande de curtas, mas somos o primeiro longa registrado. Quem não
gostaria de ir ver o primeiro filme de um Estado como o nosso? Isso com
certeza vai ser um grande mote de propaganda e vai levar muita gente para o
cinema.105

O otimismo manifestado por Douglas em relação à curiosidade em assistir ao primeiro
filme realizado no Piauí destoa do que aparece entre as primeiras reportagens endereçadas a
Cipriano, ainda em 1997. Apenas no mês de julho daquele ano encontram-se na imprensa
local declarações como as que se seguem, cuja tônica é a crítica à falta de apoio financeiro
para a realização do filme, tendo como justificativa o fato de ser uma produção local:
“O grande problema é conseguir patrocínio. Quando as pessoas ouvem dizer
que se vai fazer um filme com um elenco e mão de obra piauiense, elas não
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acreditam muito. O que é um absurdo, porque nós temos potencial para fazer
trabalhos de qualidade”, defende Douglas.106
Há menos de um mês para o início das filmagens de seu “Cipriano”, que
carrega a responsabilidade de ser o primeiro longa-metragem piauiense, o
diretor Douglas Machado explica que não censura mais quem resolve
abandonar a profissão de cineasta no país: como Arnaldo Jabor e tantos
outros que preferiram a sombra e água fresca da publicidade a ter que
descabelar para produzir uma ideia no formato 35mm. Ele mesmo explica
que não foi por falta de vontade que adiou sistematicamente, desde 95, a
realização de seu filme, mas de dinheiro. Incompatibilidades gerais também
na área burocrática. Da concepção do roteiro à aprovação do projeto do filme
junto à Comissão Normativa da Lei A. Tito Filho, foram meses. O
orçamento foi enxugado diversas vezes para facilitar a busca de patrocínio
num estado naturalmente avesso à cultura.107

Nessas reportagens, três aspectos podem ser considerados: primeiramente, há a
constatação – reiterada em outras oportunidades por meio da mídia local – de descrédito em
relação à realização do filme entre os próprios piauienses, ou seja, não é um descrédito
exógeno que pudesse ser denunciado ou combatido com um simples discurso identitário de
viés oposicionista. Essa constatação parece acentuar um tipo de ressentimento que Haroche,
tomando como referência os escritos de Norbert Elias, identifica como sendo originado no
sentimento de desprezo que os indivíduos sentem por si mesmos, 108 algo denunciado pelo
próprio Douglas. Em seguida, observa-se que os problemas relacionados à falta de patrocínio
e à extensa burocracia que afeta a produção cinematográfica brasileira, em especial Cipriano,
torna-se motivo de controvérsias pelo fato de também dificultar a realização do primeiro
longa-metragem piauiense. Por fim, e como que sintetizando os dois aspectos anteriormente
observados, constrói-se a problemática concepção do Piauí como um “estado naturalmente
avesso à cultura”.
Alguns meses antes da estreia de Cipriano, o diretor concedeu uma entrevista a um
jornal diário de uma das cidades que serviu de locação para o filme. A entrevista – a começar
pelo título impactante do tipo de ideia que se busca defender, “O que falta é um pouco de
bairrismo” – consegue absorver boa parte das matrizes de ressentimento voltado para o
próprio grupo:
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Visão – A Suécia participa do filme. Tem seis suecos que trabalham no
filme, o país deles, rico e que adora cultura, não quer investir no filme?
Douglas Machado – Engraçado que eles ficam abismados quando sabem
que as pessoas aqui não investem no filme, e eu tenho vergonha disso. Por
que os grupos poderosos daqui não investem num projeto nosso, por que eles
acham que não vai dar certo? Aí eu fico nessa, eles querem o filme, mas fica
sendo uma coisa deles, e eu não quero. Agora, eu não sei até quando vou
suportar isso, o Piauí tem que gostar de si mesmo, eu não quero ajuda, quero
parceria, quero que o piauiense goste mais de si mesmo. Por que Recife está
aí com filmes, música, porque os políticos investem. Aqui não, as pessoas
não investem. Falta bairrismo para a gente ter mais autoestima.109

Na questão proposta pelo entrevistador, que por sua vez é reforçada pelo diretor, vê-se
claramente a construção de uma oposição entre um “nós” (Brasil e Piauí pobres e
desacreditados de seu próprio talento) e um “outro” (uma Suécia rica e valorizadora da
cultura). É importante reiterar a forma como ocorre a divulgação de Cipriano como produto
enriquecedor da coletividade piauiense e, por isso, subentende-se, a iniciativa de financiá-lo
seria uma prova de que o Piauí e o seu povo apreciam a si mesmos. O ressentimento
provocado pela constante denúncia por parte de setores da imprensa de que “no Piauí não há o
hábito de investir em produções culturais”, 110 acompanha o filme até a sua estreia e repercute
em denúncias e discussões mais amplas quanto à apatia cultural e intelectual no estado.
Esse debate se prolongou por temáticas e setores mais amplos da intelectualidade local.
Acompanhando as discussões motivadas pela reafirmação da identidade cultural brasileira e,
em especial, do Piauí, por ocasião das comemorações dos 500 anos do país, foi lançado o
livro Apontamentos para a História Cultural do Piauí, que reúne artigos nos quais a proposta
era entender a produção cultural do estado, no interior de uma perspectiva mais ampla.
Contando com artigo do próprio Douglas Machado e com várias menções a Cipriano,
destaca-se a incisiva afirmação do cientista político, que posteriormente seria secretário de
Educação da Prefeitura Municipal de Teresina:
No meu entendimento, não é outro o ponto principal que deve organizar a
discussão sobre política cultural no nosso Estado. Como dizia o professor
Fonseca Neto, se 1963 foi um ano de debates sobre o Piauí, 2002 permanece
na mesma chave, é urgente redescobrir o nosso Estado, resgatando a história
de sua formação, repensando os limites de nossa experiência, digamos assim,
“civilizatória”.111
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Acompanhando esse clima de discussão sobre as possibilidades de produção e
investimento em cultura, a imprensa local deu voz a outros participantes do projeto de
Cipriano. Muitas vezes, essas vozes foram utilizadas como forma de provocar uma reflexão
sobre o tema do financiamento público para produções artísticas:

Tarciso Prado confessa ser apaixonado por teatro e espera que a cultura
tenha mais investimentos. “O povo acha que financiar cultura é
paternalismo. A cultura é financiada em todos os países desenvolvidos do
mundo. Paternalismo é financiar banqueiros e políticos”, desabafa,
afirmando ainda que enquanto não houver um governante que sinta a
necessidade de assistir a um bom espetáculo, ver uma boa ópera, conferir
uma boa música e prestigiar a literatura, assim como ele precisa de comida e
água, teremos um país mesquinho e pobre.112

A partir de 2001, quando do lançamento do filme, as denúncias sobre a falta de
investimento e apoio político a Cipriano engendram uma espécie de atestado da competência
e persistência da equipe produtora do filme, como se observa no pequeno e contundente texto
publicado em uma das colunas do Jornal Meio Norte voltadas às resenhas políticas locais:

Marco. O cineasta Douglas Machado consegue um feito, hoje, quando
começa a ser exibido no circuito comercial o filme Cipriano. É o primeiro
longa-metragem piauiense produzido no Estado e utilizando-se de talentos
da terra e dos parcos recursos aqui disponibilizados. Mas só em ser exibido o
filme já entra para a história, formando-se como um marco na cultura em
geral e particularmente nas artes cênicas. O filme serve, também, para
mostrar como a arte é tratada por aqui: quase com descaso, já que, para
realizar o filme, Douglas teve que andar de pires na mão.113

Esses discursos atuam na perspectiva de pensar o Piauí e a sua cultura sob dois
aspectos: ou defendem a tese vitimológica do isolamento-abandono-atraso da qual o estado
seria vítima histórica, ou a de que o próprio piauiense não valoriza e não tem apego pela sua
cultura. Acredito ser pertinente analisar como a utilização desses discursos ressentidos parece
muitas vezes, extrapolar o próprio campo das discussões políticas ou os debates acerca dos
bens culturais, para agenciar uma identificação entre a população local como se esta, por
sofrer do mesmo abandono e marginalidade, pertencesse à mesma comunidade.
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6 Tentando olhar o próprio rosto no espelho: Cipriano e os discursos construtores da
identidade piauiense
“Um marco na cultura local, que engrandece e orgulha a alma dos piauienses”. 114 Inicio
este tópico com a chamada de um dos inúmeros artigos que estabeleceram uma relação direta
entre as imagens construídas por Cipriano e o que se afirma ser a essência cultural do Piauí.
Essa relação foi estabelecida, basicamente, utilizando-se de dois artifícios que, quase sempre,
apareceram juntos nas críticas ao filme e ao seu processo de produção: primeiramente, houve
a preocupação de desconstruir o filme como sendo uma propriedade exclusiva do seu diretor,
reelaborando-se a imagem de Cipriano como patrimônio dos piauienses e, como repositório
da tradição, deveria ser apoiado por todos os membros dessa comunidade imaginária em que
se constituiu o “ser piauiense”. Ao mesmo tempo, veiculou-se a ideia de que o filme traria
enredo, imagens e diálogos que retratariam, com fidelidade, a cultura, os desejos, a identidade
e a própria alma dos piauienses.
Os discursos que agora passo a problematizar transitam por temas complexos, os quais,
muito frequentemente, aparecem imbricados uns aos outros. Pela complexidade de
significados e as relações que podem estabelecer, faz-se necessário abrir um breve parêntese
para algumas observações. A primeira delas é a relação, nem sempre harmoniosa, entre o
reconhecimento dos limites do nacional e o regional, no que se refere à construção de
discursos identitários.
Se a ideia de existência de um nacional e de um regional nasce “onde se encontram
poder e linguagem, onde se dá a produção imagética e textual da espacialização das relações
de poder”,115 cabe observar que a partir da década de 1920, quando se passa a referenciar o
Nordeste e a traduzi-lo como um espaço regional com características peculiares, intensifica-se
a construção de um “novo discurso regionalista” que conduzia a “um novo olhar em relação
ao espaço” e “uma nova sensibilidade social em relação à nação, trazendo a necessidade de se
pensar em questões como a da identidade nacional [...] trazendo, ainda, a necessidade de se
pensar uma cultura nacional, capaz de incorporar os diferentes espaços do país”. 116 Durante
esse processo, nenhuma outra região do país teve um discurso de construção identitária tão
forte e delimitador de evocadas particularidades da cultura regional quanto o Nordeste:
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A identidade regional permite costurar uma memória, inventar tradições,
encontrar uma origem que religa os homens do presente a um passado, que
atribuem um sentido a existências cada vez mais sem significado. O nordeste
tradicional é um produto da modernidade que só é possível pensar neste
momento [...]. Não é à toa que as pretensas tradições nordestinas são sempre
buscadas em fragmentos de um passado rural e pré-capitalista; são buscadas
em padrões de sociabilidade e sensibilidade patriarcais, quando não
escravistas. Uma verdadeira idealização do popular, da experiência
folclórica, da produção artesanal, tidas sempre como mais próximas da
verdade da terra.117

Nesse cenário, o mais importante é enfatizar que esse discurso identitário e regionalista
não é configurado de forma objetiva e exterior ao próprio espaço físico, cultural e político em
que busca atuar; ao contrário, “é na sua própria locução que esta região é encenada, produzida
e possuída”.118 Como se verá mais à frente, as questões de ordem identitárias trazidas à tona
pelos discursos em torno de Cipriano, embora pouco embasadas – talvez aí resida um dos
motivos de seu alcance e poder de convencimento entre o grande público –, deixam indícios
da forma como eles foram construídos e agenciados pela cultura local. Faz-se necessário
esquadrinhar a maneira como essas questões são postas em relação a Cipriano para
problematizá-las à luz dos referenciais teóricos que fundamentam as discussões sobre
identidade.
A ideia de que Cipriano seria um patrimônio do povo do Piauí começa a se delinear no
noticiário local quando se passa a construir, sobretudo através da diretora de produção do
filme, a sua imagem como uma criação cinematográfica cuja realização só seria possível
através do empenho de toda a comunidade piauiense119 e a criação de uma verdadeira
“cooperativa para fazer Cipriano”.120 Esses discursos, para além de fazerem um justo e
necessário reconhecimento a empresas e pessoas que tornaram possível a concretização do
projeto, tinham a função de despertar dois sentimentos complementares entre os leitores dos
jornais e futuros espectadores de Cipriano: gerar uma atmosfera positiva para que outras
entidades também se engajassem na realização do filme e divulgá-lo como patrimônio da
coletividade, o que justificaria a participação das esferas pública e privada. É essa a ideia de
Douglas Machado em muitas de suas declarações a jornalistas locais: “Quero que os
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piauienses tenham esse filme como sendo seu, que o cara saia do seu trabalho e vá vê-lo”,121
ou ainda, “não sinto [o lançamento do filme] como um momento meu, mas de importância
para todo setor cultural do estado”.122
A imprensa endossou esse discurso, que divulgava o filme como patrimônio cultural do
estado; é essa percepção de patrimônio coletivo que embasa boa parte dos posicionamentos
ressentidos em relação ao Governo do Piauí, pelo fato de ele não ter feito investimentos para a
realização de Cipriano.123 Em dezembro de 1999, quando as cenas do filme já haviam sido
gravadas e os seus realizadores acreditavam que em apenas alguns poucos meses já poderiam
fazer a estreia nos cinemas, publicou-se no noticiário local:

Sentindo cheiro de estreia! A sociedade do Piauí precisa entender que esse é
um projeto de todo cidadão piauiense e que todos devem juntar esforços [...].
Neste ano, a produção executiva do filme passou o tempo todo tentando a
aprovação pela Lei do Audiovisual. Luta que resultou no excelente presente
de Natal. Mas não foi um presente de Natal só para os produtores, não. O
filme Cipriano é um projeto do Piauí e deve, sim, mobilizar toda a sociedade
[...]. Douglas está empenhado em conseguir o apoio de toda a sociedade
piauiense nesse projeto.124

Observa-se a tensão quanto a um possível não entendimento sobre o significado do
filme, o que explicaria as dificuldades enfrentadas na captação dos recursos financeiros
necessários à sua realização. Os discursos que buscavam identificar as marcas da cultura
piauiense no filme, inclusive construindo a imagem de quais seriam essas marcas, são mais
complexos. Para sua melhor compreensão, é necessário estabelecer relações com a questão
das identidades. Inicialmente, como propõe Yves Déloye, é preciso fazer um exercício
interpretativo no sentido de “tentar dar conta do que está representado na própria noção de
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identidade” e, posteriormente, precisar “o estatuto teórico do conceito e, assim, evitar tomar
como dados os objetos pré-construídos pela linguagem comum”.125
Ao problematizar os significados geralmente atribuídos ao conceito de identidade,
Déloye assinalou que esses significados giram em torno de duas vertentes: na primeira, a
identidade é expressa como sinônimo daquilo que é ou se torna idêntico a algo, ou seja, ela
estaria relacionada ao caráter de dois ou mais serem idênticos, ou que se tornariam idênticos;
na segunda vertente, a identidade é exprimida como sendo o caráter daquilo que permanece
igual a si mesmo ao longo do tempo; nesse caso, a identidade seria uma questão de
permanência de uma característica essencializadora.126 Déloye explica, de forma mais
apurada, a utilização prática desses dois sentidos para o entendimento dessa chave conceitual:

A similitude, de um lado, a permanência, de outro. Embora próximos, esses
dois significados acentuam dimensões diferentes. Enquanto o primeiro
significado remete ao caráter que permite identificar um indivíduo a um
outro (e, por isso mesmo, remete à questão da construção social da
identidade, que busca apresentar um grupo como homogêneo, isto é, idêntico
e identificável), o segundo privilegia o enraizamento temporal do caráter
(isto é, sua reprodução ao idêntico ao longo do tempo) [...]. Quando se toma
a primeira acepção, privilegia-se o processo que tende a identificar, a
estabelecer a similitude entre dois indivíduos. Quando a orientação vai para
o segundo sentido da palavra, busca-se tomar a capacidade dessa identidade
de perdurar sem se modificar.127

O que se percebe é que ambas as posturas quanto ao entendimento e aplicabilidade do
conceito de identidade aparecem nos discursos indexados a Cipriano: a certa altura das
polêmicas que envolviam o filme, se questionou a participação de uma equipe composta por
suecos e se essa participação não contradizia a propaganda que colocava entre os principais
méritos do filme ter uma “equipe construída por gente da terra”.128 A resposta dos diretores do
filme é que os suecos tinham grande identificação com a cultura sertaneja e nutriam um
grande amor pela região; possuiriam “alma tão piauiense como qualquer outro piauiense”.129
De forma mais incisiva, foi questionado o local de nascimento de Vilma Alcântara, atriz
baiana, que interpreta a personagem Bigail. A este questionamento, de forma bem humorada,
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Douglas responde: “É baiana, mas já mora aqui no Piauí há tanto tempo...”.130 Esse tipo de
resposta dialoga com o conceito de identidade que a entende como sendo algo que pode ser
adquirido através da identificação, e não simplesmente definida pela origem do indivíduo.
Por outro lado, olhou-se para Cipriano e buscou-se encontrar na sua narrativa os
artifícios responsáveis pelo registro e preservação de elementos da cultura sertaneja piauiense
que estariam ameaçados de desaparecer em consequência da modernização pela qual passava
o estado. Retomo o citado pronunciamento do então deputado Wellington Dias para nele
sinalizar como o filme é percebido como uma forma de preservar valores culturais ameaçados
pela dinâmica do mundo moderno:

[...]. Este filme é fundamentado, sobretudo, no aspecto mais puro de nossa
cultura: a tentativa de reconquistar o espectador sobre sua importância e
valorização. A valorização das rezadeiras tão comum na minha terra, sua fé,
seus conflitos e vida poética. Que ainda resistem no mundo atual.131

A relação entre a busca pelas marcas identitárias de um povo e de uma cultura e os
movimentos de resistência às mudanças provocadas nas sociedades, sobretudo após o avanço
da globalização, já vem sendo apontada há algum tempo por um grupo significativo de
estudiosos da cultura. Embora se debruçando sobre os sistemas e discursos político-culturais
do pós-colonialismo e suas interfaces com a globalização, o pensamento de Stuart Hall parece
apontar algumas questões também estruturantes dos discursos identitários que estão sendo
problematizados também no Piauí. Ao discutir a proliferação das manifestações da diferença
no interior de uma cultura que se quer homogeneizante, Hall argumenta:

Juntamente com as tendências homogeneizantes da globalização, existe a
“proliferação subalterna da diferença”. Trata-se de um paradoxo da
globalização contemporânea o fato de que, culturalmente, as coisas parecem
mais ou menos semelhantes entre si (um tipo de americanização da cultura
global, por exemplo). Entretanto, concomitantemente, há a proliferação das
“diferenças”. O eixo “vertical” do poder cultural, econômico e tecnológico
parece estar sempre marcado e compensado por conexões laterais, o que
produz uma visão de mundo composta por muitas diferenças “locais”, as
quais o “global-vertical” é obrigado a considerar.132
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MACHADO, Douglas. Programa Painel da Cidade. Rádio Pioneira de Teresina, Teresina, 4 abr. 1997.
Entrevista.
CIPRIANO: o primeiro longa-metragem do Piauí. Discurso pronunciado pelo Deputado Wellington Dias na
sessão do dia 17 de maio de 1999.
HALL, Stuart. A questão multicultural. In: _____. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo
Horizonte: UFMG, 2003, p. 57.
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Muito próximo dessa concepção – embora esteja refletindo sobre a emergência de
possíveis movimentos nacionalistas no leste europeu e, nesse caso, o nacionalismo seria visto
como uma espécie de regionalismo em oposição ao restante da Europa, vista como
homogeneizada, Zygmunt Bauman observa:

Há duas razões óbvias para essa nova safra de reivindicações à autonomia ou
independência, erroneamente descrita como uma “ressurgência do
nacionalismo” ou uma ressurreição/reflorescimento das nações. Uma delas é
a tentativa séria e desesperada, ainda que mal orientada, de encontrar um
modo de proteger-se dos ventos globalizantes, ora gelados, ora abrasadores,
uma proteção que os muros carcomidos do Estado-nação não mais
proveem.133

As análises acima permitem problematizar a emergência desses discursos identitários na
cultura piauiense, no interior de relações de poder. Em outras palavras, Hall e Bauman
possibilitam pensar o papel e as ambiguidades que a modernização (materializada na
globalização econômica e cultural) exerce sobre discursos identitários; ao mesmo tempo em
que a globalização pode induzir a uma homogeneidade cultural, também serve como estímulo
a iniciativas que busquem reafirmar culturas regionais.
Desse modo, compreende-se melhor o significado atribuído a Cipriano, como se ele
fosse uma espécie de guardião da memória e da identidade piauiense em vias de
desaparecimento. Logo após a estreia, e talvez como forma de fazer frente às duras críticas
recebidas, o filme de Douglas Machado passou a ser defendido por setores da imprensa local.
Essa defesa pautou-se no fato de o filme se configurar numa possibilidade de resistência da
cultura local frente ao desenraizamento das novas gerações em relação às suas próprias
origens. Mesmo intelectuais que haviam se destacado anteriormente pelas críticas feitas às
formas de enxergar a cultura do Piauí apenas pela tradição e herança da sociedade pecuarista,
como foi o caso do professor Gustavo Said134, parecem assumir a defesa de Cipriano pelo seu
papel de registrar e preservar fragmentos de uma cultura em vias de desaparecimento:

É verdade, o filme é complexo, difícil de entender. Trata de questões difíceis
e têm suas razões para isso: tem fundamento narrativo em questões que
133
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BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., 2005, p. 62.
Em especial no texto intitulado Dinâmica cultural do Piauí contemporâneo em que Said questiona a prática
comum entre a intelectualidade piauiense de entender e explicar a dinâmica cultural do estado por uma
herança determinista da “civilização do couro” que havia se formado na região. O autor chega mesmo a
questionar os limites da expansão dessa “civilização” no interior das fronteiras geográficas do Piauí e que ela
não foi tão visível na região centro-norte do território. SAID, Gustavo. Dinâmica cultural no Piauí
contemporâneo. In: SANTANA, R. N. Monteiro de (org.). Op. cit., 2003.
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povoam o imaginário nordestino, esta parte da nossa identidade regional
carcomida pelo tempo agressivo das modernas tecnologias do imaginário
global.135

Respondendo às críticas feitas ao seu filme, uma semana após a publicação do texto de
Gustavo Said, Douglas Machado concede uma longa entrevista ao jornal O Dia. Na
entrevista, há uma apaixonada defesa de Cipriano, em que a culpa pelo não entendimento da
sua narrativa por parte dos espectadores piauienses acaba por recair sobre o processo de
globalização cultural, que massificaria e apagaria as culturas locais:

Pelo filme estar carregado de elementos ligados à cultura do nosso Estado e
pelo fato das pessoas estarem mais próximas de uma cultura de massa
destruidora, elas vão ter dificuldade em entender o filme, não por ele ser
difícil e sim porque se trata de uma cultura pela qual nós não estamos
atentos. Se você perguntar para qualquer pessoa quem é JFK ou Tom Cruise,
todo mundo sabe. Mas ninguém vai saber responder quem é Tarcísio Prado
que trabalha na cultura do Piauí há 45 anos, ou Chiquim Pereira, que
trabalha há 12. A dificuldade de Cipriano, eu repito, está na dificuldade do
piauiense olhar para o seu próprio umbigo.136

Acompanhando a ideia de preservação dos aspectos fundantes de uma cultura, os
discursos identitários construídos e agenciados em torno de Cipriano, em sua grande maioria,
são responsáveis por uma confusão na aplicação de três termos: sertanejo, nordestino e
piauiense. Esses termos, e a carga de significados que cada um deles suscita, foram usados
como sinônimos quando a intenção foi ressaltar a suposta identificação entre o filme e a
cultura que ele buscaria registrar. Esses três termos são justapostos na fala de Douglas
Machado, em uma das primeiras matérias publicadas ainda no ano de 1997: “‘Cipriano’ gira
em torno de morte e sonho. Ele trabalha com o imaginário popular. O filme não é um cartão
postal do Piauí, é muito mais sobre o espírito do sertão nordestino”.137
O texto, publicado em um dos jornais de maior circulação no Piauí, indica como as
questões identitárias foram tratadas pela imprensa local: a identidade pensada para o piauiense
não exclui e, ao contrário, parece ser complementada e reforçada pela identificação com o
nordestino e o sertanejo. É como se houvesse uma redundância ao usar conjuntamente os três
termos, já que os aspectos identitários do nordestino, do sertanejo e do piauiense estariam

135

SAID, Gustavo. Cipriano e o sertão revisitado. Jornal Meio Norte, Teresina, 11 abr. 2001. Caderno Opinião,
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Folha de São Paulo, São Paulo, 18 out. 1997. Caderno Folha Ilustrada, p. 7.
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imbricados e designariam um único objeto cultural. Nesse sentido, acaba-se por construir uma
espécie de “supersujeito”, que acumularia todas essas identidades.
Embora a expressão “supersujeito” seja utilizada por Boaventura de Sousa Santos em
outro contexto – o sociólogo, na ocasião em que utilizou a metáfora estava se referindo aos
pontos de divergência e convergência entre o Romantismo e o Marxismo no que se refere ao
entendimento sobre a identidade dos indivíduos138 – ajustam-se à problematização das
categorias Sertão, Nordeste e Piauí; as respectivas marcas identitárias que cada uma parece
indicar se coadunam aos discursos construídos em torno de Cipriano. Para Boaventura, a
emergência

desses “supersujeitos”

só

é

possível

com

a prática autoritária

de

descontextualização das subjetividades individuais e sua posterior recontextualização a partir
de critérios e lugares que se querem mais fortes. Direcionando essa chave-conceitual para a
discussão que agora estabeleço, significa que, ao identificar um sujeito como sendo possuidor,
ao mesmo tempo, de uma identidade sertaneja, nordestina e piauiense, haveria uma recusa em
pensar esse sujeito fora dos estereótipos que dão visibilidade àquelas identidades.
A expectativa de o filme traduzir em imagens a essência do povo piauiense está presente
em boa parte do noticiário relacionado à sua produção o que, acredito, teria motivado as
críticas após a estreia de Cipriano no cinema. Num curto espaço de tempo, logo após o
anúncio do início dos trabalhos de pré-produção do filme, liam-se na imprensa local
afirmações motivadoras das expectativas por parte do público:

Um trabalho voltado para a alma e para a cultura das pessoas conquistou
plenamente o sueco Mattias Hogberg, diretor de fotografia e câmera de
Cipriano.139
Rigor e cautela são qualidades que não faltam no profissional Mattias na
hora de decidir por um trabalho. “Eu sempre escolho com cuidado as
produções que irei executar e a decisão por Cipriano não foi aleatória. O
roteiro é excelente, pois ele mostra muito bem a cultura, o que são e como
vivem as pessoas do Piauí”, fala o cineasta, acrescentando que em torno de
Cipriano existe uma energia muito boa e que era praticamente impossível
não participar desse projeto.140
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Boaventura explica que os modelos identitários construídos pelo Romantismo e pelo Marxismo são bastante
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ESTREIA – Ansiedade misturada à curiosidade. No entanto, só nos resta
esperar pela grande estreia, que tem previsão de acontecer ainda em
dezembro deste ano. O piauiense vai poder ver sua terra e seu cotidiano, na
pele dos personagens Cipriano, Bigail, Vicente, Morte, Gêmeo e mulheres
velhas (de incelências e benditos do interior do Piauí).141
A história é filmada no sertão do Piauí e termina na beira do mar. Douglas
Machado, cineasta, afirma que o filme é “um olhar para nosso umbigo, nossa
alma nordestina. Antes de qualquer mercado, falamos com nosso público”.142

Esses discursos revelam uma ansiedade por encontrar traços culturais piauienses nas
telas de cinema. Nesse sentido, pode-se fazer uma primeira crítica quanto à forma como essa
expectativa é agenciada e, logo em seguida, questionar sobre quais bases epistemológicas ela
foi construída. A crítica se reporta a uma tentativa de se sustentar a existência de uma
comunidade identificável como piauiense, na qual seus membros compartilhariam os mesmos
valores, anseios e origens culturais. Ao excluir as diferenças no interior de uma cultura, se
pode identificar a suposta identidade piauiense com aspectos culturais do sertão e do nordeste,
fazendo com que esses discursos se apropriem da concepção de uma piauiensidade que
necessita ser (re)conhecida, registrada e preservada.
Tal possibilidade de construção só é possível pelo fato de a imprensa local trabalhar
com uma ideia de identidade que dialoga com a concepção iluminista do sujeito. 143 O sujeito
iluminista é entendido como aquele que mantém “certas capacidades humanas fixas e um
sentimento estável de sua própria identidade e lugar na ordem das coisas”.144 Referenciado a
partir das mudanças do mundo moderno pós-Renascimento, esse sujeito se reconhecia e era
reconhecido, através dos discursos e práticas que lhe davam visibilidade, como um ser
centrado e possuidor de uma identidade fixa.145 Assim, a imagem desse sujeito iluminista é
141

JORNAL Meio Norte, Teresina, 25 ago. 1997. Capa.
JORNAL O Dia, Teresina, 20 fev. 2001. Coluna Total, p. 16.
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possuir um Eu coerente e fixo, sendo capaz de assumir tantas identidades quanto forem os momentos e
situações que lhe são apresentadas). Cf. HALL, Stuart. Op. cit., 2004.
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estruturada tendo em vista dois preceitos: a indivisibilidade e a singularidade da sua
identidade. É precisamente essa concepção indivisível e singular de sujeito que estrutura e
torna possível falar de Cipriano como uma narrativa que espelha a “alma” de um povo, que
identifica o “que são e como vivem as pessoas do Piauí’; enfim, como uma narrativa que traz
aos piauienses a possibilidade de “ver sua terra e seu cotidiano, na pele dos personagens.”
Exemplos desse discurso de identificação do filme com a cultura regional não faltaram. Pouco
mais de um mês antes da estreia do filme nos cinemas, a imprensa veiculou comentários de
alguns dos realizadores de Cipriano nessa perspectiva:

Cipriano retrata bem a realidade nordestina, os costumes e a religiosidade de
seu povo e trata da vida, morte, contos, sonhos e religiões, conduzindo o
público a uma viagem pelo imaginário latino-americano mediante a
peregrinação pelos sertões do Piauí.146
Idealizado por Áureo Júnior, o cartaz mostra um personagem do filme
imerso na água. “Eu quis fazer uma comparação: é como se quiséssemos
adentrar na alma do nordestino”, explica Áureo Júnior [...]. “Cipriano é um
filme que fala dos nordestinos. Já que é um cinema autoral, nós optamos em
olhar para nosso próprio umbigo. Nós criamos uma oralidade e uma
linguagem facilmente compreensível pelos nordestinos. É tão tal que alguns
personagens são verídicos e fazem parte da história da região”, diz o diretor.
A produtora Suzane Jales concorda com o diretor e afirma que para
concretizar Cipriano foi uma grande batalha. “É muito fácil para os grandes
estúdios fecharem as portas para o cinema independente. É por isso que
estamos afirmando que é um filme piauiense para piauiense ver”, conta.147
Cipriano é um filme que vê a alma nordestina e a rica cultura local que é
transmitida oralmente de geração em geração. O filme mostra isso com
muita clareza ao abordar a religiosidade e tem um diálogo cultural com o
povo [...]. Cipriano vem aí, mostrando a essência e a alma do povo
piauiense, revelando as imagens bonitas que há no Estado e os conflitos, os
medos e os sonhos do homem.148

Poder-se-iam citar dezenas de outras reportagens e entrevistas que trazem considerações
muito parecidas acerca dos méritos de Cipriano. É necessário lembrar que esses discursos
valorativos das bases culturais e regionalistas de Cipriano foram proferidos antes da
finalização ou da apresentação do filme ao grande público; ou seja, esses discursos tiveram
como base de sustentação expectativas e hipóteses acerca das temáticas que o filme abordaria.
estendia a totalidade da história humana, para ser compreendida e dominada.” Cf. HALL, Stuart. Op. cit.,
2004, p. 25-26.
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Como reiterado, após o lançamento e apresentação do filme à imprensa e ao público,
houve uma nítida divisão entre as opiniões e os debates publicados na imprensa piauiense. Se
as imagens do filme como um alavancador e registrador da cultura local não desapareceram –
na verdade essas imagens foram potencializadas e supervalorizadas em muitas situações –,
houve o aparecimento de novas críticas no sentido de questionar se a obra realmente
cumpriria esse papel e, caso cumprisse, por que não houve o reconhecimento e a identificação
de muitos dos espectadores com ela.

7 O espelho está quebrado ou o piauiense não identifica o seu próprio reflexo? Os
debates pós-estreia de Cipriano
O título que nomeia este tópico retoma uma das metáforas mais utilizadas para
referenciar Cipriano em matérias e entrevistas publicadas nos jornais antes da sua estreia: a
metáfora do espelho. A função de um espelho não pode ser cumprida apenas pelas qualidades
intrínsecas ao objeto: a capacidade de refletir só é possível quando se tem, à sua frente, um
objeto a ser refletido, o que amplia os significados da metáfora. Após os primeiros contatos
com o filme já pronto, houve questionamentos acerca da sua real capacidade de cumprir a
divulgada promessa de ser um produto piauiense, que falava do e para o público local, que,
enfim, possibilitaria a este olhar para o seu próprio umbigo, ver o seu reflexo no espelho – é
interessante lembrar que já havia quase cinco anos que Cipriano e seus diretores ocupavam
um generoso espaço no noticiário local, de onde veiculavam constantemente essa ideia.
A esses questionamentos surgiram respostas que transitavam, basicamente, por dois
caminhos: ou alegou-se que a culpa era do próprio filme, que não soube captar e até havia
estereotipado traços culturais ou, ao contrário, e com maior frequência, acusaram-se os
espectadores por não terem mais ligação e conhecimento da sua própria cultura. Observa-se
inicialmente que, nas duas alegações, houve o reforçamento da ideia de uma essência cultural
para o Piauí; o que mudava de uma para a outra era o posicionamento quanto ao fato de o
filme conseguir, ou não, dar visibilidade a essa essência. A discussão pós-estreia passou a ser
no sentido de saber de quem era a falha, ou seja, saber se o problema era com o espelho (o
filme) incapaz de refigurar a cultura local, ou se o reflexo por ele gerado (as imagens da
cultura do Piauí) não era compreendido por falta de conhecimento de quem estava à sua
frente.
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O título do subitem também denuncia outras duas questões, agora relacionadas ao
caráter metodológico da própria pesquisa: propor um título na forma de uma pergunta não é
apenas um mecanismo válido para provocar uma reflexão ao leitor, é, também, um indicativo
de que, mais do que encontrar uma resposta, interessa problematizar os primeiros discursos
indexados a Cipriano quando ele se tornou mais do que uma simples expectativa. Busco
pensar como esses discursos possibilitaram uma série de debates acerca do fato de o piauiense
estar ou não perdendo a sua identidade cultural e como isso foi percebido nesse cenário. Por
último, a pergunta traz o indicativo de uma chave-conceitual que se mostrou útil à
problemática proposta neste subitem: identificação.
Se a identidade não é “uma essência, não é um dado ou um fato [...], tampouco é
homogênea, coerente, estável, unificada, permanente”; ao contrário, é um “ato performativo”
que denuncia o quanto é “instável, contraditória, fragmentada, inconsistente e inacabada”, 149
para que ela funcione, é necessário que os indivíduos se sintam identificados com as imagens
utilizadas para falar deles mesmos. Nesse sentido, o próprio entendimento do que é a
identidade, de uma das referências no assunto como Stuart Hall, deixa implícito que não se
pode falar em identidade sem que se leve em consideração os processos de identificação:
Utilizo o termo “identidade” para significar o ponto de encontro, o ponto de
sutura, entre, por um lado, os discursos e as práticas que tentam nos
interpelar, nos falar ou nos convocar para que assumamos nossos lugares
como os sujeitos sociais de discursos particulares e, por outro lado, os
processos que produzem subjetividades, que nos constroem como sujeitos
aos quais se pode “falar”.150

Ora, não seriam os processos de identificação dos indivíduos com as imagens a eles
atribuídas, também, parte dessas práticas que os convocam para que assumam seus lugares
enquanto sujeitos dos quais se podem falar, às quais se refere Hall? De forma mais explícita e
resumindo essas questões, Homi Bhabha afirma:

[...] a questão da identificação nunca é uma afirmação de uma identidade
pré-datada, nunca uma profecia autocumpridora – é sempre a produção de
uma imagem de identidade e a transformação do sujeito ao assumir aquela
imagem. A demanda da identificação – isto é, ser para um Outro – implica a
representação do sujeito na ordem diferenciadora da alteridade. A
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identificação [...] é sempre o retorno de uma imagem de identidade que traz
a marca da fissura no lugar do Outro de onde ela vem. 151

Ou seja, segundo Bhabha, “para a identificação, a identidade nunca é um a priori, nem
um produto acabado; ela é apenas e sempre o processo problemático de acesso a uma imagem
da totalidade”.152 A questão é pensar o que essa discussão pode trazer de útil à
problematização e ao entendimento de parte do que foi publicado sobre Cipriano após a sua
estreia nos cinemas de Teresina. Nesta escrita já se discutiu como os discursos agenciados por
parte dos seus realizadores e pela imprensa local assumiram a postura de rotulá-lo como um
produto que traria as marcas do lugar de onde foi realizado; logo, seria facilmente entendido e
valorizado pelo público piauiense, sertanejo e nordestino.
Após a estreia, quando imprensa e populares passam a ter contato com o filme, parece
ter havido certo desencanto com o que foi visto na tela: em algumas matérias e depoimentos
pode-se detectar a sensação de frustração por não se ver nos cinemas locais as “belas
paisagens” e as “belezas naturais” do Piauí, muitas vezes propaladas como pontos altos do
filme. Parece mesmo ter havido um desconforto, motivado pela imagem da cultura e do povo
do estado ter sido representada através da rusticidade e do misticismo do sertão. As críticas ao
filme foram, em sua maioria, proferidas a partir do locus urbano teresinense, que nasce em
clara oposição ao estigma sertanejo que historicamente se buscou imprimir regionalmente.
As primeiras críticas publicadas na imprensa local imediatamente após a estreia de
Cipriano – ainda sem que houvesse uma dimensão mais clara da aceitação, ou não, do público
piauiense em relação aos significados possíveis do filme – parecem contornar o
desapontamento com as promessas feitas ao longo de quase cinco anos acerca da temática e
da proposta do filme. Essas críticas, de modo geral, se organizaram sob uma lógica através da
qual se manteve um canal de opiniões elogiosas ao filme, ao mesmo tempo, justificando
críticas mais contundentes: elogiou-se a dupla ousadia de fazer um longa-metragem no Piauí,
e de inovação, ao optar por uma linguagem e uma narrativa fora dos padrões comerciais
hollywoodianos, o que, se por um lado, colocava Cipriano no patamar dos melhores filmes
autorais, por outro o considerava incompreensível ao grande público.
Uma das primeiras matérias publicadas após a estreia de Cipriano traz como título e
subtítulo uma constatação e um alerta, que nos serve para a tentativa de entender o tom das
críticas ao filme: “Cipriano: ame-o ou atire a 2ª pedra. O primeiro longa-metragem do Piauí é
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uma obra ousada e que pagará caro por não ter seguido o caminho mais fácil”. 153 O impacto
da reportagem parece ser ampliado pelo fato de ela ter merecido uma chamada na primeira
página do jornal, onde se lia em negrito: “Cipriano é difícil e vai causar rejeição. O primeiro
longa-metragem piauiense tem linguagem experimental e dificilmente será aceito pelos
espectadores”.154 No interior dessa mesma reportagem se lê:
“Gosto de pensar na experimentação como na vela de um barco. Nunca se
pode estar certo dos ventos, mas com mão segura pode-se manobrar as velas,
pode-se ir aonde quiser, sem isso, não é possível nem mesmo deixar o
porto”. A frase é do cineasta norte-americano Orson Welles e já foi usada
para ilustrar a discussão entre o clássico e o moderno no cinema. E também
serve para comentar a ousadia do cineasta Douglas Machado em ter feito de
“Cipriano”, primeiro longa-metragem do Piauí, um exercício de
experimentação, uma obra autoral que certamente não será absorvida pelo
público, mas que permanece corajosamente fiel à sua proposta [...]. O leitor
deve ser alertado que Douglas Machado não facilitou nada para o espectador
ao projetar na telona o argumento acima descrito, que parece simples e fácil
de entender. E aí está a coragem da obra. O filme praticamente não exibe
diálogos, tem planos longos e repetitivos, construção descontinuada e dividese em episódios que formam um mosaico peculiar [...]. Douglas Machado
poderia ter feito um filme comercial, de fácil assimilação, com esquema
tradicional de “problema, apogeu e final”. Preferiu uma obra introspectiva,
que infelizmente o espectador comum rejeitará. 155

Observa-se o delineamento da ideia de que o filme – por ser uma obra autoral,
introspectiva e um corajoso exercício de experimentação – vale por si só, ainda que para isso
pague o preço de não ser compreendido e até rejeitado pelo público. Reforçando as mesmas
críticas e argumentações acerca da narrativa do filme, mas agora agenciando a interpretação
com vista a uma mensagem claramente positiva, destacou-se o quanto o estilo narrativo de
Cipriano, além de audacioso, era adequado por se relacionar e reforçar, no próprio estilo
narrativo, a identidade do lugar onde ele foi feito e do qual seria porta-voz:

Vi e gostei. Cipriano é lindo. Lindo pela singeleza, ingenuidade e pelo
primor com que cada detalhe é mostrado: paisagens, olhares, mãos, peles,
pés, chão, terços, tudo. Nele não há mocinho e bandido, nem efeitos
especiais. O que Cipriano mostra é a realidade do nosso povo pobre, sofrido,
religioso e cheio de sonhos desconexos como a realidade. Por isso a vida
triste e fora dos padrões de seus personagens incomoda, principalmente,
aqueles que apreciam a linguagem dos filmes comerciais, cheios de diálogo
e atitudes bem previsíveis. Diante dessas referências, Cipriano tornou-se um
153
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alvo fácil para críticas. Vale lembrar que dificilmente faremos filmes como
os americanos, pois a nossa realidade não permite. Acredito que a intenção
do cineasta também não foi esta. Cipriano não é filme para vender CocaCola.156

O título do texto é uma provocação humorada e desdenhosa a um gênero de filme e,
consequentemente, ao seu público. Nesse gênero cinematográfico, subentende-se com a
leitura do texto, há a valorização da ação em detrimento da profundidade e da riqueza poética
da narrativa. Nesse sentido, a lógica que perpassa e cria significados na crítica é a de que
Cipriano acertou por captar em suas imagens e narrativa a realidade do “povo pobre, sofrido,
religioso e cheio de sonhos desconexos” do Piauí e, por isso, o seu núcleo de personagens não
é estruturado sobre dualismos e sua narrativa não se utiliza de efeitos especiais. Em outras
palavras, a história contada em Cipriano é seca, simples e transparente como o seria a
realidade retratada.
Finalmente, reforçando a ideia de que Cipriano não é, de forma proposital, um filme
comercial e que não se fará, em decorrência da realidade do Piauí, filmes como os norteamericanos, pode-se questionar o(s) motivo(s) dessa impossibilidade. Seria uma
impossibilidade financeira ou de ordem cultural? Embora um motivo da pretensa
impossibilidade pareça não excluir o outro, subentende-se ser uma impossibilidade de ordem
cultural mais do que financeira. A estrutura da crítica parece se sustentar na visão de que as
narrativas, as formas e os gêneros artísticos estão incrustados na realidade sociocultural da
qual faz parte e, desse modo, pode-se entender a sintonia entre a narrativa seca de Cipriano, o
seu apelo em documentar uma cultura e a sua proposta anticomercial.
Essa tentativa de estabelecer uma relação direta e natural entre Cipriano e a realidade
sertaneja e piauiense da qual seria fruto não é uma particularidade do filme de Douglas
Machado. Essa tentativa faz parte de um longo histórico em que se construiu a própria
imagem do ser nordestino, sertanejo e, no caso do objeto desta pesquisa, do piauiense.
Tratando da produção e da crítica literária produzidas nas décadas de 1920 e 1930 – momento
em que se imprimiram significados para o sertão e os estados que comporiam essa grande
comunidade imaginada em que se transformou o Nordeste –, Durval Muniz chama a atenção
para o modo como a crítica literária, no interior de uma nova proposta e visão do regionalismo
e do nacionalismo, foi responsável pela construção de um “discurso institucionalizador de
uma dada dizibilidade, que dita normas para a produção do discurso literário”, atuando no
156
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sentido de “legitimar a vinculação da produção literária a espaços que seriam naturais e fixos,
a históricos”:157

A crítica literária passa a explicar até mesmo o estilo dos autores
nordestinos, a partir das imagens ligadas a este espaço. Os autores são
áridos, secos, pontiagudos, lembram o deserto, o cacto. A identidade do
autor é estabelecida com base na relação dele e de suas obras com o espaço
que se quer representar [...]. A literatura seria a expressão do “espírito” de
cada área. A literatura paulista era uma literatura de aventura e de conquista,
assim como o “espírito bandeirante”, já o romance nordestino era rústico,
inculto e forte como aquela área. 158

Nesse sentido, os debates em torno das escolhas narrativas do filme não ocorreram
apenas com o propósito de perceber as possíveis dificuldades para a sua leitura. Embora em
menor número, também se verificou a recorrência de críticas positivas quanto à possibilidade
dos espectadores se identificarem com a história narrada:

Com uma narrativa repleta de lirismo, e o mínimo possível de diálogos,
Douglas fez uma obra estritamente autoral, porém de fácil identificação.
Trata de personagens bastante humanos e com motivações verdadeiras,
almas conturbadas e uma realidade em que a beleza está oculta pela tristeza e
sobriedade do ambiente [...]. Com um roteiro simples, mas com algo a dizer,
e diante das dificuldades encontrou para torná-lo algo real, ele fez um
excelente trabalho [...]. Sem dúvida, uma obra bonita, e nada sutil, de uma
cultura que merece nossa atenção e nossa sensibilidade. Devemos apreciar
esse “pedaço de arte contemporânea”, pois demonstra ter sido feito com o
coração e sem grandes pretensões. Vamos descobrir que existe poesia no
sertão, mesmo que uma poesia triste. 159

A polêmica em torno da linguagem do filme e das possibilidades de ele agradar e ser
compreendido, ou não, pelo grande público, foram benéficas para a sua valorização e
divulgação. A reportagem a seguir indicia o quanto as discussões acerca da linguagem
utilizada em Cipriano foram alvo de críticas na imprensa local:

O Piauí viveu nas últimas semanas uma de suas maiores polêmicas culturais,
despertada pela estreia do primeiro longa-metragem piauiense, “Cipriano”,
escrito e dirigido pelo cineasta Douglas Machado. A celeuma deu-se devido
à constatação, por parte da imprensa, do caráter experimental da obra, que
foge ao padrão norte-americano de cinematografia e ousa, ao usar uma
linguagem toda própria. A equipe de produção do filme mostrou indignação
157
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com as críticas mais negativas. Com toda razão. Mas, agora que a poeira
baixou, é preciso reconhecer que o debate foi muito benéfico à obra, já
despertou na população a curiosidade.160

O que pareceu servir como pano de fundo para a discussão na imprensa piauiense foi a
aparente falta de identificação de parte dos espectadores com a história narrada no filme –
perceptível nas observações veiculadas nos meios de comunicação local. A questão crucial
seria: se o filme tem como meta chegar aos piauienses e para isso teria desenvolvido uma
linguagem e uma narrativa que seriam facilmente compreendidas pelo espectador local, como
explicar essa não identificação e, sobretudo, essa rejeição do grande público? Como
ressaltado anteriormente, esta pesquisa não caminhou no sentido de buscar respostas para esse
questionamento, mas sim entender que explicações setores da imprensa, da intelectualidade
piauiense e dos próprios realizadores de Cipriano encontraram para justificar tal problema.
Estranhamente, mesmo com a euforia e expectativa gerada pelo filme e potencializada
com a iminência da sua estreia, a imprensa piauiense praticamente se calou durante os dois
dias que se seguiram à chegada de Cipriano aos cinemas teresinenses e ao seu contato com o
grande público e com os próprios profissionais da imprensa. Alguns questionamentos
parecem inevitáveis: o que teria motivado esse silêncio? Seria o estranhamento em relação ao
que puderam presenciar nas telas do cinema, ou mesmo o estranhamento provocado com a
não compreensão de um discurso que há muito vinha sendo apresentado como a essência da
piauiensidade? Seria decepção com a não concretização de alguma expectativa? Seria, talvez,
insegurança de fazer uma primeira crítica e expor alguma opinião negativa com relação a um
bem cultural tão aguardado?
As notas sucintas que saíram nos jornais sobre o filme sequer fizeram comentários sobre
ele: não se falou do roteiro, da montagem, da atuação dos atores ou da direção de Cipriano.
As poucas notas – apenas duas, publicadas no Jornal Meio Norte e no Jornal O Dia, ambas no
dia 2 de abril – atestavam apenas as presenças de personalidades nas sessões destinadas a
convidados e o contentamento do diretor por estrear seu primeiro trabalho no gênero:

Projeção
Até o arcebispo de Teresina, Dom Miguel Fenelon Câmara, foi conferir a
avant premiére do primeiro filme de longa-metragem piauiense, “Cipriano”,
na noite de sexta-feira, em cinema do Teresina Shopping.

160

VALEU, Cipriano! Jornal Meio Norte, Teresina, 14 abr. 2001. Editorial da Coluna Opinião, p. 2.

212

Polêmica
Aliás, a presidente da Fundec, Lourdes Rufino, também estava na plateia.
Ela havia comprado briga com a equipe de Cipriano, porque anunciou na
imprensa que o Governo do Estado vai bancar o primeiro filme de longametragem do Piauí, “Os piadista”, ignorando o fato da obra do diretor
Douglas Machado ter mais de 70 minutos de projeção e, portanto, ser longametragem.161
Lambendo a cria
O cineasta Douglas Machado era só felicidade na estreia de “Cipriano”. De
câmera na mão, ele registrou a movimentação dos convidados para a sessão
histórica do primeiro longa-metragem idealizado e totalmente executado no
Piauí. Encerrada a exibição, produziu imagens dos figurinos do filme, em
exposição na Praça de Eventos do Teresina Shopping. 162

Os comentários do colunista Efren Ribeiro – uma figura caricata do jornalismo
piauiense – parecem ter sido os mais ríspidos, gerando incisivos protestos por parte dos
próprios colegas de profissão. A sua coluna diária no Jornal Meio Norte tornou-se, logo após
a estreia de Cipriano, uma espécie de sala de impressões de leitores e do próprio colunista
acerca do filme. Sua coluna parece ter motivado o retorno de antigas discussões e o
surgimento de novas polêmicas. A nota publicada no dia 3 de abril traz críticas que
ultrapassam a própria esfera do filme, gerando manifestações apaixonadas. Embora longos –
pois ocuparam todo o espaço da coluna durante alguns dias – os textos publicados na Coluna
Trincheira merecem ser transcritos quase que integralmente para que se possa ter uma noção
do nível a que chegaram as críticas e os debates sobre o filme:

História
A morte já tinha aparecido e até jogado xadrez no filme “Sétimo Selo”, de
Bergman. Mas em “Cipriano”, o bailarino Fernando Freitas, o Samanta
Menina, interpretou a primeira morte gay da história do cinema.
O mais longo dos longas
O primeiro filme do Piauí, o “Cipriano”, é de matar. De tédio.
O filme dos sonhos
A coluna vai decifrar o filme “Cipriano”, que poucos entenderam. Cipriano é
um vaqueiro que entra mudo e sai calado. Ele tem cinco sonhos. No terceiro
sonho, os espectadores que estavam ao lado do colunista tinham caído no
sono.
Linda!
A propaganda de “Cipriano” deveria ser assim: compre o CD e não assista
ao filme. A música, que mistura estilos e até temas nordestinos, assinada por
um sueco, é esplendorosa.
161
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Sem diálogo
A coluna vai logo avisando. O filme tem a dupla Faísca e Fumaça soltando
fogo pela boca, mas diálogo, aquele elemento que costuma dar agilidade aos
filmes, não tem em “Cipriano”.
Intelectuais
Os intelectuais que assistiram à primeira sessão, especial e gratuita, de
“Cipriano” saíram dizendo que o filme era maravilhoso, lindo, denso,
pungente e que honrava o título de primeiro filme do Piauí. Cada intelectual
dizia uma frase mais inteligente sobre o filme, mas quando a gente
perguntava o que acontecia, ninguém sabia responder.
Dose
“Cipriano” tem 110 minutos de duração. Na tela, porém, parece uma
eternidade.
Morte
O Cipriano, personagem interpretado por Tarciso Prado, sai pelo sertão
sentado em um jumento. Quando chega no litoral, os filhos colocam panos
sobre sua cabeça e pés. Aí ele morre. Tem um filme oriental em que os filhos
levam a mãe para morrer em um monte, uma tradição, que não é Piauí.
Demência
O filho de Cipriano é louquinho. Fica lá um tempão tocando uma sanfona e
dizendo coisas que o espectador não consegue compreender muito bem. É
tudo bem chato, principalmente a interpretação do ator Chiquim Pereira.
Um sonho
O filme “Cipriano” consegue dois feitos históricos. O de primeiro filme do
Piauí. E o mais chato também.
Mandacaru
Em Hollywood, um colunista dá para os piores filmes troféu Framboesa.
Como estamos no Piauí, o Mandacaru de Ouro vai para “Cipriano” de pior
filme. E Chiquim Pereira ganha o Mandacaru de Ouro de pior ator.
Vá
Vá para “Cipriano”. Mas não me convide.163

No dia seguinte à publicação das primeiras críticas, Efren transformou sua coluna numa
espécie de sala de retratação e novas provocações com relação ao filme, trazendo as
impressões de outros espectadores:

Cipriano
As considerações feitas pela coluna sobre o filme “Cipriano” provocaram
reações iradas, em sua maioria, e de apoio às palavras. O jornalista Airton
Ramos, crítico de cinema, elogiou o filme, ressaltando gostar de trabalhos
cinematográficos experimentais.
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Apoio
O secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do
Piauí, Inácio Schuck, disse que o filme de Douglas Machado retrata uma
parte da história do Piauí, por isso merece respeito e grande consideração.
Chato
O professor Gervásio Santos disse que a coluna foi corajosa por mostrar o
que é realmente o filme. “O filme é chato”.
Acordo
O escritor Herculano de Morais disse ter gostado da crítica. Ele falou que é
“isso mesmo”. Morais assistiu ao “Cipriano”.
Redação
Os jornalistas, em peso, criticaram duramente a posição da coluna em
relação ao filme “Cipriano”. A maioria acha que o tom ácido das críticas foi
injusto com “Cipriano”. 164

Chama a atenção no texto da Coluna Trincheira a diversidade dos lugares de onde os
depoimentos se originaram, pois são profissionais das mais variadas áreas de atuação e, com
depoimentos valorativos sobre o filme, se organizaram a partir da ideia de que Cipriano é um
exercício de experimentação cinematográfica e um produto do Piauí e que por isso mereceria
ser valorizado. De fato, pelo menos em um tópico Efren Ribeiro tinha razão: a grande maioria
de seus colegas da imprensa piauiense reagiu duramente às suas críticas. No dia seguinte à
publicação das duas primeiras críticas a Cipriano, leu-se em outro jornal de circulação
estadual:

Cipriano, a vítima
O filme Cipriano, obra, dentre outros abnegados piauienses, do produtor
Douglas Machado, ganhou espaços generosos na mídia internacional. Um
jornal escandinavo chegou a publicar página inteira sobre o filme que tem
Tarciso Prado como ator principal e que retrata o sonho de um vaqueiro do
sertão. No Piauí, ao invés do estímulo, parte da imprensa o critica, até
mesmo desrespeitosamente.165

Para além do visível discurso vitimológico em favor de Cipriano e da equipe de
realizadores, o texto de Arimatea Azevedo – outro conhecido colunista e repórter piauiense
que trabalha, sobretudo, cobrindo as questões políticas no estado – chama a atenção pela
crítica aos colegas de profissão, por não valorizarem um produto da cultura local. No mesmo
dia, grande parte da Coluna Trincheira foi dedicada novamente por Efren Ribeiro às questões
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concernentes às suas críticas ao filme, dessa vez, publicando fragmentos de uma cartaresposta do diretor Douglas Machado. Embora longa, é necessária sua transcrição integral:

Cipriano
O cineasta Douglas Machado enviou e-mail para a coluna a respeito das
notas sobre seu filme “Cipriano”. Filme, por sinal, que está lotando os
cinemas, feito que na atual temporada só “Chocolate” e o “Tigre e o Dragão”
estão conseguindo.
Redação
Diz Douglas Machado: “Existem vários itens em sua coluna Trincheira
totalmente dedicados ao nosso filme que merecem correção: o som no
cinema brasileiro (‘bom som’), o personagem morte (‘história’), metragem
do filme (‘dose’), interpretação (‘demência’) etc.”
Esclarecimentos
“No entanto, o público está tirando suas próprias conclusões prestigiando
Cipriano. Vale, de qualquer maneira, esclarecimentos:”, escreveu Douglas
Machado.
Sem diálogo
“Quando a coluna escreve... diálogo, aquele elemento que costuma dar
agilidade aos filmes, não tem em Cipriano observo que você não entende do
assunto”, falou Douglas.
Cinema
“Cinema é um diminutivo de cinematógrafo, que por sua vez vem do grego
kinema + grafo, ou seja, em bom português, grafia do movimento”, disse
Douglas Machado.
Imagem em movimento
“Os americanos traduziram isso perfeitamente para o inglês: motion Picture,
imagem em movimento. O que move o filme é o movimento, quanto menos
diálogo for necessário para expressar uma ação, melhor”, ensina Douglas
Machado.
Mestre
“Hitchcock era mestre nisso, basta ver os 12 minutos mudos de Vertigo,
quando James Stewart segue Kim Novak pela primeira vez”, continua
Douglas Machado.
Morte
“Quando a coluna diz... os filhos colocam panos sobre sua cabeça e pés...
uma tradição que não é o Piauí, observo que o colunista tem lido pouco
sobre as tradições e crenças populares de nosso Estado”, fala Douglas.
Sugestão
Douglas Machado, roteirista, diretor e produtor de “Cipriano”, recomenda:
“uma dica: leia o livro O Piauí no folclore, escrito por Pedro Silva”. 166
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Para além de questões técnicas e conceituais sobre Cinema, a resposta de Douglas
Machado sinaliza o reforçamento da ideia de que o filme e as práticas culturais que ele
registraria poderiam ser formas de o público piauiense olhar e pensar sua própria identidade.
Nesse sentido, a equipe realizadora de Cipriano passa a rebater as críticas negativas sobre o
filme como denúncia de um distanciamento do piauiense em relação às suas raízes culturais,
orientação também reforçada por alguns jornalistas, críticos de Cinema e intelectuais locais.
Em uma das primeiras entrevistas após o lançamento do filme, o diretor Douglas
Machado contesta as críticas feitas ao fato de o filme ser de difícil compreensão para a
maioria das pessoas:

É um filme de arte, autoral e difícil. Agora, esse filme é difícil porque o
povo brasileiro não se detém a pensar que nós precisamos refletir sobre a
nossa raça, as nossas raízes e a nossa cultura. E o fato de você ter uma média
de 90 a 95% de produções americanas nos cinemas brasileiros, que contêm
histórias mastigadas, faz com que o povo se distancie do hábito de
raciocinar. Um dia, depois de uma sessão do filme no cinema, um senhor
veio me perguntar se é preciso ter QI alto para assistir Cipriano. Eu respondi
que não, basta saber olhar o seu reflexo no espelho. Se você olhar e não
achar que aquelas senhoras enrugadas lembram os nossos antepassados, que
as rezas representam os nossos momentos de desespero, você está renegando
a nossa cultura [...]. É um filme que exige uma abertura, começa com a
história de cada um, suas raízes. 167

O fragmento da entrevista resume os elementos presentes em várias manifestos do
diretor, um misto de denúncia do que ele considera uma invasão cultural norte-americana nos
cinemas nacionais – o que traria consequências para o tipo de imagem que o brasileiro
constrói de si – e, mais uma vez, a veiculação da imagem de Cipriano como uma produçãoespelho capaz de refletir aspectos fundadores da identidade piauiense. Entretanto, é digna de
nota a defesa da obrigatoriedade do público se identificar com a história e as personagens da
obra; quando isso não ocorresse, se constataria que o espectador estaria negando sua própria
cultura – como sugere o senhor que interroga o diretor ao final de uma sessão. Nesse sentido,
o problema não era com o espelho, mas com o piauiense, que não mais reconhecia seu próprio
reflexo.
No decorrer da pesquisa, tornou-se evidente que as opiniões do diretor não
representavam apenas uma defesa apaixonada e particular de um pai que tenta proteger a sua
criação; ao contrário, depoimentos de pessoas que não mantinham uma relação próxima e
afetiva com o filme revelaram tratar-se de opiniões que reverberavam em setores mais amplos
167
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da sociedade piauiense. Um exemplo de como esse discurso denunciador da falta de
conhecimento e identificação do piauiense com a sua própria identidade cultural é o artigo
publicado por Gustavo Said, jornalista e professor da Universidade Federal do Piauí:

[...] o filme resgata traços da cultura popular nordestina na sua feição mais
crua, mais humana, mais real. Algumas imagens chocam pelo realismo, e
talvez pela estranheza que nos causa o fato de que algo tão próximo de nós
possa parecer tão distante. Ou seja: pouco sabemos da nossa identidade
nordestina. E o pouco que sabemos, desprezamos. Realmente Cipriano não é
um filme para americano ver [...] e por isso deve ser visto com outros olhos.
Se Cipriano é complexo, difícil de entender, o que dizer de nós, que pouco
conhecemos dos nossos sonhos e devaneios e, principalmente, de uma
identidade regional perdida que, contra o tempo, teima em habitar estes
mesmos sonhos? Cipriano já cumpriu o seu papel. A mim, me deu o
gostinho de ter um filme feito aqui, com gente daqui e, principalmente, sobre
nós mesmos.168

O texto de Gustavo Said resume algumas das questões já tratadas aqui acerca dos
discursos agenciados por Cipriano, agora de forma mais clara e contando com o respaldo de
um respeitado intelectual do estado. Primeiramente, há a defesa da ideia recorrente de que o
filme retrata aspectos culturais do piauiense, do sertanejo e do nordestino, ainda que este(s)
não saiba(m) reconhecer esse mérito ou simplesmente despreze(m) a possibilidade de
entender e valorizar sua própria cultura. Em seguida, ainda que de forma subliminar, há o
reforço da tese de que o filme possui uma linguagem peculiar, feita para ser vista não pelos
olhos do estrangeiro – aqui materializado na metáfora do norte-americano –, mas para o olhar
do homem local, conhecedor e apreciador da cultura regional; Said valoriza esse regionalismo
como uma identidade forte que, “contra o tempo”, teima em não desaparecer. Finalmente,
retoma-se a defesa de que o projeto de Cipriano valeu por si só; valeu por ser uma produção
local, que fala do povo e da cultura local.
Esses discursos valorativos de Cipriano – agora em triplo sentido: além de afirmá-lo
como produto regional, passou a encará-lo como um bom e corajoso exercício de
experimentação no cinema e, também, um denunciador do desconhecimento por parte do
grande público das tradições culturais piauiense, sertanejas e nordestinas –, da mesma forma
como ocorreu em outros momentos, vieram entrelaçados a discursos de exaltação do estado e
do seu povo. Se parte significativa da imprensa e os próprios realizadores do filme passaram a
defendê-lo contra os ataques dos que o criticavam por ser hermético, alegando que o problema
estava no desconhecimento e na falta de identificação do espectador com sua própria cultura,
168
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outra parte, também significativa, da imprensa piauiense salientou nessas críticas a Cipriano
um indício da falta de amor ao próprio estado.
Também nos dias que se seguiram à estreia do filme, lia-se em uma das colunas de um
dos maiores jornais do estado:

Não, o filme piauiense não envergonha! [Responde] o que muita gente está
perguntando a quem já foi ao cine 3 do Teresina Shopping. Não fui à estreia
para a imprensa, nem para os convidados. Paguei R$ 8,00 pelo ingresso, na
última sessão de domingo, que, aliás, estava lotada. Acho que todos devem
ver Cipriano de espírito aberto [...]. Seja para ver os nomes dos artistas locais
nos créditos. Seja porque o leitor é piauiense. A gente anda precisando ter
um pouco de orgulho de nossas coisas. E, por que não aproveitar
Cipriano?169

A afirmação sugere uma desconfiança que, aparentemente, o público piauiense nutria
pelo filme. Denuncia, também, as complexas relações e significações responsáveis pelos
sentimentos de autoestima e de baixa autoestima denunciadas pelos críticos culturais e setores
da intelectualidade piauiense.170 Nesse sentido, a colunista aponta Cipriano como uma
oportunidade para que a população piauiense pudesse, finalmente, ter orgulho de suas
“coisas”. Mais do que uma denúncia, o texto faz um convite para ver o filme, e o interessante
é que entre os motivos pelos quais o leitor da coluna deveria assistir Cipriano estava o fato de
o leitor ser piauiense e, consequentemente, deveria se sentir bem “ao ver o nome dos artistas
locais na tela” do cinema.
Cinthia Lages não estava sozinha na escolha de argumentos para convencer a população
piauiense a prestigiar Cipriano. Até mesmo as simples chamadas de texto publicadas entre os
anúncios da programação nos cinemas locais cumpriram esse papel:
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Assista a “Cipriano”, o primeiro filme piauiense. Dirigido por Douglas
Machado, com elenco e técnicos piauienses [...]. Com imagens e som digital,
o filme não decepciona a quem gosta de um filme de qualidade técnica. E
também não tem decepcionado aos admiradores da sétima arte. Assista e
confira.171

Outras reportagens e opiniões publicadas na imprensa regional também deixam
implícito o clima de desconfiança do grande público quanto à qualidade do filme. Após
elogiar a direção, o roteiro, a atuação dos atores, a escolha dos cenários e a riqueza dos
figurinos, outro repórter local faz um apelo aos seus leitores:

Enfim, por tudo isso, eu recomendo, caro leitor: vá ao Cipriano. Você não se
decepcionará. Muito pelo contrário: aplaudirá de pé, com o restante da
plateia, como ocorreu comigo sábado passado. E, sobretudo, perceberá que
vale a pena continuar sonhando com um Piauí melhor, mais digno.
Apostemos nisso, conterrâneos, como o fez nosso corajoso Douglas
Machado.172

A questão de o filme ser uma oportunidade para alavancar a autoestima da população
piauiense é reforçada com a finalização e exibição de Cipriano. Com a estreia do filme, as
iniciativas individuais de assisti-lo passaram a ser vistas como prova de amor, ou não, pelo
estado, sua cultura e sua identidade:

Cipriano deveria ser prestigiado por todos os piauienses, não só por ser o
primeiro longa-metragem do Estado, mas também por retratar, com
qualidade, um pouco da história do nosso povo, como vaqueiros e
rezadeiras. Vale ver também para elevar a autoestima e se sentir bem, com
orgulho desse brilhante trabalho, merecedor de aplausos e não de pedradas.
É com essa proposta simples, bem acabada e extremamente ousada, que
Cipriano emociona. Parabéns, Douglas Machado! Parabéns, Piauí!. 173

Ainda mais paradigmático é o editorial do Jornal Meio Norte acerca dos significados e
importância do filme:
Por si só, a realização [de Cipriano] é digna de elogios. No entanto, não se
pode negar que os teresinenses, e de resto todo o Piauí, foram despertados
pela polêmica em torno da obra. De repente, assistir a “Cipriano” passou a
simbolizar um ato de amor ao Estado, a sua cultura. E quem não se orgulha
de comentar nas rodas sociais que viu o filme? Não vê-lo é como reconhecer
um certo desprezo pelo Piauí. Nisso, as discussões através dos jornais e da
TV foram uma alavanca e tanto [...]. Douglas Machado tem o mérito de
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estimular no público a autoestima, pelo simples fato de levar a população
local aos cinemas para ver um filme piauiense. As pessoas não estão
pagando os ingressos por pena, misericórdia, mas para conferir nossa
cultura. E isso compensa a reação negativa de muitos ao sair das sessões,
quando exibem um indisfarçável ar de perplexidade sobre o que acabamos
de conferir.174

Salienta-se nesta análise o quanto as polêmicas em torno da realização ou da qualidade
de Cipriano extrapolaram a simples crítica cinematográfica. Pelo teor e pelos sentimentos
díspares instigados na maior parte dos discursos analisados até aqui, há de se questionar se a
imprensa piauiense realmente estava preocupada com o filme em si, ou se o tomou apenas
como pretexto para criticar e problematizar questões que subjazem na cultura e no fazer
cultura no estado. O certo é que o filme possibilitou uma complexa, embora nem sempre bem
fundamentada, discussão acerca da cultura e dos sentimentos que parecem povoar as marcas
do que se acreditam como fundadoras da identidade local.

8 Imagens do Outro: Cipriano nos noticiários não piauienses

Até esta etapa, a atenção centrou-se nas narrativas construídas pela própria comunidade
piauiense, ou seja, as análises estiveram voltadas para os discursos de construção e
significação do Eu, ou, em outras palavras, do piauiense pelos piauienses. A proposta desse
último subitem é problematizar como esses mesmos discursos, acentuados pelo noticiário da
realização do primeiro longa-metragem do estado, repercutiram na imprensa fora do Estado.
Se a construção dos sujeitos ocorre por meio de um diálogo – “não no sentido binário
do diálogo entre dois sujeitos já constituídos”, mas em sentido amplo que é o da relação com
um “ser fundamentalmente constitutivo do sujeito, que pode se posicionar como uma
‘identidade’ somente em relação com aquilo que a ele falta, seu outro, seu ‘exterior
constitutivo’”
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–, os discursos identitários piauienses também ganham força e dinâmica

com as imagens agenciadas a partir do seu “exterior”, do seu “outro”. As imagens do
piauiense podem ser encontradas nos discursos construídos pela imprensa exógena. Ao todo,
durante a pesquisa em arquivos públicos e particulares, tive acesso a oito reportagens que
trataram da realização de Cipriano publicadas por jornais de outros estados e países. Dessas
reportagens, sete trazem, em seus títulos, termos que desvelam os estereótipos para pensar e
174
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entender o filme a partir da realidade sociocultural da qual, acreditava-se, ele seria uma
espécie de representação.
A problemática a ser desenvolvida nesse momento da escrita atenta para a emergência
do Outro – nesse caso, um duplo Outro: o próprio Piauí, que passa a ser encarado, na
perspectiva da imprensa externa, como sendo o diferente, o que foge do convencional e, ao
mesmo tempo, o Outro construído a partir dos lugares de onde esses discursos são
estruturados. O estranhamento com o qual muitas vezes a imprensa estrangeira – estrangeira
não apenas no sentido de ser a imprensa internacional, mas de outras regiões do país, que
parece olhar com estranheza outra cultura diferente da sua – noticiou a realização do filme
Cipriano, mesmo quando, para lhe tecer elogios, evidencia um aspecto da cultura brasileira já
referenciado no primeiro capítulo, qual seja, a cisão do Brasil em espaços opostos: é o Brasil
que se quer litorâneo, urbano, desenvolvido e rico, que se oporia a um outro Brasil, sertanejo,
rural, atrasado e pobre, ou simplesmente, parte-se da premissa de que existe um Brasil do Sul
e um Brasil do Norte. Tendo como referência a existência desses dois brasis, o noticiário não
piauiense buscou criar um lugar de fala e significado para Cipriano que, ao mesmo tempo,
criou significados para o Piauí, sua cultura e sua gente.
Um exemplo dessa forma polarizada de expressar e, ao mesmo tempo, cindir o Brasil
em dois mundos – um urbano e outro rural e sertanejo – pode ser encontrado na construção
discursiva apresentada pelo programa Starte, exibido no canal Globo News em 11 de fevereiro
de 2003. O programa teve como título: “Cinema Nacional: um caso de amor com o Brasil” e,
basicamente, tratou de três filmes que, segundo a direção do programa, representariam o
momento então vivido pelo cinema nacional e a própria vontade de encontrar um “Brasil
profundo”, fruto, por sua vez, de um povo “que se olha no espelho e quer se ver”. Os filmes
apresentados foram O caminho das nuvens (Vicente Amorim, 2003), Deus é brasileiro
(Carlos Diegues, 2003) e Cipriano. O texto de abertura do programa – repleto de imagens dos
filmes e das entrevistas com os seus respectivos diretores – é emblemático:

O Brasil na tela do novo cinema nacional. O programa de hoje vai falar da
produção que ocupa a tela grande com paisagens e personagens dos sertões
mais longínquos, depois de um longo ciclo com imagens de um Brasil
urbano. Há cinquenta anos que tem sido assim, só que agora o país está
querendo se ver [a apresentadora passa então a fazer um espécie de exercício
de memória onde (re)apresenta o sertão de filmes de Humberto Mauro,
Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos]. No verão de 2003, as imagens
do cinema brasileiro mostram a luz deslumbrante do nordeste, rostos
queimados de sol, histórias de um Brasil cortado por imensas estradas. Os
retirantes permanecem nas histórias, continuam descendo rumo ao sul do
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país. A saga é a mesma! [...] E pela primeira vez um longa-metragem é
inteiramente filmado no Piauí. Entre benditos e incelências, o filme de
Douglas Machado conta a história de Cipriano no cenário de um dos estados
mais pobres do Brasil. 176

De modo geral, os significados construídos pela imprensa nacional e internacional
acerca de Cipriano e da cultura piauiense, até pelo fato de essas reportagens reproduzirem
muitas das perspectivas dos realizadores do filme, não destoam dos significados já
construídos pela imprensa local. Em sua maioria, percebe-se a potencialização de
determinados estereótipos. Assim, podem-se eleger alguns lugares-comuns entre os
enunciados dessas reportagens e que serviram para entender Cipriano e alocá-lo no interior de
uma realidade cultural mais ampla.
Primeiramente, houve uma essencialização das características que são tomadas como
marcas da cultura e da identidade do piauiense, do sertanejo e do nordestino – também no
noticiário externo essas três categorias foram utilizadas como sendo sinônimos. Em segundo
lugar, ocorreu a sedução de pensar e explicar o filme – sintomaticamente, uma tentativa de
imaginar o que ele viria a ser, haja vista se tratar de reportagens que datam do final da década
de 1990 – a partir da sua ligação com as vaticinadas características físicas, climáticas e sociais
do lugar de sua realização. Por último, como é comum nesse tipo de relação com o Outro até
então ignorado, a imprensa externa buscou uma referência para entender e tornar o filme e a
cultura piauiense menos estranhos.
A perspectiva essencializadora da cultura e da identidade piauiense e a utilização das
espacialidades físico-culturais do Piauí, do Sertão e do Nordeste como sinônimos aparecem
logo no título da primeira reportagem veiculada pela imprensa estrangeira a que se teve
acesso: “Longa mostra o espírito nordestino”.177 No texto dessa mesma reportagem há a
repetição da ideia de que o filme seria fruto da união de toda a comunidade piauiense em prol
da sua realização; fala-se em “comunhão estadual”, no “envolvimento de toda a comunidade”
e no projeto de “filmar a cultura popular”. Essa tentativa de marcar positivamente o processo
de realização do filme é explicada, se utilizando das próprias palavras do diretor Douglas
Machado, pela possibilidade de o piauiense “ver na tela de cinema a rua em que anda, ou o
lugar que conhece”,178 em visível referência ao fato de o filme proporcionar o registro da
cultura e dos espaços do lugar. As mesmas ideias essencializadoras e unificadoras das
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imagens do Piauí, do Sertão e do Nordeste estiveram presentes no título da matéria publicada
no Jornal Euro-Brasil Press, em fevereiro de 1998: “Vilarejos do sertão do Piauí chegam ao
público europeu”,179 ou no texto de matéria publicada pelo jornal Correio Brasilense em maio
de 1999: “O diretor mergulha na cultura e tradições religiosas do Nordeste”.180
Os próprios títulos das reportagens citadas apontam a aceitação de que o filme poderia
resumir e projetar nas telas os aspectos marcantes de uma cultura, como se esta possuísse uma
essência que, uma vez entendida, poderia ser capturada em imagens e sons e exibidas a um
público ansioso por conhecer outra cultura diversa da sua. Esse viés essencialista não parece
ser uma particularidade das formas de se enxergar a cultura piauiense; ao contrário, faz parte
de um processo maior de estereotipação das imagens do outro e, em especial, dos territórios
que compõem o Nordeste. Embora tratando de uma realidade diversa, Stuart Hall, ao pensar
as formas da comunidade britânica identificar a cultura negra em franco crescimento naquela
sociedade, observou que as tentativas de falar dessa cultura (inclusive como se ela pudesse ser
pensada no singular) acabam por estereotipá-la e simplificá-la a partir de imagens e lugares
comuns:

[...] essa cultura popular mercantilizada e estereotipada como é
frequentemente, não constitui, como às vezes pensamos, a arena que
descobrimos quem realmente somos, a verdade da nossa experiência. Ela é
uma arena profundamente mítica. É um teatro de desejos populares, um
teatro de fantasias populares. É onde descobrimos e brincamos com as
identificações de nós mesmos, onde somos imaginados, representados, não
somente para o público lá fora, que não entende a mensagem, mas também
para nós mesmos pela primeira vez. 181

Com relação aos discursos identificadores das características atribuídas ao Nordeste
brasileiro, pode-se reconhecer que essa espacialidade físico-cultural é fundada no início do
século XX sob a lógica da saudade, de uma pureza constantemente ameaçada de desaparecer
com a emergência da modernidade, da tradição provocada pelo apego à terra e às marcas
“naturais” da região e das mazelas naturais e suas consequências, a seca, a pobreza, a fome.
Desse modo, pode-se pensar no Sertão, no Nordeste ou mesmo no Piauí como unidades
significativas que só são possíveis pela prática de apagamento das individualidades e
singularidades das culturas e regiões que compõem esses lugares no imaginário brasileiro:
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Se o problema era fundar uma imagem e um texto original para o NE e se o
sublunar oferecia uma multiplicidade e uma riqueza em contrastes, o
importante era construir uma dada forma de ver e de dizer, era ordenar uma
visibilidade e uma dizibilidade que se tornassem códigos fixos de leitura, era
ordenar um feixe de olhares que demarcassem contornos, tonalidades e
sombreados estáticos. 182

Guardadas as devidas proporções e particularidades, algo parecido aconteceu nas
reportagens “estrangeiras” em relação ao Estado. O uso de imagens estereotipadas para
referenciar o Piauí – a utilização de imagens do sertão, da pobreza e da seca – e do filme
Cipriano – as expectativas e propostas dos filmes cinemanovistas, que nessas reportagens
foram utilizados como artifício comum. O primeiro desses estereótipos foi a tentativa de
marcar o filme e a própria cultura do estado pelo estigma do sertão e dos adjetivos negadores
que geralmente o acompanham. Ao sintetizar o enredo do filme, ratificado nas considerações
da produtora Suzane Jales, o Jornal de Brasília publica em 11 de setembro de 1998:

Cabe a Vicente e Bigail levar o velho Cipriano, agonizante, até o mar. O
velho sertanejo sonha por toda a vida conhecer o litoral. Ao vê-lo à beira da
morte, os filhos resolvem procurar um cemitério rente ao mar, onde ele será
enterrado. “Nós só temos” – pontua Suzane Jales – “66 km de litoral. E
muitos sertanejos sonham em conhecer esse pequeno trecho de nosso
território, banhado por águas salgadas”. 183

A reportagem tenta explicar o trajeto familiar em buscar de um cemitério onde as
personagens Vicente e Bigail pudessem enterrar o velho pai, a partir de significados
vinculados, no cinema, pelos filmes do Cinema Novo, nos quais o sertanejo,
inconscientemente, sonhava em deixar o sertão em direção ao mar, como uma alegoria que
dava forma ao anseio latente de ver mudanças na histórica situação marginal em que se
encontrava.184 Outro lugar-comum utilizado para marcar o Piauí e o seu primeiro longametragem foi a utilização de discursos que denunciavam a situação marginal do estado em
relação ao restante do país e até mesmo em relação aos outros estados do nordeste brasileiro.
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Como lembra Lúcia Nagib, embora a metáfora da água seja algo muito no cinema brasileiro desde a sua
origem, foi com o Cinema Novo, especialmente com a sintética profecia que aparece nas visões do beato no
filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, ‘O sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão’, que a metáfora passa
a ser revestida de características estéticas e políticas. Em Glauber, o mar aparece como impulso de afirmação
e ao mesmo tempo de negação da utopia política de construção de um Brasil não mais marcado pelos dilemas
e problemas que historicamente oprimiam a vida seu povo, em especial do sertanejo. Desse modo, a profecia
que afirma que o sertão virará mar e o mar virará sertão seria, na verdade, a representação da inversão da
ordem das coisas, o fim das injustiças e do sofrimento que se transformaram em marca do universo sertanejo.
Cf. SILVA, José Luís de Oliveira e. Entre o belo e o trágico: Abril Despedaçado e as representações do
sertão no recente cinema brasileiro. Dissertação de Mestrado. Teresina: UFPI, 2008.
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A crítica Helena Salem conclui um longo e elogioso texto, publicado no jornal O Estado de
São Paulo, reproduzindo as mesmas ideias de pobreza e esquecimento:

Barroco, mágico, contundente, Cipriano é poderoso em suas imagens
delirantes, revelando uma outra das muitas faces do país. E comprova que a
descentralização da produção, para fora do eixo Rio-São Paulo, é
efetivamente uma das grandes e mais bem-vindas novidades da atual
retomada do cinema brasileiro. Afinal, em cem anos de existência do cinema
no Brasil, só agora o pobre e tão esquecido Piauí tem condições de fazer o
seu primeiro longa-metragem.185

O agenciamento desses discursos vitimológicos para explicar o Piauí e a sua produção
cultural, mesmo que com o propósito de prestigiar e valorizar o filme, também aparece em
outras oportunidades. A matéria publicada pelo mesmo jornal O Estado de São Paulo, dois
anos após a estreia de Cipriano, serve como exemplo da forma como esses discursos de
exclusão continuaram a ser elaborados por um significativo setor da imprensa nacional. O
título – “Da seca e carência, nasce o primeiro longa do Piauí” – e o subtítulo da matéria –
“excluído economicamente e culturalmente, o ‘Estado mais pobre do País’ finalmente faz seu
filme” – são indícios para mapear os lugares construídos para estabelecer e falar dos
significados da produção e do roteiro de Cipriano:

O Piauí fica comprimido entre dois badalados focos culturais nordestinos: o
Ceará e o Maranhão. Incômodo aposto costuma defini-lo nas enciclopédias:
“Estado mais pobre do Brasil”. Para dificultar a vida (ou pelo menos o
turismo) na terra de Torquato Neto, o Estado dispõe de apenas 66 km de
litoral, contra 573 do Ceará e mais de mil da Bahia. Na hora de escolher o
itinerário da Caravana da Fome, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou
por Guaribas, no sertão do Piauí. Problemas operacionais inviabilizaram “a
mais pobre cidade sertaneja” e Lula e seus ministros dirigiram-se à periferia
de Teresina, capital do Estado.186

A composição de enunciados possibilitada pelo título, o subtítulo e o texto da
reportagem dá a dimensão dos discursos construídos sobre o Piauí e a sua produção cultural.
Na reportagem, não se busca entender o possível contexto ou o desenvolvimento cultural do
estado que poderia ter possibilitado a realização do seu primeiro longa-metragem; não há,
nem mesmo como ocorreu com a crítica feita por Helena Salem, uma iniciativa de entender a
realização de Cipriano no interior de um processo de desenvolvimento e descentralização
185

186

SALEM, Helena. Cipriano peregrina pelo sertão do Piauí. Jornal O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 out.
1998. Caderno 2, p. 3.
CAETANO, Maria do Rosário. Da seca e carência, nasce primeiro longa do Piauí. Jornal O Estado de São
Paulo, São Paulo, 24 jan. 2003. Caderno 2, p. 4.
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mais amplo pelo qual passava o cinema e a produção cultural brasileira. O texto da
reportagem é incisivo; a compreensão do filme passa, necessariamente, pelas características
generalizadoras do lugar de sua realização: seca, carência, exclusão e fome.
Por fim, na falta de uma referência anterior que servisse como parâmetro para pensar
Cipriano, o filme foi comparado a outro lançado dois anos antes no estado do Ceará: O sertão
das memórias, de José Araújo. Ambos são vistos e comparados não pelo que eles teriam de
semelhante em suas histórias, mas pelo fato de serem “produtos nordestinos”:

Dois anos atrás, o país surpreendeu-se com um filme raro e original, O
Sertão das Memórias, do ex-seminarista cearense José Araújo. Pois em
breve deve surpreender-se com outro filme, nordestino, de nome singelo –
Cipriano – produzido integralmente no Piauí, por diretor “piauiense da
gema”, Douglas Machado, e elenco da terra. 187

O próprio diretor de Cipriano – por conveniência ou por, de fato, acreditar na
semelhança – também reverbera essa comparação e, ao fazê-lo, possibilita a utilização de
lugares comuns para pensar o seu próprio filme, o Piauí e a cultura do sertão nordestino:
Sonho com o mar – Em Sertão das Memórias, José Araújo coloca seus pais,
dois sertanejos cearenses como protagonistas e, através deles, registra suas
memórias da região nordestina calcinada pelo sol. Douglas reconhece
similitudes entre Sertão das Memórias e Cipriano [...]. O cineasta piauiense
cita os pontos de encontro: “trabalhamos, ambos, com a memória e com o
espaço físico do sertão. Há, também, semelhanças em nosso processo de
trabalho: realizamos filmes profundamente autorais e de forma
independente” [...]. “Trabalhei, então, dois aspectos que marcaram a vida do
homem sertanejo”.188

Aqui não questiono as possíveis semelhanças entre os dois filmes, até porque tal
semelhança irá depender, substancialmente, dos elementos e padrões de comparação que se
busca estabelecer. O que de fato questiono é a crença tácita na possibilidade de fazer tal
comparação pelo simples fato de ambos os filme terem sido originados na mesma região do
país, ainda que em estados e no interior de culturas diferentes. É essa crença na possibilidade
de entender, mecanicamente, as produções cinematográficas a partir de seus lugares de
criação e, também, a crença na homogeneidade do nordeste, do sertão e da cultura piauiense,
que possibilita falar do sertanejo – personagens dos dois filmes – como sujeitos que guardam
um sonho comum, conhecer o mar, ou ainda, buscar nas narrativas dos filmes, mesmo que
187
188

JORNAL de Brasília. Brasília, 11 set. 1998, p. 3.
Idem.
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estas não autorizem tal interpretação, as marcas de uma cultura profundamente marcada, em
todas as suas características, pelo sol causticante.
Em face dos entrecruzamentos entre identidade e memória, também passíveis de serem
arrolados em Cipriano, e como as narrativas de ficção contribuem na composição das
memórias de grupo, a próxima etapa da reflexão enfatizará os discursos de memória que
perpassam, mas que também transcendem o filme, sobretudo o que se convencionou como
memória piauiense, nordestina e sertaneja. Nesse passo, o sertão como lugar de memória
significador do filme ensejará, no próximo capítulo, um detalhamento sobre o diálogo de
Cipriano e as tradições cinematográficas, particularmente do Cinema Novo, e as prospecções
sobre o cinema de autor.
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CAPÍTULO 3

Cipriano dos anjos, dos santos, das nossas senhoras.
Cipriano das almas penadas a vagar pelo inferno mais
que dantesco da caatinga. Cipriano do delírio das águas
rasas. Do sertão que não virou mar, do mar que não virou
sertão. Cipriano da catatonia, da lei do eterno retorno das
alucinações, dos traumatismos insanos [...]. Cipriano das
desesperanças alucinadas, irmão das veredas espinhosas,
das vidas secas [...]. Cipriano, documentário de uma
precariedade antropofágica, feroz, impiedosa [...].
Cipriano são ou é cem mil?
Cipriano – Décio One

NARRATIVAS E SERTÕES:
UMA CARTOGRAFIA DOS LUGARES DE MEMÓRIA EM CIPRIANO

Eu liguei porque voltei à minha infância ouvindo a história de vocês. Estou
aqui emocionada lembrando da minha infância com meu pai, meus irmãos
que moram lá, que pegam gado, que vestem essa calça bonita da barguilha
para a costa [...].1
O filme trata de memória, sobretudo. Sobre a memória nossa até onde nós
lembramos de nossas coisas. Até onde nossas rezas, nossas tradições, nossa
cultura estão realmente impregnadas em nosso povo.2
Nesta solidão dos sertões os caminhos parecem os mesmos. As veredas são
as mesmas. As folhas não se movem. E ela anda e anda e se enterra em seu
silêncio, em suas memórias distantes.3

Escolho iniciar este capítulo transcrevendo, respectivamente, as falas de uma ouvinte
que participara, ao vivo, de um programa de rádio onde estavam sendo entrevistados o diretor
e o ator que viria interpretar a personagem homônima do filme Cipriano; um trecho de uma
entrevista dada por Douglas Machado a um jornal piauiense à véspera da estreia do seu filme
e, por fim, uma das falas da personagem-narrador responsável por costurar a trama narrativa
em Cipriano. Opto por iniciar a escrita com essas três falas, ainda que pareçam sem relação
uma com a outra, por acreditar que elas são indicativas dos aspectos e das problemáticas que
me proponho a analisar nesta parte do texto: os discursos de memória construídos pelo e sobre
o filme, objeto desta pesquisa, e como eles agem na elaboração de significados para a própria
obra e para a cultura piauiense em geral. O mais amplo desses aspectos pode ser encontrado já
na relação que se buscou construir entre o trabalho desenvolvido pela equipe de profissionais
liderada por Douglas Machado e a preocupação com a preservação de uma memória, cujas
disputas transcenderiam o próprio filme que estava sendo produzido. Essa aparente
preocupação de transformar Cipriano em instrumento de preservação de uma memória em
vias de desaparecimento pode ser problematizada a partir do que Beatriz Sarlo classificou
como “mania preservacionista” na cultura ocidental moderna.
1

2
3

PROFESSORA Amparo. Programa Painel da Cidade. Rádio Pioneira de Teresina, Teresina, 4 ago. 1997.
Depoimento por telefone.
MACHADO, Douglas. Jornal Meio Norte, Teresina, 28 mar. 2001. Coluna Trincheira. p. 3. Entrevista.
Fala da personagem Vicente. Cipriano. DVD, PI, 2001.
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Segundo Sarlo, “as últimas décadas deram a impressão de que o império do passado se
enfraquecia diante do ‘instante’ (os lugares-comuns sobre a pós-modernidade, com suas
operações de ‘apagamento’, repicam o luto ou celebram a dissolução do passado)”.4 Como
resposta a esse sentimento de esvaziamento do passado, a memória passou a não mais ser
encarada como um direito e sim como um dever em nome da manutenção dos sentimentos de
existência coletiva e pertencimento a um grupo.5 Desse modo, do passado, ou melhor, da
memória que se quer preservar desse passado, se espera que cumpra uma função apaziguadora
e que, sobretudo, seja um referencial seguro frente às angústias e vicissitudes do tempo
presente. Logo, não seria de se estranhar que essa memória “volte como quadro de costumes
em que se valorizam os detalhes, as originalidades, a exceção à regra, as curiosidades que já
não se encontram no presente”.6
Como que se antecipando a essa mesma linha de raciocínio, Pierre Nora já chamava a
atenção para o fato de que “o sentimento de um desaparecimento rápido e definitivo [da
memória], dá ao mais modesto dos vestígios, ao mais humilde testemunho, a dignidade virtual
do memorável”.7 Em meio a esse dever de memória, deu-se visibilidade a personagens
marginais, então em segundo plano nas narrativas sobre o passado, o que, no caso de
Cipriano, justificaria a identificação da cultura piauiense com a cultura sertaneja, simbolizada
no vaqueiro e nas rezadeiras presentes no filme. Nesse percurso por meio do qual o filme foi
valorizado na mídia pelo que poderia trazer de benéfico à preservação do patrimônio cultural
do estado, o trabalho de Douglas Machado passa a ser significado como uma verdadeira “caça
ao esquecimento” e, como tal, Cipriano é vendido como sendo um “reservatório de
lembranças”8 para fazer frente ao apagamento das tradições culturais sertanejas.
4

5

6
7

8

SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: Cia. das Letras; Belo
Horizonte: UFMG, 2007, p. 11.
Um exemplo dessa nova forma de encarar a memória frente à pretensa fragmentação em cursos com a pósmodernidade pode ser percebido na avaliação feita por Eric Hobsbawm, cujas ideias têm grande alcance entre os
historiadores brasileiros. Para Hobsbawm, “A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que
vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres
do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer
relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso, os historiadores, cujo ofício é lembrar o
que os outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio”. HOBSBAWM, E.J.
Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Cia. das Letras, 1995, p. 13.
SARLO, Beatriz. Op. cit., p. 17.
NORA, Pierre. Entre Memória e história: a problemática dos lugares. In: PROJETO HISTÓRIA. Revista do
Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP. São Paulo:
EDUC, 1981, p. 14.
As expressões “caça ao esquecimento” e “reservatório de lembranças” são utilizadas por César Guimarães para
definir como o lado icônico da memória acabou por possibilitar uma supervalorização da imagem na pósmodernidade: “Criticando os meios técnicos através dos quais nossa época promove a caça ao esquecimento [...],
imaginaram, de modo irônico, como seria um museu dos buracos ou dos vazios da memória [...]. Esse museu
bizarro, que transforma o esquecimento numa antimemória, dispõe dos mais variados recursos. Dentre estes,
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Quanto ao conteúdo, as falas utilizadas na abertura deste capítulo incorporam – creio
que de forma não completamente consciente – várias das questões e aporias presentes nos
debates que envolvem os estudos sobre a memória. Primeiramente, houve o estabelecimento
de uma relação imediata entre a memória e o ato de recordar, no sentido mais elementar, fatos
e épocas marcantes na vida dos indivíduos e que seriam responsáveis pelas bases estruturantes
de suas identidades. Na verdade, memória e recordação apareceram, quase sempre, como
sinônimos nos discursos endereçados a Cipriano, o que me faz acreditar não ter sido por
acaso o fato de os discursos de memória relacionados ao filme, em sua grande maioria,
estarem ligados a uma pretensa lembrança saudosista de uma infância inocente e feliz vivida
no interior do Piauí.9 Além desse aspecto mais imediato, destacam-se indícios difusos de
como a memória nesses discursos foi relacionada à vida prática e afetiva das pessoas: a ela foi
creditada a capacidade de possibilitar o retorno a um tempo ou situação pretérita, mesmo que
através de uma sensação profundamente intimista, o que contribui, como desvela a fala do
diretor do filme, para imprimir-lhe um caráter de pertencimento a um grupo.
O mais sutil, entretanto, são as referências espaço-temporais que sempre estiveram
relacionadas ao ato de memória. Essas referências aparecem na narrativa da espectadora
quando ela utiliza a expressão “moram lá” que, ao mesmo tempo, constrói uma distância
espacial e temporal entre o sujeito da narrativa e a lembrança que está sendo referenciada.
Essas remissões aparecem também, mas agora em um nível mais metafórico, na fala da
personagem Vicente, quando a memória é encarada como sendo o próprio espaço da perda, do
devaneio. Ainda atento às relações entre memória, tempo e espaço, há que se destacar, nas
três falas em epígrafe, uma espécie de acordo tácito, que enxerga o sertão como o lugar
privilegiado para se espacializar a memória. Nesse aspecto, assim como as próprias imagens
agenciadas para o universo sertanejo, os sentidos construídos sobre a memória passam a ser
destaca-se a imagem. Com efeito, seja como lembrança pura, de caráter mental ou inscrita em algum suporte,
tornada signo, representação verbal, pictórica, fotográfica, cinematográfica ou videográfica, a imagem aparece ora
como reservatório de lembranças, ora como ruína de uma totalidade irrecuperável.” GUIMARÃES, César. Imagens
da memória: entre o legível e o visível. Belo Horizonte: UFMG, 1997, p. 15-16.
9
Nesse sentido, as falas mais contundentes foram as do diretor de arte do filme, Áureo Júnior. O diretor sempre
remetia os frutos do seu trabalho na composição do figurino de Cipriano às imagens guardadas em sua
memória dos sujeitos que ele havia conhecido durante sua infância na casa de seus avós na cidade de Piripiri:
“Os quase dez anos que antecederam o início das filmagens foram suficientes para amadurecer, para compor
visualmente as personagens e as cenas que Douglas me pedia. Nesse momento, visitei muito as imagens de
minha infância e as imagens que tenho de minha gente lá de Piripiri. Nesse processo de trabalho não faltaram
as pesquisas de locação e dos símbolos que povoam o imaginário do nosso povo”. (JÚNIOR, Áureo. Um
encontro de gigantes. Jornal Meio Norte, Teresina, 25 fev. 1999, p. 3). É sugestivo como o diretor de Arte trata
as suas memórias como um lugar que pode ser visitado, ou seja, como um porto seguro para as ideias e
inspirações no seu trabalho. Sob essa perspectiva – que parece acompanhar a maioria dos discursos de
memória estruturados sobre Cipriano – a memória perde sua plasticidade, se enrijece, se confunde com o
próprio passado.
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ambíguos, escorregadios, difíceis – poder-se-ia dizer impossíveis – de serem compreendidos
em sua plenitude, o que justifica uma contraditória compreensão que a encara como sendo
sinônimo de tradição, que dá significado e estabelece um lugar para os sujeitos e, ao mesmo
tempo, como as veredas que permitem a esses mesmos sujeitos se perderem em suas próprias
recordações.
Percebendo quão frutíferas podem ser as análises acerca desses discursos construídos
pelo e sobre Cipriano, decido organizar o texto a partir de três eixos de discussão onde cada
um irá corresponder a um lugar de memória significador do filme. Profundamente
controversa, a expressão pode suscitar interpretações diversas daquelas que busco desenvolver
neste trabalho, o que justifica uma rápida explicação sobre a forma como emprego essa chave
conceitual. Desenvolvido por Pierre Nora na década de 1980, o conceito já trazia um
alargamento no entendimento da palavra lugar. Como o próprio historiador fez questão de
ressaltar, os lugares de memória “são lugares nos três aspectos da palavra, material, simbólico
e funcional, simultaneamente, somente em graus diversos”.10
Durante a pesquisa, o trabalho transcorreu no sentido de pensar esses lugares sob dois
grandes aspectos particulares ao meu objeto. O primeiro aspecto foi aceitar a chave-conceitual
sertão como um dos mais significativos lugares de memória em funcionamento no interior da
cultura brasileira – entendo que o sertão vira um lugar de memória quando é utilizado para
falar da origem cultural e identitária do país ou quando o espaço sertanejo é tomado como
cenário para problematizar as narrativas de memória. O segundo aspecto diz respeito ao trato
com as fontes primárias que dão sustentáculo às minhas análises (artigos de jornais e revistas,
depoimentos em programas de Rádio e TV e o próprio filme Cipriano). Parti do entendimento
dessas fontes como sendo, elas próprias, lugares de memória, pois, mais do que constatar ou
dar visibilidade à importância e o sentido de Cipriano, ajudaram a construir significados e,
assim, marcaram um espaço de memória para o filme na cultura piauiense e na História do
Cinema. Aqui, voltei minha atenção para os lugares de onde emanam esses discursos acerca
do filme, o que me fez perceber que estes são, também, lugares de memória, pois,
dependendo da fonte de que se originam, revestem-se de uma menor ou maior legitimidade
para conferir importância ao trabalho de Douglas Machado.
A escolha por organizar o capítulo em três eixos de discussão, além de cumprir um
papel didático-metodológico, permitirá perceber com mais clareza um aspecto fundamental da
problematização que estou a desenvolver: não existe apenas o discurso de memória construído
10

Cf. NORA, Pierre. Op. cit., p. 21.
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pelo filme em sua narrativa – o que por si só já possibilitaria um instigante exercício de
(re)figuração da memória pelo emprego das categorias tempo e espaço através da narrativa de
ficção –, existem, também, os discursos de memória construídos pela equipe produtora, pela
crítica e, ainda, aqueles agenciados pela expectativa de realização do filme e que aparecem
com frequência no noticiário piauiense ou mesmo nacional.
Esses lugares de onde emanam os discursos de memória, embora não sejam
completamente independentes um do outro (expectativa, filme e crítica não constroem
campos absolutamente estanques), muito frequentemente mostraram possuir uma liberdade de
expressão e de construção de sentidos que me fez dispensar uma atenção individualizada à
análise de cada um deles. Desse modo, cada um dos eixos de discussão aqui propostos
apresentará uma problemática que se somará à problemática geral do capítulo, qual seja,
entender as formas de funcionamento e os sentidos construídos pelos discursos de memória
desenvolvidos ao redor de Cipriano.
Por meio do primeiro eixo de análise, Os discursos dos realizadores e a construção de
um lugar de memória para Cipriano e o sertão piauiense, me debrucei sobre os discursos de
memória construídos através das falas dos profissionais envolvidos na realização do filme, em
especial, as do diretor Douglas Machado. A intensa manifestação dos diretores, produtores e
atores na imprensa piauiense, mesmo antes do lançamento de Cipriano, foi responsável por
elaborar um conjunto de expectativas e significados prévios que, em muitos casos, eram
estruturados sob a alegação de que o filme seria um marcante registro da memória coletiva
piauiense e que, por isso, o público não teria dificuldade em compreender e se identificar com
a história. A hipótese sobre a qual parto para a análise desses discursos é a de que eles
funcionaram como uma tentativa bem articulada de veicular as memórias construídas ou
narradas em Cipriano como sendo a síntese de uma pretensa memória coletiva piauiense,
sertaneja e nordestina. Nesse percurso, ao mesmo tempo em que, mediante esses discursos, se
buscou relacionar Cipriano às marcas de uma memória regional, foi sendo construído um
espaço para o filme na História do Cinema e na História da Cultura no Piauí.
A problemática se torna ainda mais profícua quando, nas declarações dos realizadores,
parece ter havido um propósito de, a partir dessa pretensa memória coletiva, mapear o que
seriam os elementos constitutivos de uma identidade sertaneja local. Tendo em vista a sua
complexidade, a problematização desses discursos partiu basicamente de três questões
pontuais: quais são esses discursos de memória presentes nas falas da equipe realizadora de
Cipriano? Como esses discursos agiram na construção de expectativas e sentidos para o
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filme? Em que medida esses discursos estabelecem alguma relação com aqueles que
historicamente buscaram significar o sertão ou mesmo uma pretensa identidade piauiense?
Esses discursos de memória agenciados pelos realizadores de Cipriano quase sempre
vieram acompanhados daqueles (re)construídos por espectadores e críticos de cinema. Além
das questões já postas em relação às falas da equipe produtora do filme, questionou-se, pois
logo percebi que se tratava de um sentimento recorrente, em que nível esses discursos foram
carregados de saudade e afetividade por um Piauí que parecia ter se perdido no passado. Outra
questão instigante foi perceber que boa parte desses discursos parecia se apegar a uma
“memória adquirida”11, ou construída, através das narrativas de outros. Além da possibilidade
de animar as aporias sempre suscitadas pelos estudos de memória, esse aparente apego a um
passado piauiense, idealizado e perdido no tempo, possibilitou refletir sobre os discursos
modernizadores no estado. Nesse sentido, alguns questionamentos podem ser levantados: que
Piauí é construído pelas narrativas de memória dos espectadores e críticos do filme? Quando
se fala numa memória coletiva de um Piauí sertanejo, em via de desaparecimento, não está se
construindo, por oposição, a ideia de que o estado, sua cultura e seu povo estariam se
modernizando? Construir uma memória positiva para o sertanejo e chamar a atenção para a
necessidade de preservá-la não seria uma forma de homenagear o que já não existe e que, por
isso, não gera qualquer tipo de ameaça a um ideal modernizador?
No segundo eixo estruturador das discussões, As artimanhas da narrativa: Cipriano e
as aporias da memória e do esquecimento, voltei minha atenção para os discursos de
memória presentes na própria narrativa do filme.12 Por meio desse eixo de discussão,
problematizei como o enredo, as ações, os sons e as imagens agenciados em Cipriano
constroem as relações de sentido entre as chaves memória, tempo e espaço. Importante
reiterar que a noção de espaço utilizada neste trabalho é bem mais ampla do que a sua simples
11

A memória, levando-se em consideração uma definição pontual, deveria estar ligada à capacidade cerebral dos
indivíduos de guardar as experiências vivenciadas, logo, falar em termos de uma memória adquirida ou
herdada das narrativas de outros deveria parecer um contrassenso. Se não o é, como explica Catroga, é porque
“a consciência do eu se matura em correlação com camadas de memórias não só diretamente vividas, mas
também adquiridas; tem de se ter presente que estas, para além das de origem pessoal, só se formam a partir de
narrações contadas por outros, ou lidas e vistas em outros: o que prova que a memória é um processo
relacional e intersubjetivo”. CATROGA, Fernando. Os passos do homem como restolho do tempo – memória e
fim do fim da história. Coimbra, Portugal: Almedina, 2009, p. 13-14.
12
Embora pareça óbvio, cabe uma explicação do sentido utilizado para o entendimento de “narrativa do filme”
neste trabalho. O termo é “utilizado para designar o discurso narrativo de caráter figurativo [...] e, por isso,
inscrito em coordenadas espaço-temporais”. Cf. GREIMAS, A.J. e COURTÉS, J. Dicionário de Semiótica.
Verbete: Narrativa. São Paulo: Contexto, 2008, p. 327. Esse entendimento conceitual da narrativa gera uma
premissa teórico-metodológica quando do trabalho de análise de um filme, pois se a narrativa conta uma
história, “por conseguinte, ela superpõe, ao tempo imaginário dos acontecimentos contados e o tempo do
próprio ato narrativo”. Cf. AUMONT, Jacques e MARIE, Michel. Dicionário teórico e crítico de cinema.
Verbete: Narrativa. Campinas, SP: Papirus, 2003, p. 209.
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relação com o geográfico, chegando mesmo a um entendimento dessa categoria como sendo
permeada de afetividades. Traços dessa afetividade estão presentes quando da escolha do
diretor em espacializar no sertão a história e as memórias das personagens ou, ainda, quando
projeta marcas dessa memória nos corpos e nas suas performances.
Ainda relacionada à narrativa, chega-se ao terceiro eixo estruturador das discussões,
Cipriano e os diálogos com a memória do Cinema Brasileiro. Nele, coube-me buscar os
níveis de diálogo entre Cipriano e marcos de tradições cinematográficas anteriores, sobretudo
aquelas consolidadas pelo cinema brasileiro nas décadas de 1960 e 1970. Parto da hipótese de
que foi construída ao longo do tempo uma memória cinematográfica que se quer herdeira da
proposta narrativa e estética criada por diretores como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos
Santos, e que esta memória se transformou num “fetichismo em relação ao Cinema Novo, que
funcionaria como uma espécie de chancela de qualidade intelectual e artística”.13 A busca por
essa “chancela de qualidade intelectual”, acredito, influencia os diretores, a expectativa e a
crítica em relação aos filmes surgidos após obras já consideradas clássicas como Vidas Secas
e Deus e o Diabo na terra do sol.
Sinto-me seguro para assegurar a defesa de uma memória cinematográfica tendo em
vista dois entendimentos que, se não são similares, se complementam. Refiro-me,
primeiramente em termos de uma memória cinematográfica para me reportar aos lugarescomuns ocupados por tradições construídas por um tipo de História do Cinema que vê as
transformações e modificações na narrativa fílmica como sendo fruto de movimentos
cinematográficos datados, autoconscientes e bem organizados. Mais complexo é o segundo
entendimento que construo sobre a expressão memória cinematográfica, que também se
refere às memórias, compartilhadas ou individualizadas, construídas a partir de obras
cinematográficas, o que implica aceitar que as narrativas de ficção também ajudam a compor
as memórias de grupos e indivíduos, e não apenas o contrário.14
No Brasil, quando o que está em jogo é o conhecimento do sertão, essa relação com o
cinema é ainda mais evidente. As produções de diretores como Glauber Rocha e Nelson
Pereira dos Santos servem como embasamento ou moldura para os mais variados gêneros
13

14

BERNARDET, Jean-Claude. NAGIB, Lúcia. O cinema da retomada: depoimentos de 90 cineastas dos anos
90. São Paulo: 34, 2002, p. 112. Entrevista.
Embora à primeira vista possam parecer estranhos, os exemplos de como o cinema ajuda a construir uma
memória para os sujeitos são bens comuns, senão, vejamos: é emblemático o fato de documentários ou
reportagens que tratam as duas Guerras Mundiais ou a Guerra do Vietnã fazerem uso de imagens de filme
como Glória feita de sangue (Stanley Kubrick, 1957), O resgate do Soldado Ryan (Steven Spielberg, 1998) e
Platoon (Oliver Stone, 1986).
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textuais e sob as mais diversas motivações políticas. A estereotipia construída sobre o sertão
por filmes já considerados clássicos como Vidas secas e Deus e o diabo na terra do sol está
alicerçada de tal forma no imaginário brasileiro que qualquer imagem que fuja desse modelo
padrão parece gerar estranhamento mesmo entre a crítica mais especializada. Dois exemplos
parecem ser emblemáticos nesse sentido: o balanço dos novos filmes ambientados no sertão
feito pelo crítico Luiz Oricchio e pelo professor Antônio da Silva Câmara. Oricchio, ao se
referir a Sertão das memórias (José Araújo, 1997), afirma que a maior “fragilidade” do filme
é a sua “parte política”, pois “procura mostrar que o sertanejo não é apenas assolado pela seca
e pela miséria”.15 Na mesma linha de raciocínio, Antônio Câmara lamenta que nos anos 1990
“o mundo rural retorna às telas sobre [sic] múltiplas perspectivas, mas sem a força criativa do
Cinema Novo”,16 esta visão profundamente balizada em referências cinematográficas datadas
em contextos diferentes do atual leva o pesquisador a elaborar análises equivocadas acerca
dos novos filmes. Em sua opinião, as produções cinematográficas brasileiras realizadas a
partir da década de 1990, “tem por palco o sertão nordestino, negando-se, no entanto, a
auxiliar na reflexão sobre seus conflitos”.17 O que fica evidenciado na escrita de Oricchio e
Câmara é que ambos não conseguem ver possibilidade de abordagem do sertão fora das já
consagradas temáticas e imagens relacionadas à seca, à miséria, à exploração e ao coronelado
e sem que elas cumpram a função de denunciadoras das mazelas sociais locais.
Esse “selo de qualidade” com o qual a crítica e os produtores parecem revestir os seus
filmes – cujo atestado seria a manutenção de um diálogo com aspectos identificados como
sendo marcas do Cinema Novo – afeta, sobremaneira, as novas produções ambientadas no
sertão nordestino, como é o caso do filme de Douglas Machado. Tal possibilidade, longe de
parecer uma particularidade de um fazer cinema regionalizado ou mesmo nacional, pode ser
localizada no interior de algo mais significativo para o entendimento da cultura visual.
Segundo Didi-Huberman, estar diante de uma imagem é colocar-se frente a um objeto
temporal impuro, onde “[...] todos os tempos se encontram, entram em colisão, ou se fundem
plasticamente uns nos outros [...]”.18

15

ORICCHIO, Luiz Zanin. Cinema de novo: um balanço crítico da retomada. São Paulo: Estação Liberdade,
2003, p. 127.
16
CÂMARA, Antônio da Silva. Figurações, mitificações e modernização: visões do nordeste na cinematografia
brasileira dos anos 1990. In: NÓVOA, Jorge e BARROS, José D’Assunção. Cinema-História: teoria e
representações sociais no cinema. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008, p. 242.
17
Ibidem, p. 253.
18
DIDI-HUBERMAN, George. Ante el tiempo: História del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires:
Adriana Hidalgo, 2008, p. 66.
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Mas em que aspecto essa discussão ajuda a construir um entendimento para Cipriano?
Existiriam marcas de “impureza” no filme de Douglas Machado? Caso existam, que marcas
seriam essas? Que sentidos elas ajudariam a construir para a cultura piauiense? Inicialmente,
pode-se defender que a equipe realizadora de Cipriano e a própria expectativa gerada durante
anos na imprensa piauiense, ainda que não pretendessem fazer do primeiro longa-metragem
do Piauí um tributo ou uma cópia do que teria sido o Cinema Novo, tiveram como horizonte –
algo justificado até mesmo pela falta de uma produção precedente devidamente consolidada
sob outras referências – as marcas, os símbolos e as disputas ideológicas dos filmes
cinemanovistas.

1 Os discursos dos realizadores e a construção de um lugar de memória para Cipriano e o
sertão piauiense
Muitas das críticas endereçadas a Cipriano, tanto as positivas quanto as negativas,
partiram ou foram estruturadas tendo como parâmetro as explicações e expectativas geradas
pelas falas que a equipe realizadora do filme indexou na imprensa local e nacional a respeito
da temática e dos significados da obra que estava sendo produzida. Essas falas acabaram por
construir lugares de memória significadores do filme, do ambiente em que a história se
desenrola e da própria cultura piauiense. Assim como aconteceu com os discursos de
identidade já analisados anteriormente, os discursos de memória endereçados a Cipriano
ultrapassaram os limites do próprio fazer cinematográfico e se desdobraram em mecanismos
para fazer pensar questões mais gerais sobre a cultura local.
Sobre esse aspecto, é necessário enfatizar a complexidade de se tentar estabelecer
alguma divisão entre os discursos de memória e os de identidade. Na verdade, essa divisão
talvez seja impossível ou, pelo menos, infértil. Os dois discursos, na maioria dos casos, agem
em conjunto: os discursos de memória e os de identidade trabalham no sentido de possibilitar
uma identificação com algum evento ou personagem originário do passado, que funcione
como ponto de sutura do grupo no presente. Nesse sentido, os discursos de memória
elaborados pela equipe produtora de Cipriano não funcionaram apenas como uma tentativa de
recuperar tradições que estariam em vias de desaparecer; funcionaram, também, como
mecanismos criadores de um sentimento de pertença, de reconhecimento do piauiense dentro
de uma cultura sertaneja. Em outras palavras, o filme e os discursos elaborados em seu
entorno são responsáveis por construir, mais do que resgatar, uma memória para o Piauí.
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A escolha de iniciar as análises dos discursos de memória por aqueles construídos pela
equipe produtora do filme – inclusive separando-os de outros discursos – se deve a algumas
questões metodológicas: primeiramente, se verificou a presença de uma grande quantidade
desses discursos nos textos jornalísticos levantados durante a pesquisa; consequentemente,
analisá-los requer maior tempo e espaço para discussão. Em segundo lugar, esses discursos de
memória são encontrados e datados em todos os momentos de realização do filme – da préprodução à pós-estreia –; misturá-los com outros discursos poderia causar alguma dificuldade
de análise e entendimento ou mesmo perder a oportunidade de perceber as mudanças no
sentido que estes assumem no decorrer das fases de realização do filme. Por último, percebo
que nem sempre houve uma correspondência direta entre o que a equipe de realizadores
revelou sobre Cipriano e o que o filme realmente traz ou autoriza a ser expresso; logo, há que
se separar os discursos estruturadores do próprio filme daqueles dos seus realizadores.

1.1 Narrativas do fazer Cipriano e a construção da memória

A primeira questão a ser observada quanto aos lugares de memória construídos pelos
realizadores do filme em estudo é a própria compreensão que estes tinham de que estavam
construindo, ou poderiam produzir tais lugares. Essa é uma questão interessante e, no meu
entender, uma das mais significativas para analisar os discursos de memória em que Cipriano
foi envolvido. Pelas falas do diretor Douglas Machado, pode-se concluir que muito
rapidamente ele toma consciência de que poderia transformar o seu filme não só num grande
evento cultural – o que parece ter conseguido, dada a repercussão nas mídias locais – mas,
sobretudo, num lugar de memória para o Cinema e para o que, no seu entender, seriam as
iniciativas de valorização das culturas sertaneja, piauiense e nordestina. Explico melhor:
Douglas, além de desenvolver uma política de afirmação do seu filme como fruto de uma
pesquisa antropológica séria e o registro de tradições orais que estariam sendo extintas, tem a
astúcia de arquivar tudo o que é produzido em relação ao seu próprio filme e usar esse
material como meio de significar o evento Cipriano para além da sua importância
cinematográfica.
Um bom exemplo da forma com que Douglas Machado resolve criar e usar em seu
favor um verdadeiro arquivo do seu trabalho pode ser visto numa entrevista a um programa de
televisão na semana da estreia do filme nos cinemas teresinenses:
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Repórter. O Douglas trouxe para a gente um material de tiragem limitada. É
o livro Cipriano, que teve uma tiragem de 1.000 exemplares e é um
documento muito bem-feito, que mostra um pouco desse trabalho que o
Douglas e sua equipe fizeram para esse primeiro longa-metragem do Piauí.
Douglas Machado. Na verdade, a nossa preocupação é uma preocupação
que ocorre desde o início. Nós temos aqui todo o material de TV gravado –
várias entrevistas com você, desde a primeira até esta que está sendo feita, as
entrevistas anteriores ainda no início da gravação – assim como todas as
publicações em jornais, no Brasil, em Teresina, já que a mídia tem sido tão
calorosa com a gente, no exterior também, para que esse material seja
repassado para uma instituição, que a gente ainda está em estudo para ver
qual seria, que guarde com cuidado para que as pessoas tenham agora e no
futuro sempre acesso ao que foi feito para o andamento de um projeto como
este.
Repórter. Porque o filme entra mesmo para a história, já que é o primeiro
longa-metragem do Piauí.
Douglas Machado. E é um longa-metragem considerado o mais barato da
História do Cinema e entra para a História do Cinema. Qualquer catálogo ou
livro que saia, Cipriano vai sair. Isso é bom para evitar equívocos como, por
exemplo, o publicado num jornal semana passada por nossa Secretária de
Cultura dizendo que o filme era um curta e que o primeiro longa seria o do
Sérgio Resende. Isso é uma inverdade, ela estava na estreia e sabe muito
bem que é um longa-metragem. Ou do próprio Amadeu Campos
[apresentador da mesma emissora em que estava ocorrendo a entrevista], que
disse que não apresentamos imagens do Cipriano e nem estamos aqui [no
Piauí] para dar entrevistas, sendo que duas semanas antes estávamos aqui na
“Cidade Verde” dando entrevista logo após a coletiva local [...]. Acho que as
pessoas têm que ter responsabilidade sim, e nas poucas vezes que estou na
televisão ou no jornal, tenho a responsabilidade de dizer que esse material
está aqui para acesso do público. Nós temos inclusive as notas fiscais gastas,
o tempo de gravação em cada local, quer dizer, é uma pesquisa vasta para as
pessoas saberem como é que se faz um filme, como é que [Cipriano] foi
feito. Independente de passar governo, independente de passar o que quer
que for, sempre o povo vai ficar com a obra e ter acesso a ela.19

A simples preocupação com o arquivamento do que até então tinha sido publicado a
respeito de Cipriano demonstra o quanto o diretor tem convicção da importância dos sentidos
veiculados pelos meios de comunicação na construção de uma memória para seu trabalho. É
sugestivo o fato de que a maioria das fontes primárias a que tive acesso durante a pesquisa
(matérias de jornais e revistas, programas de TV e Rádio) não precisou ser prospectada em
arquivos públicos ou nas sedes dos veículos de comunicação: estavam devidamente
arquivadas na sala onde funciona a Trinca Filmes, produtora de cinema responsável por
Cipriano. A iniciativa de guardar recortes de jornais ou gravar suas participações na TV e no
Rádio poderia, sob um olhar desatento, ser interpretada como simples desvelo ou um ato
19

MACHADO, Douglas. Programa Notícias da Manhã. TV Cidade Verde, Teresina, 2 abr. 2001. Entrevista.
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particular, sem maior motivação e importância. O que me faz interpretar de outra forma –
inclusive, imprimindo-lhe uma ação consciente em relação à construção de um lugar de
memória – foi a simultânea preocupação com o esquecimento ou com a seleção20 do que
deveria ser guardado para a posteridade: além de guardar algumas centenas de reportagens e
programas, Douglas parece descartar aquelas cujas críticas desqualificam substancialmente o
seu trabalho.21
Ao ter acesso a esse material e após colocá-lo de forma organizada (a organização foi
processada tendo em vista duas referências: se a temática estava ou não diretamente ligada a
Cipriano e a ordem cronológica de sua publicação), pude perceber que alguns artigos e
reportagens escritos pelo próprio Douglas Machado, ou por outros atores sociais, pareciam
responder, muitas vezes com indisfarçável irritação, a alguma crítica negativa já feita
anteriormente. Como algumas dessas críticas não estavam entre os recortes guardados,
partindo das datas de publicação de cada “resposta”, dirigi-me ao Arquivo Público do Estado
do Piauí em busca das “críticas fundadoras” das desavenças. Ora, se a preocupação do diretor
é preservar tudo o que foi veiculado sobre a realização de sua obra, “para que as pessoas
tenham agora e no futuro sempre acesso ao o que foi feito para o andamento de um projeto
como este [...] independente de passar governo, independente de passar o que quer que for”,
descartar aquilo que o incomoda não pode ser interpretado como simples coincidência ou uma
atitude intempestiva.
Douglas Machado tem formação em jornalismo e, provavelmente, sabia o que estava
fazendo; ele parecia ter consciência de que a memória é uma construção e, mais do que
registrar uma pretensa memória sertaneja piauiense no seu filme, o que ele parecia buscar era
a construção de uma memória positiva para o seu próprio trabalho, inclusive demarcando seu
lugar na História do Cinema. Se “o discurso jornalístico contribui na construção do
imaginário social e na cristalização da memória do passado, bem como na construção da

20

Ao politizar as questões de memória, colocando-as em termos de relações de poder, Le Goff chama a atenção
para as “manipulações conscientes ou inconscientes que o interesse, a afetividade, o desejo, a inibição, a
censura exercem sobre a memória individual”. Desse modo, “tornar-se senhores da memória e do
esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e
dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses
mecanismos de manipulação da memória coletiva”. LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas, SP:
UNICAMP, 2003, p. 422.
21
Dois bons exemplos de material de imprensa ausente nos arquivos particulares da Trinca Filmes foram as
colunas do Efren Ribeiro e as pequenas notas publicadas nos jornais locais nos dias imediatamente posteriores
à estreia de Cipriano e pouco enaltecedoras do filme.
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memória do futuro”22, se aproximar desse discurso, tentando controlar e selecionar o que deve
ficar para a posteridade, é fundamental para as suas pretensões. É explicitada pelo próprio
diretor a preocupação de não apenas participar e ocupar espaço na imprensa e na mídia, mas,
sobretudo, preservar os resultados materiais dessa participação, e possibilitar que eles sejam
acessíveis, no presente e no futuro, para o maior número possível de pessoas.

Na sequência, fotogramas de programas televisivos: Douglas Machado
manuseando e se utilizando do seu arquivo pessoal e imagens da
exposição do figurino de Cipriano no Teresina Shopping durante a
semana de estreia do filme nos cinemas.

Muito sutil, mas igualmente instigante, é a forma e um dos sentidos com os quais o
diretor busca se apropriar de uma “memória arquivada,”23 que ele cuida, ao mesmo tempo, de
construir e preservar. Ao interpelar a repórter que o entrevistava, Douglas Machado fez
questão de explicar que o exercício de preservação e disponibilização para o público, desse
material, “é bom para evitar equívocos” como os cometidos pela secretária de cultura e por
um famoso apresentador de uma emissora de TV local. Aqui o diretor parece assumir uma
22

MARIANI, Bethania. Imprensa, produção de sentido e ética. In: RIBEIRO, Ana Paula Goulart e FERREIRA,
Lúcia Maria Alves (org.). Mídia e memória: a produção de sentidos nos meios de comunicação. Rio de
Janeiro: Mauad X, 2007, p. 215.
23
Utilizo a expressão “memória arquivada” para além de um efeito de retórica; utilizo-a no sentido com o qual
Paul Ricoeur a compreende, qual seja, como uma das fases alcançadas pela cultura historiográfica na sua
busca por legitimidade. Para Ricoeur, o arquivo (em última instância um compilador de memórias registradas)
não é apenas um lugar físico é, sobretudo, um lugar social, ou melhor, um lugar social de produção e
legitimação de saber. O arquivo, no interior de uma cultura histórica como a nossa, confere autoridade àqueles
que o consultam. RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, SP: UNICAMP, 2007.
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postura oposta à maioria daquelas assumidas por historiadores24 e cientistas sociais que se
preocuparam com as questões de memória: para Douglas, esse arquivo de memória é uma
prova que pode, inclusive, esclarecer possíveis injustiças como as cometidas sobre o filme.
Percebe-se que na fala do diretor não é a história que policiaria a memória, problematizandoa, mas é a própria memória que fiscalizaria a história, evitando a construção de “inverdades”.
Outra forma de construção de uma memória valorativa para o filme foi o trabalho de
marketing através da mídia local, quando se aproveitou ao máximo o potencial de divulgação
de Cipriano. A equipe de realizadores, encabeçada por Douglas, Áureo Júnior e Suzane Jales,
aproveitou desde a divulgação do cartaz, quando a imprensa foi chamada para uma entrevista
coletiva devido à sua afixação nas bilheterias dos cinemas teresinenses, até o aproveitamento
do figurino utilizado na composição das personagens para realizar uma exposição na praça de
alimentação do maior shopping do estado na semana de estreia do filme. Tais iniciativas
corroboram a tese de que ante o luto provocado pelo sentimento de perda de uma memória
significadora da coletividade, “o mais modesto dos vestígios, ao mais humilde testemunho” 25
passam a ser vistos como uma centelha que vale um esforço de registro e preservação.

1.2 Individual e coletivo: os usos de Cipriano na construção dos discursos de memórias
A política de construção dos discursos de memórias para Cipriano tem início muito
cedo, ainda na sua fase de pré-produção. Essa construção – empreendida tanto por produtores,
atores e setores da imprensa piauiense e nacional – configura-se em meio a um clima de
euforia, já analisado anteriormente, motivado pela aproximação das comemorações oficiais
pelos 500 anos de Brasil, a nova e próspera fase pela qual parecia passar o cinema nacional e
o próprio momento político-cultural no qual se encontrava o Piauí. O título deste subtópico do
capítulo remete às duas questões que são o foco na análise desses discursos: primeiramente,
não se pode perder de vista que na condição de discursos, esses constructos de memória,
divulgados para e a partir de Cipriano são, de fato, composições e, como tal, não são inerentes
ao próprio filme ou à sua temática. Em segundo lugar, há que se perceber que essa elaboração
ocorre utilizando, basicamente, dois níveis de discursos de memória: um que se quer
24

O exemplo mais clássico nesse sentido talvez seja o texto de Pierre Nora. Para esse historiador, “memória,
história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência que tudo opõe uma à outra. A memória é vida,
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memória é sempre suspeita para a história, cuja verdadeira missão é destruí-la e a repelir”. Cf. NORA, Pierre.
Op. cit., p. 9.
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individual – são as declarações dos realizadores, que remetem às suas vivências e recordações
de infância, que teriam sido utilizadas na construção do filme – e outro, apresentado como
patrimônio da coletividade piauiense – são as falas que procuram dar conta de uma memória
sertaneja, que o filme pretensamente recuperaria e reforçaria.
Durante o trabalho de pesquisa, avultou que os mais frequentes desses discursos de
memória endereçados a Cipriano foram aqueles relacionados aos fatores motivadores da sua
realização e os que buscaram construir um significado mais amplo para o filme. O mais
comum foi esses dois discursos aparecerem juntos numa mesma fala, como pode ser visto na
entrevista dada por Douglas Machado a um canal de TV piauiense ainda em 1998:

Silas Freire. Estamos recebendo em nossos estúdios o Douglas Machado,
ele é cineasta e vem falar do filme Cipriano. É, sem dúvida alguma, um
orgulho para nós piauienses ter um filme produzido aqui, por nós piauienses,
chegando à conclusão de que não falta mais nada para o nosso Piauí. Quem
imaginava que o Piauí era aquele estado acanhado e que nunca iria conseguir
se levantar ou engatinhar, se enganou. O Piauí cresceu, evoluiu, e vai evoluir
ainda mais. Douglas, em primeiro lugar, por que Cipriano? Qual o histórico
desse filme, que, pelas imagens mostradas, já dá para o espectador sentir que
não deixa a dever a nem um filme por aí afora? O que o filme conta na sua
história?

Após enfatizar que a ideia de fazer o filme nasceu de um trabalho de pesquisa sobre
rezas e cânticos sertanejos, para um programa de rádio que ele dirigia numa emissora
teresinense, o diretor dá uma ilustrativa explicação:

Douglas Machado. Durante as gravações das incelências e benditos eu
perguntava também como as pessoas configuravam os seus sonhos, como
elas imaginavam a morte, como essas coisas dos contos que os nossos avós
contavam para a gente, como é que eles ainda permaneciam na memória das
pessoas. Através dessas lendas e contos populares eu fui montando o roteiro
do filme [o diretor continua explicando a peregrinação de Cipriano e seus
filhos]. Nessa grande caminhada pelos sertões do Piauí eles se encontram
com a morte, com os demônios, com as velhas rezadeiras, quer dizer, com
todas essas lembranças, lendas e histórias que temos escutado quando
éramos pequenos. Então, na verdade, o filme é uma busca de resgatar, trazer
de volta, todas essas grandes histórias, essas memórias que os nossos avós,
os nossos antepassados, contavam para a gente.26

A pergunta de Silas Freire, apresentador de TV e um dos mais conhecidos nomes da
política local, é claramente laudatória em relação ao filme e já indica a possibilidade de uma
resposta igualmente convergente. Há de se ressaltar, em se tratando de programas de TV e
26
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Rádio, pelo menos entre as quarenta e uma gravações a que tive acesso, em apenas duas
ocasiões o tom da entrevista foi diferente. Nas considerações de jornalistas e apresentadores –
muitos se mostravam desconhecedores ou pouco preocupados com o filme em si – foi
possível perceber a preocupação em alavancar os discursos modernizadores no estado, o que
reflete na afirmação frequente de que Cipriano não deixaria “a dever a nem um filme por aí
afora”. Esse tipo de discurso em que se quis usar o filme como atestado do forte processo de
modernização do Piauí aparece com frequência em várias oportunidades. Outro apresentador
é performático em sua declaração:

Mariano. Esse projeto [do primeiro longa-metragem do Piauí] é vitorioso.
Eu posso falar porque todo mundo sabe que eu faço esse programa já há
quase cinco anos e eu valorizo muito o Piauí. Eu fiquei emocionado quando
entrei no cinema do Teresina Shopping e vi o cartaz [...], imagina quando eu
for assistir ao filme. Eu espero que todos os piauienses fiquem assim
também, porque o Ceará deu certo, o Maranhão está querendo dar... porque
as pessoas de lá acreditam naquilo que fazem. Então, nós não podemos ficar
para trás, nós fazemos bem melhor do que eles, com certeza.27

Retomando a resposta de Douglas Machado ao questionamento de Silas Freire, algumas
questões merecem ser problematizadas. De modo geral, o que se percebe é um entendimento
da memória em que ela aparece desprovida de qualquer inventividade.28 Apenas sobre uma
memória não inventiva e que se resume às lembranças seguras de um passado, pode-se falar
em termos de “permanência”.29 Também de modo geral, pode-se perceber que o diretor faz
um percurso no qual busca estabelecer relações entre uma memória individual – aquela dos
seus entrevistados – e outra coletiva – que, segundo o diretor, está presente no que é contado
por “nossos avós”.
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Programa Mariano sem cortes. TV Antena 10, Teresina, 24 mar. 2001.
Considero como sendo o caráter inventivo da memória sua capacidade de atualizar, ressignificar, o passado.
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O mais significativo, entretanto, é o sentido e a importância conferidos ao filme.
Significativo porque além de projetar a função de Cipriano para além do entretenimento ou a
ocupação de um lugar na História do Cinema, Douglas Machado coloca-o como um
mecanismo para “resgatar, trazer de volta, todas essas grandes histórias, essas memórias que
os nossos avós, os nossos antepassados, contavam”. A ideia de um resgate – ideia que ele
logo iria substituir pela de “reconquista”, sem que houvesse uma mudança substancial no
sentido empregado –, de um trazer de volta o passado para o presente, independente da sua
concretização, já que não é objeto deste estudo, sistematiza algumas indagações sobre o
entendimento da própria memória. Ora, se aceitarmos a concepção de Pierre Nora de que
“fala-se tanto de memória porque ela não existe mais”,30 a simples recorrência dessas falas em
relação a Cipriano, nos mais diversos níveis e intenções, já é indicativa de um problema
substancial.
Desde o início, pelo menos é o que afirma o diretor do filme, já nas suas primeiras
entrevistas, o que há em relação ao filme é a intencionalidade de transformá-lo em um
produto cultural, cuja grandeza estaria na capacidade de registrar uma memória sertaneja
pretensamente fundadora da cultura e tradições do Piauí e do Nordeste. Sobre esse aspecto, o
pensamento de Nora, mais uma vez, é provocador:

Nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de arquivos como a
nossa, não somente pelo volume que a sociedade moderna espontaneamente
produz, não somente pelos meios técnicos de reprodução e de conservação
de que dispõe, mas pela superstição e pelo respeito ao vestígio. À medida
que desaparece a memória tradicional, nós nos sentimos obrigados a
acumular religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, imagens,
discursos, sinais visíveis do que foi, como se esse dossiê cada vez mais
prolífero devesse se tornar prova em não se sabe que tribunal da história.31

Segundo Nora, a perda indiferenciada da memória, acompanhada do sentimento dessa
perda, provoca um correlato esforço das instituições ou lugares de memória na tentativa de
recuperá-la, arquivá-la, preservá-la. Partindo do entendimento de que a memória é vida e,
como tal, está em permanente transformação e aberta às manipulações e vicissitudes da
lembrança e do esquecimento, falar em termos de uma “preservação da memória” pode
denunciar uma contradição que, em última instância, revelaria a própria morte dessa memória.
Outro ponto de inflexão que pode ser apontado a partir da fala do diretor de Cipriano
em ralação às funções de memória que ele atribui ao seu filme são as contradições entre as
30
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falas que revelariam o registro ora de uma memória individual, ora de uma coletiva. Essa
aparente contradição se mostrou mais forte em outras falas do diretor:

Douglas Machado. O filme trata muito sobre essa grande caminhada em
busca desse cemitério frente ao mar, e nessa longa caminhada pelos sertões
piauienses eles encontram com a morte, com os demônios, com as velhas
rezadeiras e toda essa cultura popular, essas raízes antigas que meus avós
contaram pra mim, e que basicamente todos os piauienses devem ter ouvido
falar alguma coisa parecida. Então o filme traz muito desse imaginário
popular nordestino, não só piauiense, mas nordestino de forma geral.
Repórter. Como você falou, o filme resgata uma série de tradições muito
próprias do interior. É muito triste a gente dizer, com sinceridade, que essa
cultura popular vem desaparecendo como que por encanto. Muita pouca
coisa se tem feito para o resgate disso, você não acha?
Douglas Machado. Eu acho que sim [...] tem muitas coisas atrativas que
contribuem para que essa cultura popular esteja dispersa. Por outro lado, essa
cultura popular já começa a ser absorvida pela mídia e isso faz com que as
pessoas se apaixonem novamente. Eu gosto até de utilizar a palavra
“reconquistar” o público com essa cultura, do que propriamente “resgatar”.
Resgatar fica muito na minha pessoa. Eu gostaria que Cipriano fosse um
filme que fizesse com que as pessoas se apaixonassem pela cultura
piauiense, pela cultura nordestina, e com isso reconquistar o público para as
lendas que as pessoas de uma forma ou de outra lembram que os avós
contaram, que as pessoas mais idosas contaram. 32

Um dos primeiros aspectos a serem observados é como na mídia piauiense, quando se
prospectou uma memória local, o foco ficou restrito a uma dita “memória popular” e como
esta, por sua vez, foi relacionada a uma pretensa “memória do sertão”/“do interior”. Outro
detalhe a que também se deve ficar atento é a utilização de termos como “imaginário”,
“tradições”, “histórias” e “lendas”, quando na verdade estava se discutindo a memória local.
Observar como ocorre o uso de tais termos como sinônimos é necessário para que se evitem
possíveis mal-entendidos durante o trato com esses discursos. No depoimento do diretor há
uma confusão, ou tentativa bem articulada de reiterar uma memória individual para que ela
alcance uma parcela maior da população e da cultura local: “Essas raízes antigas que meus
avós contaram pra mim, e que basicamente todos os piauienses devem ter ouvido falar alguma
coisa parecida”.
É fazendo essa ligação entre individualidade e coletividade que Douglas Machado,
respaldado por parte da mídia e dos discursos nela anexados, busca atribuir ao seu filme um
valor que transcende a esfera cinematográfica, chegando mesmo a apresentá-lo como um
32

MACHADO, Douglas. TV Antares, Teresina, 9 out. 1999. Entrevista.

247

mecanismo de sobrevivência para a memória e a identidade regional sertaneja e nordestina.
Ainda mais forte foi a defesa feita por Douglas Machado de Cipriano como sendo o registro
de uma memória coletiva, após a estreia do filme:

Repórter. Um filme genuinamente piauiense, filmado com atores do Piauí e
produzido por técnicos daqui também do estado. [Douglas] o que conta o
Cipriano?
Douglas Machado. O Cipriano antes de tudo fala sobre memória. A
memória de nós piauienses, a memória de nós nordestinos, com relação ao
que a gente tem enquanto cultura, que a gente tem enquanto história.33

Ou em outra ocasião, quando o diretor é questionado sobre como nasceu a ideia de fazer
Cipriano:

É lugar-comum afirmar que, quando se está longe do país de origem, vê-se a
realidade com olhos mais atentos. Comigo, isso aconteceu. Sempre que eu
regressava a Teresina, duas coisas me incomodavam muito: a primeira diz
respeito à autoestima do nosso povo, sempre muito baixa; a segunda, a falta
de memória de nossa gente. O filme Cipriano tem muito a ver com as
minhas reminiscências, lembranças do meu avô, um grande contador de
histórias [...]. Cipriano nasceu, portanto, dessa necessidade de guardar um
pouco as nossas memórias. Como se trata de uma cultura eminentemente
oral, os benditos e as incelências são muito pouco registrados. Foi assim que
decidi fazer o meu primeiro longa com esse tema: memórias. 34

Essa relação, nem sempre clara, no que diz respeito à qual, ou quais, memória(s) o filme
buscava fazer um registro, acompanhou todo o processo de sua confecção. Após o lançamento
de Cipriano, e parecendo ter a percepção das contradições presentes nos discursos do diretor,
a própria imprensa local busca uma explicação mais clara sobre o foco temático do filme:

Repórter. Cipriano vê o Nordeste através do Douglas cineasta ou do
Douglas piauiense?
Douglas Machado. É impossível dissociar o Douglas cineasta do piauiense.
Eu sou a mesma pessoa, a diferença é que o Douglas piauiense usou o
cinema para fazer o filme. Os dois estão misturados. São as memórias do
Douglas, que nasceu em Teresina e passou parte da sua infância em Piripiri,
em companhia do seu avô, que são contadas no filme.35
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Douglas Machado não estava sozinho entre aqueles responsáveis pelo filme que se
preocuparam em estender memórias e vivências aparentemente individuais para o restante da
coletividade piauiense. Em certa altura da realização do filme – sobretudo, durante o período
imediatamente anterior e posterior à sua estreia – foi concedido na imprensa piauiense espaço
significativo ao diretor de arte e figurino, Áureo Júnior. Seguindo a estratégia de transformar
a realização do filme em evento memorável, a equipe responsável por Cipriano colocou em
exposição para visitação do público no Teresina Shopping o figurino usado nas filmagens.
Como já havia acontecido inúmeras vezes por distintos motivos – busca de patrocínio e apoio
político, chegada da equipe de técnicos suecos, início das gravações, divulgação do cartaz –, a
exposição do vestuário motivou uma discussão à parte e sobre os temas mais diversos na
mídia, vinculados às representações fílmicas, sobretudo, às vestimentas.
Em uma das participações de Áureo Júnior em programas televisivos locais, o diretor
apresentou uma versão detalhada sobre a origem e a motivação que o levaram a criar o
figurino da forma como os espectadores estavam visualizando:

Esses trajes, eu costumo dizer, nasceram da minha alma, das minhas
lembranças, das minhas memórias. Eu, quando vou a Piripiri, que é onde eu
nasci, que é onde eu frequento festas religiosas, procuro ver como as pessoas
se vestem. Quando Douglas me passou esse trabalho, ele falou: “Olha,
Áureo, esse é um trabalho atemporal, não existe uma data, um momento
marcado na história”. Eu fiquei muito preocupado com isso, porque isso era
um fator de preocupação maior, porque eu teria que achar uma coisa que se
adequasse a todas as épocas, e esse figurino remete muito aos anos 30, aos
anos 40, e ainda hoje é encontrado facilmente nas pessoas idosas nas igrejas
e festas religiosas. Então, meu olhar ficou muito aguçado para essas pessoas
que vão à igreja, que frequentam esse tipo de festa. Comumente no interior,
você andando pelas veredas. Quando o Douglas estava fazendo a pesquisa
junto comigo, era comum entrar nas casas e ver que existiam essas roupas.
Isso aí tem muito das minhas memórias, das pessoas que eu via passando na
porta da casa da minha avó quando eu era pequeno. O Tarciso veste uma
roupa que é inspirada na roupa que o Sr. Zé Cosme, que era vizinho da casa
da minha avó, costumava usar [...], só que não era preta, era mais cáqui [...].
É por isso que eu digo que bebi nas minhas memórias, nas minhas
lembranças, para que esse figurino ficasse pronto, como vocês estão vendo. 36

Mais uma vez, parece haver uma confusão, ou pelo menos uma justaposição, entre o
que os produtores creditam como sendo fragmentos de memórias individuais ou marcas de
uma memória coletiva em Cipriano. Da fala de Áureo Júnior ressaltam três aspectos.
Primeiramente, há que se perceber o recurso à memória como forma de exteriorizar a sua
subjetividade, já que o diretor destaca o figurino como a materialização da sua alma. Em
36
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segundo lugar, mesmo defendendo que as vestimentas nada mais seriam do que reproduções
daquelas que costumava ver nas celebrações religiosas da sua cidade natal, Áureo não
dissimula, ao contrário, faz questão de evidenciar o caráter inventivo do seu trabalho ao
colocar a sua preocupação com um figurino atemporal, que remetesse à memória das
vestimentas das décadas de 1930 e 1940. Esse aspecto é sugestivo, possibilitando o
questionamento quanto ao caráter atemporal da obra. Por fim, percebe-se uma construção
afetiva da memória, sobretudo, da memória da sua infância na casa de sua avó.
Uma reflexão mais acurada sobre o teor dos discursos de memória elaborados pela
equipe de Cipriano sugere mais uma remissão às concepções de Beatriz Sarlo sobre o que ela
compreende como guinada subjetiva:

[...] a atual tendência acadêmica e do mercado de bens simbólicos que se
propõe a reconstruir a textura da vida e a verdade abrigadas na rememoração
da experiência, [é] a revalorização da primeira pessoa como ponto de vista, a
reivindicação de uma dimensão subjetiva [...]. São passos de um programa
que se torna explícito, porque há condições ideológicas que o sustentam.
Contemporânea do que se chamou nos anos 1970 e 1980 de “guinada
lingüística” ou muitas vezes acompanhando-a como sua sombra, impôs-se a
guinada subjetiva [...]. Por conseguinte, a história oral e o testemunho
restituíram a confiança nessa primeira pessoa que narra sua vida (privada,
pública, afetiva, política) para conservar a lembrança ou para reparar uma
identidade machucada. 37

A análise de Sarlo acerca da emergência de uma cultura da memória profundamente
subjetiva na modernidade, sobretudo a volta dos sujeitos ao centro das narrativas, algo que é
denunciado pela recorrência do emprego da primeira pessoa nos discursos de memória, serve
para problematizar algumas questões relacionadas às falas dos diretores de Cipriano. A
utilização da primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, é reveladora de uma
tentativa de projetar memórias pessoais a um universo maior de pessoas ou, em sentido
oposto, absorver como suas as memórias compartilhadas por uma coletividade. Na verdade,
não busco identificar se o filme é fruto de memórias pessoais dos seus diretores ou se da
coletividade piauiense; o que busco é entender como se articularam os dizeres sobre essas
duas memórias, na tentativa de construir uma unívoca, via da qual a memória do diretor se
identificaria com a memória coletiva e vice-versa.
Essas expressões de memória em relação ao que Cipriano realmente registraria em sua
narrativa dialogam – ainda que de forma não acadêmica – com uma concepção de memória
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presente na sociologia de Maurice Halbwachs. A problemática que envolve a discussão para
este autor gira em torno da fragilidade de se pensar a memória como uma faculdade
individual. Em coerência com sua base durkheimiana, Halbwachs problematiza a memória
tendo como ponto de referência os contextos sociais que serviram de âncoras para ela. Como
o título do seu livro sugere, embora o autor defenda que a memória se configure e se agrupe
em dois tipos – individualmente e socialmente –, ele, de modo explícito, faz uma espécie de
hierarquização entre esses tipos, afirmando que a memória individual só existe (ganhando
sentido e sendo recordada) a partir do que ele considera como memória coletiva:

Contudo, se a memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como
base um conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, enquanto
integrantes do grupo [...]. De bom grado, diríamos que cada memória
individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de
vista muda segundo o lugar que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda
segundo as relações que mantenho com outros ambientes [...]. Quando temos
que explicar essa diversidade, sempre voltamos a uma combinação de
influências que são todas de natureza social. 38

São exatamente os discursos de defesa feitos pela equipe produtora de Cipriano de uma
memória difundida como algo particular a cada indivíduo e, ao mesmo tempo, “piauiense”,
“sertaneja” e “nordestina”, que merecem ter seu estatuto investigado mais detalhadamente. O
ponto central dessa investigação é compreender como esses discursos de memória
relacionados a Cipriano buscaram imprimir ao filme uma espécie de “consciência coletiva”39
ou, em outras palavras, um fator de identificação baseado em memórias que tornariam os
sujeitos reconhecíveis no interior de determinada cultura. Segundo Ricoeur, o próprio
pensamento de Halbwachs “contém os recursos de uma crítica que pode ser voltada contra
ele. Trata-se do uso quase leibniziano da ideia de ponto de vista, de perspectiva”. 40 Ora, se o
ato de recordar é, em essência, uma faculdade do indivíduo e se este, mesmo bebendo de uma
pretensa memória coletiva, extrai desta aquilo que o seu lugar na sociedade lhe permite
extrair, qual a viabilidade de ser falar numa memória coletiva que se sobreporia àquela
particular ao indivíduo?
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Esse questionamento pode ser agregado aos discursos de memória relacionados a
Cipriano. Acredito que só através de uma concepção que reluta em perceber as diferenças no
interior de qualquer grupo social seja possível pensar a memória como algo efetivamente
coletivo, como o quer os realizadores do filme. Nesse momento não se trata de defender a
inexistência de uma memória coletiva – os meus propósitos aqui não implicam enveredar por
essa discussão –, mas de pôr em xeque os discursos que veem Cipriano como registro de uma
cultura, de uma memória ou de uma identidade reconhecível e compartilhada por todo
piauiense, sertanejo ou nordestino. Aceitar tal possibilidade é não reconhecer a grande
variedade de tipos e culturas que cada uma das categorias comporta.

1.3 Os discursos de autoria em Cipriano e a busca por um cinema de memória
A questão da autoria no cinema remete às discussões difundidas, ainda nos anos 1950,
pelo cineasta francês François Truffaut, em suas publicações na revista Cahiers Du Cinéma.
A política dos autores, da forma como foi idealizada, dizia respeito à necessidade de garantir
amplos poderes e liberdade de criação aos diretores de cinema, uma postura claramente
contrária à nascente política de estúdio então em desenvolvimento nos Estados Unidos, o que,
entretanto, não significava uma radical oposição aos grandes estúdios ou mesmo ao cinema
norte-americano – o próprio Truffaut reconhecia que muitos dos filmes realizados em
Hollywood traziam as marcas pessoais de seus diretores e, como tal, deveriam ser
valorizados.41 No Brasil, a discussão chega já na década de 1960 e é lugar-comum entre os
movimentos cinematográficos então em desenvolvimento. Aqui, a proposta de se fazer
“cinema de autor”, ou simplesmente “filme de arte” como também ficou conhecido, passou a
ser personificada no Cinema Novo.
Diretores como Glauber Rocha propiciaram uma nova roupagem à política dos autores,
atribuindo-lhe um projeto político-revolucionário então desconhecido dos cineastas e
intelectuais franceses. Utilizando-se dessa política, Glauber colocava em evidência a
problematização das formas de narrar, o estatuto da produção cinematográfica frente às
particularidades e anseios nacionais e a aproximação ou distanciamento em relação ao
mercado artístico, como atesta o próprio diretor:

Na tentativa de situar o cinema brasileiro como expressão cultural, adotei o
“método do autor” para analisar sua história e suas contradições; o cinema,
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em qualquer momento da sua história universal, só é maior na medida dos
seus autores. Neste campo, o conflito de um revolucionário comunista como
Eisenstein ou um poeta surrealista como Jean Vigo, entram todas as
contradições econômicas e políticas do processo social. Se o cinema
comercial é a tradição, o cinema de autor é a revolução. A política de um
autor moderno é uma política revolucionária: nos tempos de hoje, nem é
mesmo necessário adjetivar um autor como revolucionário, porque a
condição de um autor é um substantivo totalizante. Dizer que um autor é
reacionário, no cinema, é a mesma coisa que caracterizá-lo como diretor do
cinema comercial; é situá-lo como artesão; é não-autor.42

Além do pleno significado revolucionário atribuído ao cinema de autor, outra
diferenciação entre a postura assumida por Glauber em relação à proposta pelos franceses da
Cahiers Du Cinéma foi a identificação do cinema hollywoodiano como endereçado a
“espectadores colonizados”.43 Essa discussão estético-ideológica no campo cinematográfico
parecia acompanhar os embates políticos então em voga nas décadas de 1960 e 1970,
sobretudo, nos chamados países de Terceiro Mundo. Ella Shohat e Robert Stam destacam
como essa política de autores significou para o Cinema do Terceiro Mundo um chamamento
“para uma revolução estética e narrativa na forma do filme”:

Dentro da concepção de uma política radical dos autores, Glauber Rocha
convoca para um cinema “de fome” feito de “filmes feios e tristes”, Solanas
e Getino [Argentina], para os documentários de guerrilha militante, e
Espinosa [Cuba], para um cinema “imperfeito” nutrido pelas forças “baixas”
da cultura popular. Embora de um certo modo os “novos cinemas” do
Terceiro Mundo tenham surgido na esteira dos “novos” movimentos
europeus – neo-realismo, nouvelle vague –, sua política estava bem mais à
esquerda do que a de suas contrapartes europeias. Os manifestos de 1960 e
1970 valorizavam um cinema alternativo, independente e anti-imperialista
mais preocupado com provocação e militância do que com expressão autoral
ou com a satisfação do público consumidor. Os manifestos contrastavam este
novo cinema não apenas com Hollywood, mas também com as tradições
comerciais de seus próprios países, que eram vistas como “burguesas”,
“alienadas” e “colonizadas”.44

Esses embates também fizeram parte dos discursos indexados a Cipriano, sobretudo,
pelo seu diretor que, convenientemente, ora se aproximou das ideias radicais identificadas
com Glauber Rocha, ora com as propostas de Truffaut e, através dessas aproximações, pôde
encetar uma primeira relação entre o seu trabalho e a memória do fazer cinema. Douglas
Machado, em vários momentos, principalmente como forma de valorizar e marcar um lugar
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diferenciado para o seu trabalho, chamou a atenção para o que ele considerou “invasão norteamericana nos cinemas brasileiros”.45 Ao se referir aos filmes produzidos nos Estados Unidos
e veiculados nos cinemas brasileiros, Douglas sempre manteve uma postura de crítica e
desqualificação desse segmento. Na semana da estreia de Cipriano, respondendo ao
questionamento acerca do que o espectador poderia esperar do seu filme, o diretor é taxativo:
Ele não pode ir pensando em encontrar um filme norte-americano, porque
não é do meu feitio, do meu tipo de cinema, fazer uma macaquice [...]. Fiz
um filme querendo mergulhar na cultura do nosso sertão, sobretudo do nosso
estado, e com isso dialogar com o público.46

Inicialmente, a crítica feita por Douglas Machado à linguagem mais comum em filmes
hollywoodianos, que ele classificou como “macaquice”, parece se aproximar daquela feita
anteriormente por Glauber Rocha, ao questionar a forma de fazer cinema “enfeitado com
maquillage”.47 Entretanto, as críticas mais contundentes feitas pelo diretor de Cipriano ao
cinema não-autoral – e que ele classifica como “comercial” – é a sua relação de dependência
com o mercado cinematográfico e, em decorrência disso, a escolha de uma linguagem
homogeneizante e mais eficiente na conquista de mercados. Essa postura contrária à avaliação
do filme, tendo em vista a sua desenvoltura em termos de afluxo do público e absorção no
mercado cinematográfico, é condizente com a ideia de uma política de autor da forma como
foi feita no Brasil nos anos 1960; naquele momento, “a ideia do cinema de autor ganhara uma
formulação anti-industrial e uma postura de cinema político tornara opostos arte e
comércio”.48
A crítica e o posicionamento contrário ao cinema comercial são materializados nos
discursos de Douglas Machado, em declarações que desqualificam o Oscar. Curiosamente,
Cipriano estreia em Teresina na mesma semana da premiação do Oscar, levando programas
de TV e apresentadores ufanistas a incitarem a expectativa de que o primeiro filme piauiense
poderia concorrer ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados
Unidos. É o que se depreende do diálogo entre Douglas Machado e o apresentador Mariano,
em programa semanal que foi ao ar uma semana antes da estreia de Cipriano:
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Mariano. A gente há de convir que todo o Piauí tá esperando esse filme, tá
todo mundo feliz e vocês vieram num momento especial, até porque amanhã
é a entrega do Oscar e este filme [Cipriano] é o melhor filme do mundo, é o
nosso filme, e que pode concorrer ao Oscar!
Douglas Machado. Olha, eu acho que você já sintetizou tudo [...]. Você ter
falado que, tudo bem, temos um Oscar amanhã, mas o nosso Oscar “é o
Cipriano” [apresentador e diretor falam juntos], isso, eu acho, é uma
comparação extremamente carinhosa, mas de um teor crítico também muito
forte. Quer dizer, nós podemos olhar para o nosso espelho, para a gente
mesmo, e ver que estamos produzindo... não é um filme do Douglas, do
Áureo ou da equipe, é um filme do Piauí [novamente, os dois falam juntos].
Mariano. Quem sabe, próximo ano a gente não vai estar torcendo por ele no
Oscar? A gente não pode, em momento algum, pensar ao contrário.
Douglas Machado. Não é a nossa intenção. A gente tem que explicar uma
coisa: o Oscar é um festival que eu respeito muito, mas é um sistema de
mercado. Nós temos um filme que é o nosso Oscar. E nós podemos ver os
piauienses no nosso cinema. Não é um filme do Douglas ou do Áureo Júnior,
mas um filme do Piauí.49

Entretanto, o posicionamento de Douglas Machado em relação ao cinema de autor,
mesmo com toda a crítica que ele faz em relação à prevalência de filmes norte-americanos nos
cinemas brasileiros, deixou em segundo plano a proposta político revolucionária desse tipo de
linguagem cinematográfica, ao menos da forma como foi sugerida por diretores ligados ao
Cinema Novo. O diretor de Cipriano sempre fez questão de classificar o seu filme como
autoral, como um filme de arte, não por uma proposta revolucionária no que diz respeito às
mudanças sociais, mas pela construção de uma linguagem e a busca de uma abordagem
temática que pudesse remeter à memória, à cultura e à identidade regional.
O enquadramento de Cipriano como filme de arte foi um dos carros-chefes para a sua
promoção. Esse discurso autoral aparece com mais intensidade na imprensa piauiense nos
anos de 1999 e 2001 e cumpre papéis diferentes nos dois momentos: se inicialmente a ideia de
um filme autoral serviu para gerar uma expectativa positiva com relação à sua relevância para
a cultura local, justificando, assim, os pedidos de investimentos ao poder público e à iniciativa
privada, no segundo momento, divulgar Cipriano como um filme autoral e, como tal,
preocupado com a inovação da sua própria linguagem fílmica, serviu de suporte para
responder as críticas negativas de que ele era hermético para o grande público.
Em 1999, quando as cenas de Cipriano já haviam sido gravadas, mas ainda faltava
patrocínio para a finalização em película – uma das etapas mais dispendiosas de todo o
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processo –, foi recorrente nas participações de Douglas Machado em programas de TV o
reforçamento da importância de um filme autoral para a cultura do Piauí. Nesse sentido, é
ilustrativa a apresentação de Douglas e do seu filme feitas por Toni Trindade, jornalista
respeitado e âncora de um dos programas de maior audiência no estado; um indicativo de
como a questão foi tratada:

Estamos vivendo hoje o dia da cultura e do cinema nacional, e por incrível
que pareça, o estado do Piauí começa a fazer parte desse contexto. Na área
do cinema, vamos conversar com o diretor do filme Cipriano: primeiro filme
concebido e executado no estado do Piauí. Agora, as dificuldades vocês não
queiram saber quais foram elas, são tantas, mas o filme já está quase na fase
final. Vamos mostrar trechos de Cipriano para que o espectador possa ver
com que qualidade, com que esmero, se faz cinema hoje no estado do Piauí,
mesmo com todas as dificuldades e falta de apoio que ainda há.

Em seguida, o ancora questiona o diretor: “Este é um filme para ganhar festivais ou é
um filme para lotar cinema?”. A resposta de Douglas é reveladora:

É o seguinte, existem dois modelos de cinema: existe o cinema que tem uma
leitura mais fácil e que chega mais bem comercializado e recebido pelo
público, mas existe também o cinema de autor, que é este que lida mais com
a cultura de um povo, de uma região [...]. Um é entretenimento, o outro é o
contato que você pode ter com o seu povo, com a sua cultura. Com o
Cipriano eu não tinha, de cara, nenhum grande atrativo de uma história com
movimento, com arma, com tiro, com coisas assim. Mas a nossa cultura é de
uma beleza, de uma integridade e força que não se pode descartar. Eu preferi
ir por essa veia, até porque eu acho que seria mais contundente começar com
um produto, já que é uma abertura e que está inserido no cinema nacional,
que fosse da nossa cultura. 50

Em seu depoimento, Douglas deixa em segundo plano a abordagem da experimentação
estética ou narrativa que teria realizado com o filme. O diretor põe em destaque o que para ele
seria a função e o grande mérito de fazer cinema autoral: abordar a cultura local. Quando do
lançamento do filme nos cinemas de Teresina, em 2001, os discursos de autoria elaborados
pelo diretor de Cipriano voltam à tona, agora para justificar as críticas de que o filme tinha
uma linguagem hermética e que por isso a maioria dos espectadores não teria gostado ou
compreendido a trama. Em entrevista concedida na semana de estreia, o diretor retoma a
discussão:
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Repórter. Cipriano não é um filme fácil? Não é fácil de ver? De entender?
De gostar?
Douglas Machado. Isso é fácil de explicar. Nós temos dois cinemas em
termos mundiais: o cinema autoral e o cinema comercial. O cinema
comercial dialoga de forma mais fácil com o seu espectador, ou seja, ele tem
começo, meio e fim. Ele vem mastigado para o seu espectador, ele é linear.
O filme autoral ele é um filme, dois pontos: muito arraigado à cultura da sua
localidade e experimenta novas maneiras de comunicação. Cipriano é um
filme autoral. Eu não digo que o filme não seja fácil, é que o Cipriano exige
do espectador uma atenção maior. Então, ao exigir uma atenção maior dentro
de uma sociedade que tá acostumada e, infelizmente, recebendo 95% de
cinema norte-americano [...]. Claro que as pessoas têm toda uma cultura
arraigada na linearidade do cinema norte-americano. Quando vem um filme
que trata da nossa cultura e que experimenta novas maneiras de linguagem,
ele cria uma certa necessidade de atenção.51

Na fala do diretor – durante a entrevista, Douglas parece irritado com a provocação do
repórter – pode-se perceber, mais uma vez, que a falta de identificação ou mesmo a
dificuldade de entendimento do grande público em relação ao filme foi projetada para outras
esferas que transcendiam o próprio Cipriano. Nesse caso, a dificuldade do público em
entender ou gostar do filme justifica-se pelo fato de ele estar afastado das suas memórias e
acostumado a um tipo de narrativa que, na concepção do diretor, subentende-se ser de valor
artístico inferior.
O que é importante destacar no bojo de toda essa discussão acerca das características de
uma política de autores ou do cinema-arte e como Cipriano dialogaria ou estaria filiado a essa
forma do fazer cinematográfico, é a percepção de como os discursos elaborados pelo seu
diretor são responsáveis por marcar mais dois lugares de memória para o filme: se por um
lado, toda essa discussão faz com que Cipriano seja localizado no interior de um seleto grupo
de filmes, mais preocupados com a responsabilidade cultural e artística do que com o alcance
mercadológico da sua narrativa; por outro, torna visível e faz a denúncia de quão urgente
deveria ser pensada e desenvolvida uma política – em relação à qual o trabalho de Douglas
Machado seria o precursor – de valorização e preservação da memória sertaneja piauiense.

1.4 Cinematógrafo: prolongando a memória de Cipriano

As estratégias iniciais de construção de um lugar para Cipriano na memória do Cinema
brasileiro e na cultura piauiense parecem ter funcionado, pelo menos quando se leva em
51
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consideração que Douglas Machado, em decorrência da divulgação bem-sucedida do seu
trabalho, passa a ocupar um espaço significativo na mídia e na publicidade piauiense,
sobretudo após o lançamento do filme. Talvez não seja exagero afirmar que os debates e
polêmicas relacionadas ao filme transformaram a imagem do diretor, também, em um produto
vendável: Douglas passa a participar de campanhas publicitárias, mormente aquelas de apelo
identitário com o Piauí,52 e a escrever periodicamente em um dos jornais de maior circulação
no estado. Por fim, o diretor é condecorado pelo Governo do Estado, sob a alegação de que
seu trabalho teria ajudado a divulgar o que a cultura local tem de melhor para o Piauí, o Brasil
e o mundo.53
Esta parte do capítulo é dedicada à problematização das ideias defendidas em
Cinematográfico, coluna assinada por Douglas Machado e publicada no jornal O Dia, em
2002. Em meio às dúvidas sobre a viabilidade de sintetizar as concepções construídas pelo
diretor em sua coluna, no decorrer da minha escrita, alguns fatores me motivaram a dedicar
um espaço específico para uma reflexão sobre essa fonte: além da opção metodológica que
teve como meta primeira a organização da escrita, centralizar as discussões referentes ao
pensamento do diretor em um tópico me ajuda a desenvolver com maior segurança algumas
questões mais amplas que analisarei em momento oportuno deste capítulo.
Aqui não se trata de descrever a vida ou o pensamento do diretor de Cipriano como
sendo um caminho, um trajeto orientado, aos moldes de uma “ilusão biográfica”, da forma
como foi descrita e criticada por Pierre Bourdieu.54 Ao contrário, o que se busca é entender,
dentro da problemática geral do capítulo, como em seu conjunto, as colunas periódicas
assinadas por Douglas Machado se transformam, também, em um lugar construtor de
memórias para o próprio diretor e o seu trabalho. As diferenças entre os discursos
desenvolvidos nesses textos e aqueles que aparecem frequentemente na imprensa local – o
que também se transformou em um fator justificador da criação de um espaço específico para
a problematização da coluna Cinematógrafo – é a falta de um interlocutor – à exceção, claro,
do próprio leitor – que pudesse direcionar a fala do diretor e o seu amadurecimento
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profissional. Em outras palavras, após anos de repercussão de Cipriano na imprensa e todo o
debate acerca da memória e da identidade piauiense que se intensificou em decorrência desse
processo, Douglas parece ter se sentido mais à vontade para expor suas ideias sobre cinema,
sobre o seu filme e cultura em geral.

Um exemplo de como o diretor de Cipriano passa a ocupar espaço destacado na mídia local,
vinculando a sua imagem aos mais diversos produtos culturais, é a sua intensa participação em
campanhas publicitárias e programas de TV em datas cívicas como 19 de outubro e 16 de agosto,
em que se comemora, respectivamente, o dia do Piauí e o aniversário de Teresina. Na imagem –
divulgada em autdoors e jornais, por ocasião do aniversário da capital do estado, Douglas
Machado aparece ao lado de pessoas cuja memória é muito forte e revestida de positividade na
cultura local. Junto à fotografia de Douglas aparecem nomes como Monsenhor Chaves (respeitado
historiador e religioso do estado), Wall Ferraz (um ícone na política teresinense), H. Dobal (um
dos mais cultuados escritores piauienses), Mestre Dezinho (considerado o maior nome na
escultura sacra do estado), Walter Alencar (patriarca de uma das mais importantes famílias da
política piauiense e fundador do maior conglomerado de mídia do estado). O mais interessante é
que a propaganda feita pela Prefeitura de Teresina data de 1999, ou seja, antes mesmo de Cipriano
ser lançado (2001), ele já era responsável por reservar um lugar de destaque na memória local ao
seu diretor.

Os lugares de memória construídos por meio do Cinematógrafo foram de duas ordens:
há primeiramente o lugar de memória construído para o próprio diretor, que se autointitulou
um “guia e provocador” para que o leitor “raciocine de forma mais ampla acerca dos diversos
aspectos do mundo do cinema”.55 Nesse sentido, é necessário estar atento às relações de poder
que estruturam a própria transformação do diretor, cuja imagem está consolidada na cultura
local como sendo o responsável pelo primeiro longa-metragem “genuinamente” piauiense, um
diretor-colunista. Nesse processo de construção da personagem “colunista” há, antes de
qualquer coisa, o projeto de ocupar um novo espaço de fala e poder:
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Se os leitores [...] são anônimos [...], os colunistas são sujeitos que,
ocupando um lugar de psicanalistas [...] têm seus nomes divulgados,
inclusive, em outros espaços do jornal, pois emitem opiniões sobre eventos,
novelas, têm seus livros resenhados etc. Falam de um lugar de autoridade, de
especialistas – são doutores, seus títulos aparecem junto com seus nomes –
estabelecidos com auxílio do próprio jornal e, dessa forma, a eles é atribuído
uma competência e um poder de dizer a verdade. Os colunistas são,
inclusive, objeto de reportagens, são entrevistados. 56

Na coluna, há também a continuidade da construção de um lugar de memória para
Cipriano na História do Cinema e da cultura piauiense. Segundo o próprio diretor-colunista
justificou continuamente em seus textos, eles teriam a função de educar visualmente o leitor
para o Cinema, possibilitando uma defesa da cinematografia brasileira e, sobretudo,
explicando e defendendo a importância política, cultural e econômica de viabilizar um
Cinema com características genuínas de onde foi feito. Essa era a concepção de Douglas
Machado como sendo um “cinema de autor”; por vezes, ele parece também se referir a
“cinema de arte”. A autoria se mostrou uma questão central na perspectiva de fazer Cinema
defendida por Douglas e na própria venda de Cipriano como um produto, cujo maior valor é
ser “genuinamente piauiense”, “feito com gente da terra”, e que por isso possibilitaria “olhar
nossa cara no espelho”.57
No artigo Olhar nossa cara no espelho Douglas foca a discussão na defesa de um
Cinema de Autor. Fazendo uma retrospectiva dos anos iniciais do cinema, desde os irmãos
Lumière, passando pela criação dos primeiros filmes no Brasil e o ensaio de uma indústria
cinematográfica no país, o diretor defende o seu ponto de vista:

O sucesso dessas exibições, arrisco em defender, era exatamente porque
retratava o cotidiano dessa época. As filmagens mostravam os transeuntes, o
movimento no centro e bairros adjacentes. O público se reconhecia,
consequentemente, as salas lotavam [...]. Com uma visão de mercado mais
apurada e ambiciosa, os Estados Unidos da América começaram a
comercializar seus filmes – que por sua vez mostravam suas cidades e modo
de vida para o exterior a um preço consideravelmente baixo [...]. Não há
dúvidas, entretanto, que nosso mercado de exibição ao longo dessas últimas
décadas foi absorvido quase que totalmente pelos EUA. Algo negativo
porque limita o “olhar nossa cara no espelho”, ou seja, de conhecer e se
56
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reconhecer em nossas telas. Você lembra da Rua do Ouvidor? Com que
frequência você lembra de ter escutado nosso idioma no cinema? Somos
altos e loiros ou uma mescla de raças? Nossos “contadores de histórias” que
respondam, mas será que existe espaço junto aos exibidores?58

Uma leitura mais atenta e contextualizada do artigo permite perceber que praticamente
todas as ideias utilizadas para construir a defesa de um cinema autoral já haviam sido
utilizadas, em algum momento, para também fazer a defesa de Cipriano. A construção
ideológica de um cinema autoral, uma das marcas do Cinema Novo no Brasil, de modo geral,
defende “a luz brasileira sem maquiagem no confronto com o real, o baixo orçamento
compatível com os recursos e o compromisso de transformação social”; “uma postura crítica,
engajamento político, contra a inautenticidade e o universalismo tecnicista” e, por fim, “a
consciência da particularidade local e seus desafios como caminho de inserção num debate
universal”.59 Na sua busca por um cinema autoral, Douglas Machado parece ter dado destaque
especial à necessidade de pôr em evidência a consciência das particularidades locais –
fortemente presente na ideia do cinema como mecanismo de reconhecimento e preservação da
identidade e memória local.
Essa defesa do cinema como um mecanismo de conhecimento da identidade e
preservação de uma memória local esteve profundamente arraigada nos discursos
relacionados a Cipriano. Deixando à parte a coluna assinada por Douglas Machado e
retomando os depoimentos do diretor na semana da estreia do filme, pode-se perceber o
reforçamento desse tipo de discurso:

[...] nessa peregrinação vão encontrando figuras do imaginário popular do
nosso estado, imaginário popular do nordeste como um todo. É nesse
contexto que a gente pode considerá-lo como filme de arte, um filme cultural
e um filme que busca dialogar com o público através do seu próprio espelho.
É a oportunidade de nós piauienses, junto com toda uma equipe de elenco e
técnicos piauienses, olharmos para o que somos, olharmos para todas essas
tradições e culturas.60

No texto publicado em 26 de maio de 2002, sob o sugestivo título Do you speak
english?, após fazer uma explicação prévia das leis de incentivo à exibição de filmes
nacionais, Douglas insere novamente Cipriano nessa discussão:
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Hoje, temos uma infinidade de variantes neste universo da sétima arte e
poucas leis que nos ajudem. No entanto, com a chamada “retomada” do
cinema brasileiro, nossos “contadores de histórias” diversificaram as
temáticas abordadas em seus filmes e, aos pouquinhos, reconquistaram uma
pequena fatia desse bolo [...]. Em nosso Piauí já começamos este diálogo
(olha o “Cipriano” e o “H. Dobal”!). Mas por que a fatia é tão pequena? Ora,
não precisa ir muito longe, basta dar uma olhada nos nomes dos
condomínios, shoppings e demais produtos de mercado ao seu redor, que
encontraremos um idioma um tanto difícil de se pronunciar sem “enrolar” a
língua. Tente Beverly Hill, Riverside, Medical Center, Pet Shop, Mr. Cat,
McDonald’s, Light Meals, produtos diet, low fat etc. etc. etc… ou você acha
que tudo isso não estaria interligado?61
Mais uma vez os discursos relacionados a Cipriano extrapolaram o limite do próprio filme. A
queixa do diretor parece não ser apenas com a situação periférica que ocupa o cinema brasileiro em
reação ao norte-americano. Na verdade, ela vai além; sua crítica está relacionada ao fato de a cultura
piauiense valorizar mais o que é estrangeiro do que o que lhe é próprio. Mas como a proposta que
estou a desenvolver nesse momento da escrita está relacionada à construção dos lugares de memória,
há que se destacar que no texto Do you speak english? pode ser observada a construção de três

desses lugares: o lugar do sentimento de pertencimento a uma cultura local e diferenciada –
construído em oposição às várias palavras em inglês que, segundo Douglas, deveria gerar um
desconforto até mesmo ao serem pronunciadas –, o lugar do diretor como um dos “nossos
contadores de histórias” e, por fim, um lugar para Cipriano no atual cenário da História do
Cinema Brasileiro, devido ao seu “diálogo” com a chamada “retomada”.
Nesse passo, os discursos que se reportam à construção do sentimento de pertencimento
a um grupo, através das narrativas elaboradas pelos contadores de história, quando pensados
em relação aos significados atribuídos ao trabalho desenvolvido por Douglas Machado, por
meio de Cipriano e com vistas ao registro e à preservação da cultura sertaneja piauiense,
tornam-se instigantes quando problematizados à luz do entendimento desenvolvido por Pierre
Nora do que seriam os “homens-memória”:

Quando a memória não está mais em todo lugar, ela não estaria em lugar
nenhum se uma consciência individual, uma decisão solitária, não decidisse
dela se encarregar. Menos a memória é vivida coletivamente, mais ela tem
necessidade de homens particulares que fazem de si mesmos homensmemória. É como se uma voz interior que dissesse aos Corsos: “você deve
ser corso”, e aos Bretões: “é preciso ser bretão”.62
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Ora, por que o trabalho de Douglas, em nome da preservação de uma pretensa memória
e tradição local, é tão valorizado pelo próprio diretor e pela imprensa piauiense? Por que se
deve preservar uma memória? Seria por que esta não cumpre ou não é mais reconhecida em
seu papel social? Cipriano realmente cumpriria a sua função de mecanismo preservador da
memória? Ou ele e, sobretudo, os discursos construídos ao seu redor, apenas cumpriria a
função da “voz interior” mencionada por Nora, que deveria dizer a cada um dos espectadores:
“você é piauiense”, “deve se reconhecer como sertanejo”, “deve se identificar como
nordestino”?
A construção de um lugar para Cipriano na Retomada do cinema brasileiro se prolonga
em Cinematógrafo, ressaltando o que se acreditava como sendo os maiores méritos do filme:
a busca da excelência técnica e o seu caráter profundamente enraizado nas tradições locais.
Com relação à qualidade técnica do filme, foi conferido destaque especial ao fato de ter sido a
primeira projeção digital no Brasil. No artigo publicado em 30 de junho de 2002 – cuja
proposta era discorrer sobre a nova era digital no cinema mundial, através do filme que na
época seria o maior exemplo dessa nova tecnologia, Star Wars: Ataque dos Clones, de George
Lucas – Douglas Machado conclui o seu texto se referindo a Cipriano:

Em nossa capital, tivemos uma oportunidade de assistir a uma projeção
digital como Cipriano (exibido diretamente de um master em DVD). Repetir
esse feito pode ser que demore um pouco, entretanto, quem sabe Obi Wan
Kenobi nos ajude com seu sabre luminoso: a batalha ainda é mais difícil que
o Ataque do Clones...63

A pretendida ligação entre Cipriano e as tradições locais, sem dúvida, foi posta em
maior destaque. Nesse sentido, a coluna Cinematógrafo trouxe dois artigos – Sertão rima com
Cinema e Sertão rima com Cinema-2 – cujos discursos são escorregadios e, às vezes,
contraditórios: ao mesmo tempo em que parecem absorver e defender uma ideia bairrista de
“identidade nordestina” para o cinema local, criticam a construção de uma oposição entre o
Nordeste e o Sul. É interessante que, ao utilizar a denominação “Sul”, para se referir ao eixo
Rio-São Paulo como centros produtores de cinema no Brasil, Douglas Machado reproduz os
discursos, já analisados pelo historiador Durval Muniz, de construção de uma imagem
diferenciada para o Nordeste em oposição ao restante do país; nesse caso, “o sul é o espaçoobstáculo, o espaço-outro contra o qual se pensa a identidade do nordeste”.64
63
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Com relação a esses dois textos, a primeira problematização que deve ser pontuada é
sobre o título: por que, para Douglas Machado, o sertão rimaria com Cinema? Para responder
a essa questão, deve-se fazer um exercício de memória sobre o que já foi discutido até aqui.
Primeiramente, falar de sertão extrapola a delimitação de um espaço geográfico. Sertão
passou a funcionar como uma chave-conceitual sempre relacionada à memória e à identidade
brasileira, seja por identificar aqueles a quem cabe chamar de sertanejo, seja, por oposição,
para identificar aqueles que não poderiam carregar tal adjetivo. Por outro lado, agora muito
particularmente ligado à ideia de uma produção autoral defendida por Douglas, Cinema
deveria funcionar como o meio de registro, divulgação e preservação da memória e tradições
de um povo. Logo, se Sertão rimaria com Cinema, é porque um possibilitaria o registro e a
divulgação dos traços culturais originários que o outro ainda preservaria em sua essência.
Em Sertão rima com Cinema, Douglas aponta o que para ele seriam duas facetas
reproduzidas na atualidade do cinema brasileiro: a existência de cineastas nordestinos que
“emplacam seus filmes além de suas fronteiras”65 e o predomínio de filmes realizados no
Nordeste por diretores de outras regiões do país. É com relação a esses dois aspectos que
Douglas, mais uma vez, ajuda a construir um lugar para si e a sua obra:

Em se tratando da recente cinematografia nordestina, posso salientar o
cearense Karim Ainouz com o seu bem recebido Madame Satã [...], os
pernambucanos Paulo Caldas e Lírio Ferreira (de O Baile Perfumando) além
do nosso Cipriano.66

Por outro lado, é o aspecto cultural que Douglas mais enfatiza. Ainda criticando o
grande número de filmes ambientados no Nordeste, rodados por equipes não nordestinas, o
diretor de Cipriano faz remissão ao cineasta cearense, José Araújo, que dirigiu Sertão das
memórias, para demarcar um espaço legitimado pela origem:

Nossos filmes foram feitos com esforço pessoal, sacrifícios, com
pouquíssima ajuda pública e por acreditarmos nesse sonho de termos uma
imagem própria. Um filme de São Paulo ou do Rio representa-nos
parcialmente, mas não totalmente. É importante que tenhamos essa
representação total, nossa afirmação universal como artistas e seres
humanos. É importante para os cearenses que estão sendo os vossos garçons
e empregadas/os que eles tenham seus filmes e suas imagens representadas,
como é importante para qualquer povo colonizado ter a sua, daí nossa luta
brasileira contra a hegemonia hollywoodiana. Dentro dessa luta global do
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Brasil existe também a problemática do colonialismo interno. Não queremos
ser representados somente por imagens feitas no Sudeste. 67

Nas incisivas palavras de José Araújo – que pela forma como foram utilizadas, também
podem ser creditadas como ponto de vista compartilhado por Douglas Machado68 – destacamse três aspectos. Começando pelos mais gerais, há uma defesa da existência de um
colonialismo dentro do próprio Brasil, o que remete à ideia de um país cindido em dois: o
Nordeste e o não-Nordeste. Há também a identificação do nordestino como aquele que ocupa
empregos de menor importância e qualificação nas regiões mais ricas do Brasil, o que
justificaria atribuir grande importância a um cinema focado na questão identitária, que deveria
ser desenvolvido localmente. Digno de nota, ou pelo menos aquilo que mais me chamou a
atenção, é o lamento sobre a falta de uma “imagem própria”, de uma “representação total”,
que pudesse afirmar a população do lugar como artista e até seres humanos, exatamente a
mesma tônica dos discursos relacionados a Cipriano na imprensa piauiense.
Convém assinalar os limites quanto à possibilidade de se construir uma “representação
total”, que possa demarcar um lugar para aqueles que estariam sendo representados nessas
produções cinematográficas regionais. O limite, nesse caso, não tem relação com o fato de
serem produções que se querem regionalizadas quanto às temáticas, abordagens e linguagem,
mas ao limite mesmo da própria ideia de representação. Nessa discussão, Henri Bérgson
enfatiza:

O que é preciso para obter essa conversão [a representação de algo] não é
iluminar o objeto, mas ao contrário obscurecer certos lados dele, diminuí-lo
da maior parte de si mesmo, de modo que o resíduo, em vez de permanecer
inserido no ambiente como uma coisa, destaque-se como um quadro [...]. A
realidade da matéria consiste na totalidade de seus elementos e de suas ações
de todo tipo. Nossa representação da matéria é a medida de nossa ação
possível sobre os corpos; ela resulta da eliminação do que não interessam às
nossas necessidades e, de maneira mais geral, nossas funções. 69
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A metáfora da representação como um quadro é útil para pensar o lugar particularizado
pela fala do diretor, em especial dessa pretensão de se construir uma “representação total” de
um povo mediante uma obra cinematográfica. Se a representação não se constrói pela
iluminação do objeto, mas assim como acontece no trabalho do cineasta, pela decupagem que
une planos e sequências e os apresentam ao espectador como produto desprovido de qualquer
montagem, torna-se impossível falar em termos de uma totalidade representacional no
cinema, mesmo em se tratando daquele que se pretende mais autoral e ligado às tradições de
um povo. Que representação corresponderia efetivamente às particularidades e diversidades
de um povo? Seria a representação do cearense como garçons e empregados no Sudeste?
Seria a representação do piauiense como sertanejo no sentido que aparece nas narrativas de
Douglas Machado? A “representação total” de um povo em uma obra cinematográfica só seria
possível se essa “totalidade” ficasse restrita a uma seleção de características generalizantes.
Nesse cenário, em Sertão rima com Cinema-2, Douglas Machado traça o que ele
considera o ponto de diferença entre os cineastas nordestinos e os do eixo Rio-São Paulo:
E sobre este aspecto do “olhar”, podemos observar, inclusive, as diferenças
de nossos contadores-de-histórias ao usar o Sertão como cenário [...]. Não se
trata, como premissa, deste Sertão árido, pobre e esquecido tão facilmente
vendido e sim, de uma aproximação do “Sertão está dentro de nós”: gerando
um diálogo com o mundo sem ressentimentos. Por este motivo, acredito
nesta região em que o nome é o verbo e pode significar tantos mistérios:
“Sertão” é o nosso tempo pragmático e imaginário. Repletos de Ciprianos,
Riobaldos e Baleias.70

Mais uma vez o discurso é escorregadio e contraditório. Mesmo reiterando a defesa de
um sertão que ultrapasse as imagens de lugar árido, pobre e esquecido, o diretor-colunista não
consegue se livrar inteiramente desses estereótipos, seja por sempre ter discursado em termos
de um Piauí periférico, distante dos grandes centros e esquecido pelo poder público, seja por
ressaltar na sua escrita um dos grandes símbolos, na ficção, dessas imagens de sertão árido e
pobre: a cadela Baleia, personagem de Vidas Secas, obra literária de Graciliano Ramos e que
se tornou um dos filmes símbolos do Cinema Novo, com Nelson Pereira dos Santos. Aqui,
também, há a construção de um lugar de memória para Cipriano: a personagem homônima
criada por Douglas Machado divide espaço na citação com outras duas personagens
conhecidas da literatura e do imaginário brasileiro: Riobaldo, do romance de Guimarães Rosa,
e a cadela Baleia.
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2 As artimanhas da narrativa: Cipriano e as aporias da memória e do esquecimento

As relações e as formas de funcionamento da memória no interior de uma narrativa,
embora não sejam temáticas novas na historiografia e nas Ciências Humanas, ainda é um
campo com potencial a ser explorado. Seguindo a trilha iniciada em momentos anteriores
desta pesquisa, há de se aprofundar as discussões de como o universo narrativo de Cipriano
reconfigura uma dada forma de experiência frente ao tempo, ao espaço e, consequentemente,
à memória e ao esquecimento. Voltar a atenção para as formas como acontece essa
reconfiguração, além da possibilidade de desenvolver um exercício de análise da narrativa
fílmica, serve como problematização dos mecanismos por meio dos quais uma memória e
uma história sertaneja e piauiense são constantemente (re)construídas e (re)significadas na
cultura local.
Concordando que “existe entre a atividade de narrar uma história e o caráter temporal da
experiência humana uma correlação que não é puramente acidental, mas apresenta uma forma
de necessidade transcultural”,71 o primeiro aspecto a ser observado é o lado profundamente
histórico da narrativa desenvolvida em Cipriano. A historicidade dessa narrativa não está
relacionada a algum fato histórico, a cujo enredo poder-se-ia fazer referência, ou mesmo ao
seu pretenso lado documental. A historicidade, da forma como é percebida neste trabalho,
acontece em outros níveis mais sutis e profundos: ela se refere às subjetividades na forma de
se submeter à experiência temporal na vida cotidiana, cuja visibilidade talvez só seja
possibilitada pela ficção, e o próprio fazer de Cipriano que se transforma, por todo alcance e
polêmicas travadas nos meios de comunicação piauienses, em fato histórico para a cultura
local.
Partindo dessa observação, torna-se possível perceber os mecanismos de construção de
parte dos lugares de memória no filme. Para tanto, alguns questionamento devem ser feitos:
Quais são as marcas temporais, espaciais e de memória que estruturam a narrativa do filme e
como elas agem na construção de sentidos para o sertão e as suas personagens? Em que nível
se dá a influência da memória cinematográfica, em especial a do Cinema Novo, na construção
narrativa de Cipriano? Quais discursos de memória são agenciados pela crítica em relação ao
filme? Para responder a essas questões, faz-se necessário aceitar o convite para entrar no
mundo ficcional criado pelo filme, através das suas personagens, temporalidades,
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espacialidades e referências a toda uma tradição cinematográfica. É nesse mundo ficcional
que adentrarei nesta segunda parte do capítulo.

2.1 Marcas do tempo e as refigurações da memória em Cipriano

Frente à impossibilidade da existência de uma fenomenologia pura do tempo, que possa
capturá-lo em sua essência, Ricoeur defende que o tempo, da forma como é percebido, só é
materializável quando da tessitura de uma intriga. Desse modo, “uma simples narrativa já faz
mais que relatar acontecimentos na sua ordem de aparecimento”, 72 ela cumpre uma função
referencial, ao possibilitar a reconfiguração da experiência confusa que nós seres humanos
mantemos frente ao tempo. Já que resolvo tomar o pensamento de Ricoeur para estruturar
parte significativa das discussões neste capítulo, é importante lembrar que, assim como o
hermeneuta, não estou a defender o fim de qualquer diferenciação entre as narrativas
consideradas de ficção e a historiográfica. Se as duas se aproximam no que diz respeito às
necessidades de fazer uso de referências espaço-temporais, a forma como isto acontece
mantém uma diferenciação substancial entre elas. Ao defender que o grande mérito das
narrativas de ficção é estarem abertas às “variações imaginativas”, Ricoeur aponta como
primeira diferenciação entre o tempo histórico e o ficcional o fato desse último não estar preso
a uma organização cronológica dos acontecimentos:
Personagens irreais, diremos, têm uma experiência irreal do tempo. Irreal no
sentido de que as marcas temporais dessa experiência não exigem vinculação
à única trama espaço-temporal constitutiva do tempo cronológico [...], a
experiência temporal de tal herói não precisa ser referida ao único sistema de
datação e ao único quadro de todas as datas possíveis, cujo mapa é
constituído pelo calendário [...]. O tempo da narrativa de ficção está livre das
coerções que exigem revertê-los ao tempo do universo.73

Essa liberdade da narrativa ficcional tem como desdobramento positivo um maior
alcance na exploração das aporias do tempo fenomenológico. O alcance da narrativa
historiográfica frente a essa mesma aporia ainda se mostra bastante tímido devido à sua
necessidade de vincular a temporalidade narrativa ao tempo do calendário. Essa “experiência
fictícia do tempo, tal como é feita pelos próprios personagens fictícios da narrativa”, se por
um lado não está relacionada a um “real acontecido”, por outro, não “deixa de ter o mundo
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como horizonte”.74 A questão é perceber como acontece essa experiência fictícia do tempo no
interior da narrativa de Cipriano e, a partir dessa percepção, compreender em que medida essa
experiência está alojada numa dada tradição de configuração imaginária do sertão.
Assim como aconteceu com outras questões relacionadas ao filme, a tônica de suas
marcas temporais, de certo modo, já havia sido delineada sob a forma de expectativa na
imprensa local. Mais uma vez, esse papel coube às declarações do diretor. Em 1997, antes
mesmo de iniciar as gravações das primeiras imagens, Douglas Machado tenta explicar numa
rádio local como ele havia pensado a temporalidade narrativa do seu filme:

O filme em sua essência é atemporal, ele não é preso a nenhum tempo. Ele
não é 1997, nem 2000, nem 2200, nem tempo algum. Ele é o tempo do
sertão. A nossa grande preocupação é que o filme tenha esse tempo, essa
essência, essa velocidade.75

A preocupação do diretor em construir uma obra atemporal – que em outros
momentos ele justificou pelo fato de acreditar se tratar de uma temática universal – merece ser
problematizada sob dois aspectos. Primeiro, a escolha em ambientar a história narrada no
universo sertanejo. Segundo, a possibilidade de fazer uma obra realmente atemporal. A
escolha do sertão como lugar ideal para desenvolver a narrativa, levando-se em consideração
todas as imagens do sertão já discutidas no capítulo I, não pode ser interpretada como fruto de
uma coincidência. Embora esse aspecto venha a ser discutido em momento oportuno, cabe
antecipar que o sertão, como a própria crítica ao filme algumas vezes permite enunciar,
incorpora, sem que cause maior estranhamento, a imagem de um tempo vagaroso, no qual as
mudanças parecem tão lentas que são quase imperceptíveis.
O que particularmente me interessa neste momento da escrita é perceber como ocorre a
construção e o funcionamento das marcas temporais na narrativa de Cipriano. Essa tarefa
parece ser extremamente complicada – até impossível – se aceitarmos como referência apenas
a proposta atemporal sugerida pelo diretor. Como estou partindo do pressuposto de que toda
narrativa mantém relações com o caráter temporal da experiência humana, cabe questionar a
possibilidade de concretização da proposta defendida por Douglas Machado. Para
problematizar o pretenso caráter atemporal da narrativa em Cipriano, é particularmente
interessante observar como Ricoeur, no campo da literatura, transporta essa questão para o
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campo das configurações temporais, possibilitadas pela ficção em sua fuga de um tempo
crônico:

Uma coisa é a rejeição da cronologia; outra, a recusa de qualquer princípio
substitutivo de configuração: não é pensável que a narrativa possa dispensar
qualquer configuração. O tempo do romance pode romper com o tempo real:
é a própria lei de entrada na ficção. Mas ele não pode deixar de configurá-lo
segundo novas normas de organização temporal que sejam ainda percebidas
pelo leitor como temporais, graças a novas expectativas relativas ao tempo
da ficção [...]. Acreditar que se terminou com o tempo da ficção, porque se
perturbou, desarticulou, inverteu, interpenetrou, reduplicou as modalidades
temporais às quais os paradigmas do romance “convencional” nos
familiarizaram, é acreditar que um único tempo concebível seja
precisamente o tempo cronológico. É duvidar dos recursos de que a ficção
dispõe para inventar suas próprias medidas temporais, e duvidar que esses
recursos possam encontrar no leitor expectativas referentes ao tempo,
infinitamente mais sutis do que as relacionadas à sucessão retilínea.76

A problemática do tempo na literatura de ficção desenvolvida por Ricoeur pode ser
transposta para Cipriano. Não há como negar que a narrativa do filme de Douglas Machado,
de fato, não se apega a acontecimentos históricos. Não há também como negar que o diretor
faz uma opção por não precisar o tempo em que a história se passa, como o faz com o lugar
logo no início da exibição. O que estou pontuando é que essa ausência de uma delimitação
temporal precisa não deve ser confundida com a falta de referências temporais. Efetivamente,
a ausência de temporalidade, caso fosse possível, comprometeria o próprio campo de
entendimento do filme, já que a experiência de leitura dos seus espectadores assim o exige.
Cipriano é todo costurado por marcas temporais. A de maior alcance, embora seja a
mais difícil de ser percebida objetivamente, é criada com a escolha da narrativa em off. Logo
na primeira fala, a personagem-narrador localiza o lugar espaço-temporal da sua narração:
“De São, eu lembro [cita os nomes de algumas dezenas de Santos]. Lembro de muita gente
morta. Mas num é disso que eu devia tá falando... nem é exatamente aqui que começa a
história”. Para entender a dimensão espaço-temporal dessa fala de abertura, há que se estar
atento para a composição narrativa construída pelo intercalar de falas e imagens. Enquanto
Vicente inicia a narrativa das suas lembranças, sua imagem aparece mergulhada nas águas de
um pequeno rio ou lago, esta imagem é constantemente entrecortada por outras da sua casa,
da sua família e da caminhada que ele teria realizado para levar o seu pai até o cemitério onde
deveria ser enterrado.
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Mas o que essa composição narrativa nos diz? Que marcas temporais ou espaciais ela
constrói ou deixa à mostra? A utilização da voz em off, de antemão, estabelece um corte na
temporalidade narrativa e a cinde em duas: há o tempo passado do acontecimento e o presente
da narração. Estabelece, também, e de forma não menos importante, um corte na
espacialidade da narrativa: off é a abreviação para a expressão off screen, que significa na
teoria cinematográfica, literalmente, aquilo que está “fora de campo”, “fora da tela”.77 Mais
uma vez, o universo narrativo de Cipriano é cindido em dois, agora do ponto de vista
espacial: há o espaço ocupado por Vicente durante as ações propriamente ditas, quando este
era apenas uma personagem da história que ele mesmo irá narrar, e há o espaço ocupado
durante o ato de narrar, já que o Vivente-narrador não aparece nas imagens justamente por
estar “fora de campo”. Em outras palavras, o filme é construído como se a personagemnarrador estivesse contando a própria história, posicionada ao lado e falando diretamente ao
espectador – não é por acaso que Vicente incorpora o discurso direto.78

Imagens que se sobrepõem durante a primeira fala de Vicente.
Acompanhando a narrativa de memórias pessoais, as imagens ora estão
fixadas no narrador, ora evidenciam espaços de seu convívio.
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Como qualquer relação interpessoal, a que se estabelece entre a personagem de ficção e
o espectador não consegue escapar das relações de poder. O narrador em off é constituído
como o detentor de uma verdadeira “voz de Deus”, ou seja, ele é aquele que conhece por
dentro as outras personagens e até mesmo os próprios espectadores – não é por acaso que
Vicente sabe o que irá acontecer e o que se passa na cabeça de Cipriano e Bigail; não é
também por acaso que ele sabe o que o espectador deseja ouvir. Esse narrador também pode
passar de um fluxo de consciência a outro e incorporar num mesmo campo narrativo a história
de várias outras personagens. Por fim, o poder da personagem-narrador lhe confere a
capacidade de transitar em várias temporalidades: o passado das suas lembranças, o presente
da sua narrativa e o futuro das suas expectativas.
É precisamente esse poder de conhecimento sobre as outras personagens e espectadores
– ele próprio é um espectador da história que conta – e a capacidade de transitar em várias
temporalidades, o que marca uma das falas mais significativas de Vicente:

Vocês estão aqui é pra eu falar de Cipriano. Pai que eu tinha renegado, mas
que sobrevivendo à sua sina hoje guardo é memória curada. Minha voz é
essa voz que se entende, meu corpo já se controla em calmarias... roupa de
promessa que eu usava já deixei queimar. E com isso posso voltar ao
passado e de lá contar pra vocês a história de Cipriano como presente fosse.
História que também é minha... e de minha irmã.

A voz em off também é responsável pela utilização do flashback como recurso
narrativo, na tentativa de garantir um retorno no tempo, o que justifica uma investigação mais
detalhada desse recurso. O uso do flashback é um dispositivo que corrobora a ideia aqui
defendida de que Cipriano provoca uma cisão temporal na sua narrativa. É sugestivo como o
filme apresenta esse recurso de forma quase banal: no momento em que Vicente pausa a sua
fala inicial, há um congelamento das imagens no filme. Após essa dupla pausa, há como que
um retroagir de imagens, que em muito lembram as imagens de uma fita de vídeo sendo
rebobinada, até o ponto original da história que será narrada.
Entre os teóricos que se dedicaram ao estudo da linguagem cinematográfica, Gilles
Deleuze foi o que mais desenvolveu considerações sobre o artifício narrativo do flashback.
Segundo Deleuze, a “relação da imagem atual com imagens-lembrança aparece no flashback.
Este é precisamente um circuito fechado que vai do presente ao passado, depois nos traz de
volta ao presente”.79 O mais relevante é que o teórico vê na utilização desse recurso uma
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forma de bifurcação temporal na narrativa. A afirmação pode ser interessante para pensar
Cipriano: como a narrativa de Vicente acontece em flashback, ela pode ser vista como fruto
de uma bifurcação no tempo, pois a personagem-narrador tem consciência das diferenças
temporais entre sua experiência presente e os fatos rememorados em sua narrativa (“posso
voltar ao passado e de lá contar pra vocês a história de Cipriano como se presente fosse”).

Outra marca temporal muito forte na estruturação do filme é a organização do seu
enredo a partir dos cinco sonhos tidos pela personagem homônima. É importante reiterar que,
embora pareça confusa, a organização temporal do filme se mostra extremamente
convencional quando percebida através desses sonhos; estes imprimem um caráter teleológico
na narrativa: mesmo com o recurso do flashback, os sonhos, já prenunciados na fala de
Vicente, possibilitam ao espectador se localizar sem maiores dificuldades na narrativa. O fio
condutor dessa narrativa são os eventos desencadeadores da morte de Cipriano:

Minha irmã Bigail não sabe o quanto isso tudo já fazia parte dos sonhos do
próprio pai... dos cinco sonhos que ele tinha em desordem. Cinco sonhos que
nos levam à sua morte como frases escritas... perdidas no tempo, vagando
em livros que eu nunca li.

A narrativa desses sonhos acontece após a concretização de cada um deles. Na verdade,
esses sonhos, “como frases escritas”, são prenúncios dos quais não se podem fugir: há a saída
de casa, a peregrinação pelo sertão, a chegada ao cemitério à beira-mar e, por fim, a morte e o
sepultamento do velho vaqueiro. Ou seja, há um fio condutor que liga cada um desses sonhos
e tornam as suas concretizações inevitáveis.
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Fotogramas com sequência de sonhos tidos por Cipriano. Da esquerda para a direita: Primeiro Sonho
(Demônios); Segundo Sonho (Morte); Terceiro Sonho (Procissão); Quarto Sonho (Cemitério); Quinto Sonho
(Oração das Piedades).

Alguns questionamentos mais pontuais podem surgir com um olhar mais atento sobre as
falas da personagem Vicente e as imagens de cada um desses sonhos por ele narrado: o velho
pai está realmente morto, ou a morte é apenas um desejo, fruto do ressentimento e da recusa
de sua aceitação pelo filho? A renúncia de Vicente à sua matriz paterna é uma renúncia
consciente a uma memória na qual ele não se reconhece, ou serve como proteção frente a uma
perda de referências que se mostra inevitável? Já órfão de mãe e, agora, de pai, Vicente pode
se libertar dos grilhões familiares que o oprimiam e trilhar, assim, seu próprio caminho, ou se
vê perdido na falta de referências que signifiquem, mesmo que de modo opressor, a sua
existência? Acredito que pela incompletude da história narrada e pelas características da obra
cinematográfica, que sempre se recusa a deixar-se dominar por explicações objetivas, essas
questões, embora profícuas, permanecerão sem resposta, o que não impossibilita o seu
aprofundamento em outro nível.
Essa morte do vaqueiro pode ser interpretada como uma metáfora narrativa de
problematização da memória, o que ajuda a entender o porquê de, embora o narrador falar
sempre numa peregrinação para enterrar o velho pai, este permanece fisicamente vivo durante
toda a viagem, em um mutismo intransponível. A problematização da memória no filme se dá,
sobretudo, pela importância que parece ser reservada ao esquecimento: a luta de Vicente não é
necessariamente pelo sepultamento do corpo de Cipriano e, sim, pelo apagamento das marcas
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da sua memória. Durante todo o filme, a personagem-narrador faz referência à recusa da
memória do pai mais do que à sua própria morte:

Cipriano! De velho já não se conta os anos. É muito velho... parece que
bastou na idade. Minha irmã Bigail diz que ele passou a vida inteira
atormentado por sonhos [...]. Não me lembro o tempo, mas um dia ele
acordou com medo... e calou-se, não falou mais. Tampouco isso importa. Ele
não fala. Não fecha os olhos. Nunca vou saber. Não queria ser seu filho e por
não querer, não sou. Ele sonha, eu vivo. Eu gosto de Bigail... e com ela fico.
Germana morreu [mãe de Vicente]. Eu fiquei vivo. O velho pra mim já
estava morto, mas para Bigail, não...
Cipriano estava morto. Morto enterrado desses que num voltam mais. Pai
que eu tinha renegado, mas que sobrevivendo a sua sina hoje guardo é
memória curada. Minha voz já é voz que se entende, meu corpo já se
controla... Meu riso não é mais de louco. Desde aquele dia já sentia minhas
calmarias.

Se por um lado parece haver um consenso entre os teóricos que se debruçaram sobre
as questões de memória de que esta possibilita a construção de referências de identificação e
pertencimento entre grupos e indivíduos, por outro, pouco tem se discutido na literatura
especializada o quanto o agenciamento da memória pode, também, ser um instrumento de
aprisionamento para aqueles sujeitos que não se reconhecem como coparticipantes de uma
memória que se quer coletiva. Quando a memória deixa de ser um direito e passa a ser uma
imposição, aqueles que não a preservam podem ser oprimidos dentro do seu próprio grupo.
Assim, se a memória pode possibilitar os sentimentos de pertença e/ou aprisionamento, o
esquecimento, como ameaça ou como um bálsamo, simboliza a possibilidade de perda e/ou
liberdade do indivíduo em relação aos laços coletivos que o cercam.
Postulando o que ele classificou como sendo “uma história cultural do esquecimento”, o
linguista alemão Harald Weinrich percorre o pensamento literário e filosófico ocidental, desde
os antigos gregos até os contemporâneos do século XX, em busca das marcas e significados
do esquecimento. Uma das constatações do linguista é que “do esquecimento deseja-se cura e
ajuda quando dor e sofrimento oprimem um mortal. Pois poder esquecer sua desgraça já é
metade da felicidade”.80 Não me parece excessivo afirmar que é esse sentimento com relação
ao esquecimento que estrutura as falas de Vicente: “pai que eu tinha renegado, mas que
sobrevivendo a sua sina hoje guardo é memória curada. Minha voz já é voz que se entende,
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meu corpo já se controla... Meu riso não é mais de louco. Desde aquele dia já sentia minhas
calmarias”.
É sugestivo o fato de a memória do pai ser encarada por Vicente como uma sina da qual
conseguira sobreviver. Se etimologicamente sina se refere apenas à parte do futuro que não
depende da vontade do indivíduo, na cultura piauiense a expressão ganha um sentido
carregado de aspectos negativos e funestos: sina é um fardo carregado pelo indivíduo, é
aquilo que ele não quer ou não pode carregar durante a sua vida, mas que alguma força
superior lhe impõe. Do mesmo modo, a utilização da expressão “guardo é memória curada” é
bastante sugestiva no interior da narrativa de memória/esquecimento apresentada pela
personagem. Curada pode assumir dois significados distintos que cumprem papéis parecidos
na construção dos discursos de memória: por um lado, a expressão remete à ideia de
seleção/separação; nesse sentido, uma memória curada seria uma memória que preserva
apenas os fatos a que convém lembrar; por outro lado, a expressão remete ao ato de curar, em
oposição à ideia de enfermidade; nesse caso, uma memória curada seria uma memória
apaziguada, que não mais causaria desconforto a Vicente – o que casa perfeitamente com o
relato de que após a morte do pai o seu corpo pôde encontrar a calmaria.

2.2 Cipriano e a (des)construção da memória e do esquecimento pelo espaço

Ao analisar o bálsamo possibilitado pelo esquecimento, Weinrich chama a atenção para o

fato de que os gregos antigos já propunham antídotos contra a memória. A personagemnarrador criada por Douglas Machado parece conhecer as artimanhas e os caminhos para se
chegar ao esquecimento da sina paterna que ele tanto rejeita: os usos do espaço. Seguindo
com a problematização das formas através das quais os agenciamentos das categorias tempo,
espaço e memória ajudam a compor os jogos de significados em Cipriano, tomo agora como
foco da escrita as referências espaciais no filme. Quando me refiro a espaço, estou utilizando
essa categoria sob três perspectivas que devem ser observadas: os significados decorrentes da
ambientação da narrativa na paisagem sertaneja; os usos dos espaços de habitação na
construção de memórias e, por fim, os agenciamentos daquele que é o primeiro espaço
habitado e significado pelo indivíduo, o seu corpo. A proposta é perceber as mediações entre
o tempo e essas categorias de espaço presentes na narrativa de Cipriano, na construção da
memória e, consequentemente, do esquecimento entre as personagens.
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A primeira referência espacial utilizada em Cipriano, com vistas à construção ou
diálogo com uma memória já estabelecida na cultura e no cinema brasileiro, é a escolha do
sertão como lugar de espacialização da narrativa. Retomando uma discussão já realizada nesta
pesquisa, a de que as paisagens são construções culturais mais do que naturais, deve-se estar
atento às mediações entre estas e a memória. Segundo o historiador Simon Schama, “os mitos
e lembranças da paisagem partilham duas características comuns: sua surpreendente
permanência ao longo dos séculos e sua capacidade de moldar instituições com as quais ainda
convivemos”. Entre essas instituições, pode-se pôr em destaque a construção das identidades
nacionais que, segundo o mesmo historiador, “perderia muito de seu fascínio feroz sem a
mística de uma tradição paisagística particular”.81
A escolha do sertão como lugar para Cipriano deve ser analisada tendo em perspectiva
os sentidos, muitas vezes contraditórios, com os quais o espaço sertanejo é significado na
cultura brasileira. Visto como lugar ermo e distante da civilização, as imagens construídas
para o sertão estão em diálogo com aquelas que também configuram espaços agrestes em
outras realidades culturais,82 pois ora personificam a reserva moral de um povo – a última
fronteira de uma memória e identidade que devem ser preservadas “contra os males da
cidade”83 –, ora personificam o atraso, o abandono, o resquício antimoderno que deve ser
superado. Convém assinalar que as duas imagens se constroem, cada uma com seu propósito
específico, a partir da aceitação de uma paralisação ou mesmo de um eterno retorno do tempo:
o sertão só pode ser visto como uma reserva identitária e como símbolo do que deve ser
superado porque, nele, o curso do tempo parece ter sido paralisado ou, na melhor das
hipóteses, se movimenta para ocasionar um eterno retorno às origens.
Cipriano e o sertão por ele construído estiveram ou foram relacionados a essas duas
imagens. No filme, há a utilização de quatro artifícios para imprimir essa sensação de
paralisação ou retorno constante do tempo: as falas de Vicente com relação ao tempo do
sertão, o uso constante do flashback, a construção circular do trajeto percorrido pela família e
o próprio transcorrer da narrativa no filme, que acontece de forma mais lenta do que
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habitualmente se vê no cinema. Logo, durante a narrativa do primeiro sonho, Vicente pontua a
temporalidade sertaneja marcada ao mesmo tempo pelo arrastar e o retorno do tempo:

Nesta solidão dos sertões os caminhos parecem os mesmos. As veredas são
as mesmas. As folhas não se movem. E ela [Bigail] anda e anda e se enterra
em seu silêncio, em suas memórias distantes. Eu me passo, me distraio...
Crio meu mundo e venho vez em quando visitá-la. O pai é dela, não meu.

As imagens corroboram a fala da personagem na construção de uma temporalidade para
o universo sertanejo em Cipriano. Ao sair de casa em direção ao cemitério – o que
inevitavelmente deveria sugerir o sentimento de mudança e suavizar a percepção de um sertão
em que o tempo está paralisado – o diretor faz uso de tomadas gerais e da câmera subjetiva
sob o olhar de Vicente para narrar visualmente a viagem. É nessa hora que a ideia do eterno
retorno possibilitado por um tempo circular é mais forte: ela acontece precisamente com a
repetição das imagens da caminhada, gerando um efeito de circularidade. Essa relação entre
tempo e imagens do sertão não passaram despercebidas por parte da crítica. Questionando
negativamente a empatia e o entendimento do filme pelos espectadores, pôde-se ler na
imprensa piauiense após a estreia de Cipriano:

O clima geral da obra é de opressão e dor recôndita, mais do que de sonho.
Isso ocorre sobretudo em “Demônios” e “Morte”, com fotografia soturna e
andamento arrastado. Mesmo quando Douglas Machado enfoca belas
paisagens, como a mata verde refletida na água do rio, o que sobra é uma
aflição não onírica. A fotografia [...] e a música [...] contribuem para a
sensação, mas existe aí sobretudo um conceito moderno, o de tempo vazio
[...]. Em “Cipriano”, o vazio traduz muito do cotidiano dos personagens. No
sertão, afinal, o vazio supera a emoção. 84

Douglas Machado denota convicção do que está propondo para o seu filme e resolve
dialogar com as imagens já consolidadas acerca do sertão na cultura brasileira:

Eu esperava que aquela cena do jumento conduzindo o Cipriano indo e
voltando sem praticamente sair do lugar provocasse uma reação muito maior
do que a morte, o que não aconteceu. Curiosamente, as pessoas
compreenderam perfeitamente que a minha intenção era mostrar que o sertão
é um lugar parado no tempo, onde você vai de um lugar para o outro sem
aparentemente ir a lugar algum. 85
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A construção de um tempo circular através de imagens. Fotogramas 1 e 2:
longas sequências mostram a família se deslocando pelo sertão; o
caminhar em direções opostas constrói a sensação de que as personagens
andam em círculos, sem nunca sair do lugar. Fotograma 3: Vicente
permanece sentado enquanto ao fundo Bigail e Cipriano continuam sua
caminhada; a repetição desse movimento reforça a sensação de que as
personagens andam em círculos. Fotograma 4: câmera subjetiva em
Vicente; permanecendo sentado, a personagem-narrador vê em imagem
disforme Bigail e Cipriano passar à sua frente. A sensação de
circularidade vem acompanhada daquela que sugere retorno: as
personagens andam e andam, mas voltam sempre ao mesmo ponto.
Vicente cumpre um papel fundamental na construção desse sentido: como
narrador ele é transformado, literalmente, no eixo e no pilar imaginários
ao redor dos quais o restante da família gira.

Outro aspecto que deve ser posto em destaque no entendimento das relações
estabelecidas entre os espaços, a memória e o esquecimento no filme está relacionado à
escolha do estilo road movie, o que leva as personagens a se deslocarem em viagem pelo
sertão. É sugestivo que esse deslocar-se tenha início pela destruição do que é o espaço mais
revestido de significados na existência de um indivíduo: a sua casa. O primeiro dos cinco
sonhos a prenunciar a morte de Cipriano refere-se à chegada de dois demônios cuspidores de
fogo que irão incendiar sua morada. Após o incêndio, a família sairá em busca do cemitério à
beira-mar e só terá como abrigo a sombra de árvores que encontram pelo caminho. Mas em
que aspecto a destruição da casa pode interessar a uma reflexão acerca da memória, do
esquecimento e seu funcionamento na narrativa do filme?
A resposta a essa pergunta pode ser construída a partir de uma leitura de Bachelard.
Ante o seu desafio de buscar o “germe da felicidade” humana, este filósofo reconhece que a
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casa se insere dentro de um ideal significador de proteção para o indivíduo, ou seja, como
“espaço habitado”, a casa seria “o não-eu que protege o eu.”86 As imagens da casa como o
espaço idealizado de proteção, lembra o filósofo, são construídas na intercessão da memória
com a imaginação criadora:

A casa é uma das maiores forças de integração para os pensamentos, as
lembranças e os sonhos dos homens. O passado, o presente e o futuro dão à
casa dinamismos diferentes, dinamismos que não raro interferem, às vezes se
opondo, à vezes excitando-se mutuamente. Na vida do homem, a casa afasta
contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, o homem
seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu
e das tempestades da vida. É corpo e é alma. 87

Se a casa incorpora a imagem da segurança, através da qual a memória remete a um
passado seguro, por outro lado, o que está fora, o universo exterior a ela, apresenta-se como
ameaçador, como o local onde a memória não encontra proteção: não encontra espaços
suficientemente estáveis para que possa se espacializar. Não é por acaso que a ação de sair da
casa parece ser a precondição para a morte do pai rejeitado – essa ideia fica evidente na fala
da personagem Bigail, quando ela narra o primeiro encontro do pai com os dois demônios:
“Aí chamaro nosso pai, ficaro acenando pra ele. Ele recusou ir, eles diziam que iriam buscar.
Num tinha remédio. Nem que tivesse que botar fogo na casa [...] irio carregar ele”, rememora.
Desse modo, a destruição da casa em Cipriano não é apenas a destruição de um imóvel,
é a destruição do espaço responsável por “abrigar” memórias. Subentende-se que a perda da
casa para o velho vaqueiro não terá como maior dano a perda do espaço que protege
fisicamente o seu corpo, mas a perda da extensão doméstica finita e tranquilizadora que
envolve suas memórias, que trazem as marcas de um passado conhecido. Logo, a destruição
das paredes desencadeia conflitos com a memória que o próprio morador parece desconhecer,
e o que parecia ser simples imagens do passado é arrastado para o presente. Essa relação
conflituosa entre Vicente e o pai, que parece ser simbolizada na casa, mostra-se fecunda ao se
buscar um caminho alternativo para problematizar a memória.
Verifica-se que a historiografia, quase sempre, parte do pressuposto de que a memória
age no sentido de disponibilizar aos indivíduos imagens que falam de um passado que se
acredita comum e através do qual podem se relacionar com o seu próprio tempo. Desse modo,
muitas vezes a memória é revestida de positividade com a imagem de um caminho seguro que
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BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 24.
Ibidem, p. 26.
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os indivíduos podem percorrer para encontrar um lugar no mundo. Ora, no filme que estou
tomando como objeto de reflexão, a memória é vista de forma diferente, pelo menos, não está
totalmente revestida de positividade. Se esse pai, lugar de memória, encontra-se decrépito e
está sendo rejeitado pelo filho, sou levado a supor que as pessoas não necessariamente querem
carregar uma memória herdada, daí a busca da personagem-narrador pelo esquecimento da
memória paterna.

Imagens que revestem a casa de significados de memória. Fotograma 1: as
velhas rezadeiras que guardam o corpo e a memória de Cipriano aparecem
sempre ligadas ao espaço da casa. Fotograma 2: o início da narrativa
coloca Cipriano dentro da sua casa. A câmera “entrando” pela janela
mostra a personagem como se ela estivesse envolvida pelas paredes do lar.
Fotogramas 3 e 4: os Demônios põem fogo na casa, mas Cipriano
permanece estático mesmo com o imóvel em chamas, o patriarca sabe o
que o destino lhe reserva fora da sua morada. Em todas essas imagens a
casa aparece como um porto seguro, como uma guardiã da memória.

Também não é por acaso que, longe de sua casa, Vicente reencontre a “calmaria” do seu
corpo e mente e pode, finalmente, ter sua voz ouvida. A casa, símbolo de segurança para
Cipriano, é revestida de outro significado para Vicente: ela personifica as lembranças do pai
que ele tanto rejeita e, como tal, é uma ameaça à constituição da sua individualidade.
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Se a imagem de Cipriano esteve relacionada positivamente à casa, a de
Vicente parece se dar em sentido oposto. Não há imagens da personagemnarrador no interior da morada; ao contrário, ele parece se colocar sempre
de saída em relação a ela. Fotograma 1: sugestivamente, talvez remetendo
à tentativa de fuga, nas narrativas do filho a imagem da câmera parece
escapar pelo telhado (nesse jogo de imagens cria-se o contraste entre a
casa escura, como uma prisão, e o céu azul claro, como que simbolizando
liberdade). Fotogramas 2 e 3: a família deixa a casa para trás e sai para
enterrar o patriarca. Fotograma 4: o aparente aspecto de felicidade de
Vicente ao ver a casa do pai ser queimada contrasta com a visível imagem
de desespero de Bigail.

Ainda se referenciando ao pensamento de Bachelard, é motivador perscrutar o que ele
chamou de uma “topoanálise”, ou seja, um estudo dos papéis exercidos pelos locais na
constituição de experiências significadoras aos indivíduos:
Por vezes acreditamos conhecer-nos no tempo, ao passo que se conhece
apenas uma série de fixações nos espaços da estabilidade do ser, de um ser
que não quer passar no tempo [...]. Em seus mil alvéolos, o espaço retém o
tempo comprimido. É essa a função do espaço. [...] Aqui o espaço é tudo,
pois o tempo já não anima a memória. A memória – coisa estranha! – não
registra a duração concreta, a duração no sentido bergsoniano. Não
poderíamos reviver as durações abolidas. Só podemos pensá-las, pensá-las
na linha de um tempo abstrato privado de qualquer espessura. É pelo espaço,
é no espaço que encontramos os belos fósseis de duração concretizados por
longas permanências.88
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Ora, o que está em foco nas análises de Bachelard, e que é peça-chave para a
problemática que estou a desenvolver diante dos lugares de memória em Cipriano, são as
possibilidades de pensar a memória a partir de sua espacialização. Embora o senso comum
atribua ao tempo a capacidade de guardar grande parte da memória humana, se entendermos
esse tempo como um “tempo vivido” – um tempo qualitativo e indivisível, que toma como
referência a duração bergsoniana, no sentido de ser uno e ao mesmo tempo interpenetrado de
multiplas temporalidades – somos levados a crer, assim como o quer Bachelard, que o tempo
não tem a faculdade de dar vida à memória, não tendo a capacidade de “reviver as durações
abolidas”, e que se existe algo que consegue agir como dispositivo de memórias, esse seria o
espaço. Mas como age essa espacialização da memória? Uma reflexão de Ricoeur pode servir
de chave para uma compreensão mais ampla:
[...] a espacialização oblitera a temporalização. Não a espacialidade do corpo
próprio ou do mundo que o cerca, mas a do espírito [...]. A lembrança não
consiste mais em evocar o passado, mas em efetuar saberes apreendidos,
arrumados num espaço mental. Em termos bergsonianos, passamos para o
lado da memória-hábito. Mas essa memória-hábito é uma memória
exercitada, cultivada, educada, esculpida [...].89

É nesse sentido que o hermeneuta retoma a ideia de “memória artificial” entre os gregos
antigos, “para os quais os lugares eram os sítios de uma escrita mental” – Ricoeur percebe
nessa compreensão o arcabouço conceitual que dá origem ao entendimento dos “lugares de
memória”, da forma como são propostos por Pierre Nora.90 Desse modo, na condição humana,
a casa metaforiza o retorno a uma experiência perdida, a obliteração do tempo ou, ainda, o
reencontro com o seu próprio eu. Significa dizer que os espaços têm papel central na
constituição e significação da memória e, portanto, na experiência histórica dos indivíduos:

Voltar atrás! Reencontrar lugares que foram deixados! Para o homem são o
espaço reencontrado é também a história reencontrada. As paredes que
abrigaram nossa infância, por exemplo, nos reconduzem facilmente para ela,
e lembranças precisas e preciosas emergem sem dificuldade. Assim, o
espaço proporciona segurança e “envolve” a história de vida.91

Aqui, sou levado a abrir um parêntese para retomar rapidamente a discussão das
significações do sertão na cultura brasileira, sobretudo, na cinematográfica. Se o sertão, em
uma de suas concepções, é tomado como marca da brasilidade, como depositário da honra, da
89
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moral e da virtude, não é estranho que o cinema recorra constantemente à utilização do lugar
como alegoria na busca de uma identidade, do reencontrar-se consigo mesmo. É precisamente
a ideia do sertão, como espaço para uma experiência de (re)encontro com uma identidade, que
estrutura a narrativa de filmes, todos contemporâneos a Cipriano, como Central do Brasil
(Walter Salles, 1998) ou, em sentido contrário, a fuga do sertão como condição para romper
com uma tradição opressora, como ocorre em Abril Despedaçado (Walter Salles, 2001).
Por fim, há na narrativa desenvolvida em Cipriano o agenciamento de outro espaço de
memória: o corpo das personagens. A memória é inscrita nesses corpos de várias formas:
como marcas da passagem do tempo, como materialização de tradições e das relações de
poder entre os sujeitos da narrativa. É interessante anotar que, embora durante todo o processo
de divulgação do filme tenha se tentado colocar em evidência as questões oníricas ou aquelas
ligadas ao mundo sobrenatural (os cantos fúnebres, o “encomendar” da alma do velho
vaqueiro, os espíritos, a morte e os demônios), foi exatamente o corpo – a parte, em essência,
contrária a todas essas questões – que realmente ocupou espaço na construção de significados
na narrativa.
Essa centralidade do corpo em Cipriano acompanha o próprio ritmo das mudanças
culturais então em curso. A equipe produtora, o filme e o próprio público estão inseridos
numa sociedade tecnocientífica-empresarial92 e nela o corpo é visto como a medida de todas
as coisas, ele “tende a ser considerado o lugar privilegiado da subjetividade de cada um. Se,
durante séculos, a humanidade destinou à alma o lugar da identidade humana, na ordem
tecnocientífica é o corpo que exercerá essa função”.93 Isso parece justificar o porquê de, ao se
referir à relação conflituosa que mantém com a memória do pai, a personagem Vicente usar
sempre como referência os estados do seu corpo:

[...] quando eu nasci a calmaria do meu pensamento virou tempestade em
meu corpo; minha voz saía estranha, meus olhos enxergavam estranho, meu
corpo era dono de si em seus movimentos.
Minha voz já é voz que se entende, meu corpo já se controla... Meu riso não
é mais de louco. Desde aquele dia já sentia minhas calmarias.
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Esse novo padrão de sociedade e sua capacidade de modificar sensivelmente as relações do ser humano com o
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As falas de Vicente se referem, respectivamente, ao seu estado antes e após a morte de
Cipriano: de um corpo enfermo e incontrolável chega-se a outro curado e calmo. As relações
de poder entre pai e filho são transferidas simbolicamente para a falta de controle deste sobre
o seu próprio corpo: é tempestuoso, de visão destorcida e movimentos desconexos e
incontroláveis. Quando da morte de Cipriano, o corpo de Vicente também evidencia uma
mudança nessas relações de poder: ele já é calmo e controlável, a sua voz não é mais estranha,
o riso não é mais de louco.

Imagens do corpo enfermo de Vicente antes da morte do pai: movimentos
incontroláveis, “riso de louco”, visão distorcida. Do corpo curado não se
tem imagens no filme a não ser da sua visão. Como personagem-narrador
que utiliza o discurso direto, o corpo através do qual Vicente narra a
história está fora de campo, não aparece, embora esteja sempre lá. Por
outro lado, é sua visão, agora curada e articulada, que serve de janela para
o espectador visualizar a história contada.

Se Vicente traz as marcas do conflito com o pai – nesse sentido, o seu corpo funciona
como uma extensão da sua memória –, as outras personagens também carregam marcas
físicas das posições ocupadas dentro de relações de poder social e familiar. Bigail tem o corpo
contido, firme, controlado, como o é o papel que ela desempenha no seio da família: a filha é
o eixo através do qual as relações familiares ainda podem se desenvolver. Por outro lado,
Cipriano é velho e passivo, em contraste com a visão altiva e viril do vaqueiro, o seu corpo
espelha a imagem que o filho tem dele.
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Fotogramas 1 e 2: a imagem de Bigail está sempre associada ao
sentimento de serenidade e firmeza. Fotogramas 3 e 4: o corpo de
Cipriano transmite a sensação de passividade (ele está sempre estático) e
serve como marcação temporal (é um corpo velho, que traz as marcas do
tempo na face).

Fora do núcleo familiar, merecem destaque as performances corporais das rezadeiras e
da Morte. Se o filme, como o quer seu diretor, é todo costurado pela participação das
rezadeiras, estas podem ser vistas cumprindo o papel de lugares de memória: são elas que
personificam a tradição sertaneja que se busca registrar em Cipriano; são elas que “guardam o
corpo e preparam a caminhada”. Assim, a relação estabelecida entre as rezadeiras e o
agenciamento do corpo na narrativa acontece de duas formas: ao mesmo tempo em que seus
corpos e posturas sugerem uma ideia de tradição, do que é antigo e passado há séculos de
geração a geração, são também responsáveis por preparar o corpo do velho vaqueiro em sua
passagem para o mundo dos mortos, também uma prática ancestral.
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Fotograma 1: Dona Rosa, Dona Cotinha e Dona Maria; às rezadeiras
coube o papel de personificação das tradições e memórias sertanejas.
Fotograma 2: a técnica do close facial foi muito utilizada no filme,
sobretudo, com as rezadeiras e Cipriano; nos dois casos, houve a
preocupação em realçar as marcas de expressão, o que contribuiu para
transformá-las em referências temporais no filme. Fotogramas 3 e 4: as
rezadeiras preparam Cipriano para a morte – rezam pelo seu espírito e
guardam sua memória materializada no gibão de vaqueiro.

Nenhum corpo, entretanto, se mostrou mais paradigmático quanto o da Morte, o que
gerou estranheza e críticas negativas entre aqueles que, provavelmente, esperavam uma
construção imagética mais próxima dos estereótipos comumente utilizados no cinema. Para
além das críticas impróprias e inadequadas, que buscaram relacionar a elaboração da
personagem à sexualidade do ator que a interpretara, como forma de desqualificar o
trabalho,94 a estranheza em relação à performance corporal utilizada na composição da
personagem Morte pode revelar a força de uma memória, iconográfica e cinematográfica, que
estabelece padrões rígidos para sua representação. Um dos questionamentos feitos por Cineas
Santos – escritor e empresário piauiense, profundamente engajado com os discursos de
valorização das tradições, da identidade e da memória sertaneja local – e a resposta dada por
Douglas Machado podem ser exemplificadores nesse sentido:
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Cineas Santos. A cena mais criticada do filme é a que apresenta a figura da
morte com aquele saiote estranho e uma faca na mão. É realmente uma cena
pavorosa, não no sentido de infundir medo no público, mas pelo que tem de
bizarro, de patético, de ridículo. Sem querer ofender, aquilo faz lembrar os
draminhas de fundo de quintal que, antigamente, se faziam no interior. De
onde você tirou aquela morte?
Douglas Machado. [...] não acredito naquela figura estereotipada da morte
com foice e manto na cabeça. Apesar de respeitar muito essa imagem, já que
vivemos cercados de signos e todos estes signos dialogam com o nosso
imaginário, com as nossas fantasias. Muita gente me perguntou por que não
pus a morte na figura de um cangaceiro, por exemplo. Muita gente questiona
aquela morte no universo sertanejo.95

A Morte pensada por Douglas Machado e interpretada pelo bailarino e ator Fernando
Freitas é possuidora de um corpo andrógino, sexuado, mas, principalmente, um corpo que
transmite serenidade, que parece seguro de si. Há um rompimento com a imagem de uma
Morte aterrorizante, destrutiva, voraz e a instalação no seu lugar de uma Morte que executa
uma dança singela. A aparente contradição nessa mudança de paradigma na visualidade da
morte se desfaz com duas perguntas: segundo uma estereotipia já consolidada, qual é a
companheira inseparável daqueles que vivem nos ermos sertões? Das personagens de
Cipriano, qual é a única que pode ter certeza da concretude do seu destino? Se há uma
personagem em Cipriano cuja história não sofre qualquer tipo de conflito e impõe seu poder
ilimitado sobre todas as outras é a Morte. A performance corporal da personagem interpretada
por Fernando Freitas implica a certeza de que a morte no sertão está revestida de
inevitabilidade, onipotência e onipresença.

A Morte em sua performance antes do encontro com Cipriano.
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3 Cipriano e os diálogos com a memória do Cinema Brasileiro
O último lugar de memória construído na narrativa do filme e que me proponho analisar
diz respeito aos diálogos estabelecidos entre este e o que podemos denominar como a
memória do Cinema Brasileiro. Assim como acontece com a maioria dos filmes produzidos à
época de Cipriano, esse diálogo ocorre, quase sempre, na forma de um “saber tático” em que
os novos cineastas constroem através de seus filmes uma relação afetiva com o passado do
cinema brasileiro, seja como fonte de inspiração ou de recusa.96 É nesse aspecto que reside o
questionamento feito anteriormente acerca do filme como objeto temporal impuro, onde o
presente, a memória e o horizonte de expectativa do fazer cinematográfico se fundem numa
única obra. No trabalho de Douglas Machado isso é mais visível sob três aspectos fortemente
influenciados pelo que se convencionou classificar de uma “tradição cinemanovista”: a
tomada do sertão como alegoria para pensar aspectos mais amplos da cultura nacional, o
desenvolvimento de uma narrativa não linear, mas que ao mesmo tempo não perde da
perspectiva uma estrutura teleológica e, por fim, as constantes referências a elementos
simbólicos da cultura e do imaginário cinematográfico nacional.
Problematizar os níveis de diálogo entre Cipriano e experiências cinematográficas que o
precederam requer o conhecimento dos momentos histórico-culturais com os quais as
respectivas produções estiveram relacionadas. Como Cipriano e a crítica endereçada ao filme
estabeleceram maior diálogo com os princípios do Cinema Novo, não tomarei como foco da
pesquisa outras experiências cinematográficas brasileiras. O Cinema Novo se desenvolve no
Brasil seguindo parte das propostas do neo-realismo italiano e da Nouvelle-Vague francesa.
Refiro-me a apenas parte das propostas defendidas pelos cineastas europeus, até para manter o
mínimo de coerência ante a perspectiva dos diretores nacionais que pretenderam fazer do
cinema uma experiência político-estética que pudesse dialogar com os espectadores terceiromundistas; logo, para estes, nenhuma experiência cinematográfica estrangeira seria apropriada
para dar conta da complexidade política, social e cultural brasileira.97
Com relação ao momento vivido pelo cinema nacional desde o final da década de 1950
até os anos 1970, Ismail Xavier deixa subentendido em suas análises que a simples
96
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reprodução de nomenclaturas como Cinema Novo, Cinema Marginal ou a criação de qualquer
novo termo – baseado em possíveis divergências ou coerências internas entre obras e
cineastas – não consegue estabelecer uma visão mais abrangente sobre essa realidade: em
todos esses casos, as análises não conseguem construir uma visão que ultrapasse os limites e
as particularidades de cada obra ou diretor as quais, muitas vezes, têm uma importância
menor no bojo de todo o processo de produção e significação cinematográfica. É assim que
Xavier cunha a expressão “cinema brasileiro moderno” para, ao mesmo tempo, se referir a
tendências, diretores, estilos narrativos e obras que, embora guardem pontos em comum,
também mantêm significativas particularidades e divergências internas:

No quadro atual, quando a nossa atenção se volta para o processo que
envolveu o Cinema Novo e o Cinema Marginal, entre final da década de
1950 e meados dos anos 1970, tal processo se apresenta como dotado de
uma peculiar unidade. Foi, sem dúvida, o período estética e intelectualmente
mais denso do cinema brasileiro. As polêmicas da época formam o que se
percebe hoje como um movimento plural de estilos e ideias que, a exemplo
de outras cinematografias, produziu aqui a convergência entre a “política dos
autores”, os filmes de baixo orçamento e a renovação da linguagem, traços
que marcam o cinema moderno, por oposição ao clássico e mais plenamente
industrial.98

Nesse momento da história do cinema brasileiro, a discussão dizia respeito aos limites e
possibilidades do pensamento nacional-popular como matriz de construção de uma identidade
nacional na política, na sociedade e, sobretudo, na cultura. É a partir dessa discussão que as
questões e debates acerca da construção narrativa, de se aproximar ou não da indústria
cultural, dos usos da alegoria ou do tempo teleológico foram levados para o centro das
discussões naqueles espaços diretamente relacionados ao cinema brasileiro:

Colocava-se em questão a necessidade de uma vanguarda cultural que
conduzisse um projeto de conscientização política [...]. A arte deveria ser
revolucionária e a câmera deveria cumprir o papel de fuzil, pois a proposta
não era só afirmar, mas denunciar, questionar, fustigar nossas elites e
capitalizar a entrada dos novos atores na luta política em direção às novas
ideias que transitavam entre reformas imediatas e revolução. 99

Na mesma linha de raciocínio, Ismail Xavier faz um contraponto entre a conjuntura dos
anos 1960-70 e 1990, enfatizando o paradoxo do continente:
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É comum hoje a referência à inversão de perspectivas – sociais, políticas,
estéticas – ocorrida entre os anos 60 e o momento atual. Em seu início,
aquela década trazia grandes expectativas em toda a América Latina, quando
o movimento da história em escala mundial parecia eleger como epicentro de
transformações o chamado Terceiro Mundo, esfera em plena agitação
revolucionária. A conjuntura de 1991 destaca, contrariamente, as mudanças
substanciais em outros pontos do planeta – notadamente no Leste Europeu –
e os prognósticos sombrios de uma radicalização da condição periférica dos
países da América Latina, enredados na dívida externa e na estagnação. No
imaginário da história, passamos, portanto, do centro à periferia, sem ter na
prática jamais saído desta.100

Os discursos dos realizadores de Cipriano, em especial do diretor Douglas Machado,
procuraram pôr em destaque esse senso radical de periferia, quando se pretendeu explicar a
temática, a busca por uma expressividade diferenciada na linguagem e a importância de se
valorizar o primeiro longa-metragem piauiense. No caso desses discursos relacionados a
Cipriano, o entendimento do que era ser periférico assumiu vários níveis e significados
dependendo do lugar de onde se instituía a disputa ideológica: a periferia poderia ser a
América Latina em relação aos outros continentes, o Brasil em relação aos outros países, o
Nordeste em relação às outras regiões brasileiras, o Piauí em relação aos outros estados, o
sertão em relação às outras regiões do Piauí. O filme foi apresentado como uma produção que
poderia falar para todas essas periferias, como pode ser percebido no texto, já analisado
anteriormente, apresentado na capa do DVD:

Vida e morte. Cantos, sonhos e religiões. Uma viagem ao imaginário latinoamericano através de uma longa peregrinação pelos sertões piauienses. O
filme Cipriano compreende, essencialmente, uma abordagem de dois temas
universais – a morte e os sonhos – tendo como eixo a cultura nordestina.
Trata-se do primeiro longa-metragem da história do cinema do estado do
Piauí.

Lúcia Nagib, ao explicar o que ela classificou como sendo “o ressurgimento do gesto
utópico no cinema brasileiro a partir de meados da década de 90”, aponta algumas questões
sugestivas e que podem ajudar a entender o porquê dos muitos significados dados ao trabalho
realizado pela equipe liderada por Douglas Machado sempre tangenciar a valorização de um
sentimento de periferia. Nagib explica que nos anos 1990:

A emergência dos estudos culturais, dando espaço às manifestações das
minorias étnicas e sexuais, oferecia uma base segura para o retorno do filme
engajado [...]. Aos poucos, renascia o interesse por peculiaridades locais e
100
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nacionais, em resposta tanto à homogeneização da cultura acarretada pela
globalização, quanto à superficialidade desconstrutiva pós-moderna [...]. Em
meados dos anos 90, foi a vez da América Latina, onde, após agonias e
silêncios mais ou menos prolongados, o cinema ressurgiu inteiramente
revigorado, sobretudo no Brasil, na Argentina e no México. Nesses países, a
retomada derivou [...] da sintonia com a situação mundial que garantia
espaço a expressões multiculturais, sobretudo quando temperavam impulsos
autorais com cor local e uma certa dose de gêneros consagrados. 101

Mais uma vez, Cipriano estabelece um diálogo com o fazer cinematográfico próprio da
sua época, que neste caso está relacionada à tentativa de retomada de um cinema engajado. É
interessante evidenciar que essa aparente volta do filme engajado, como sugere a defesa de
Nagib, não ocorre sobre as mesmas bases do que já haviam tentado fazer outros diretores
brasileiros nas décadas de 1960 e 1970. O engajamento no filme de Douglas Machado ocorre
em outro nível, não está mais preocupado com amplas questões sociais e políticas, ao
contrário, a preocupação, que por sua vez acompanha as que estão em curso na Academia e
em muitos movimentos sociais, diz respeito à necessidade de dar visibilidade às minorias
étnicas e às particularidades locais na tentativa de fazer frente à homogeneização cultural
própria da condição pós-moderna.

3.1 O ressurgir do sertão

O primeiro diálogo entre os filmes de diretores que figuravam na geração de Douglas
Machado e o paradigma do Cinema Novo acontece na escolha do sertão como lugar
privilegiado para espacializar as questões de memória e identidade, embora com diferenças
pontuais na forma de abordagem. No mês de estreia de Cipriano, um jornal piauiense trazia
como matéria o destaque dado na imprensa internacional à retomada do sertão como palco do
cinema brasileiro. A reportagem do The New York Times fazia referência a filmes como
Central do Brasil (Walter Salles, 1998), Eu Tu Eles (Andrucha Waddington, 2000) e O Auto
da Compadecida (Gel Arraes, 2000):
Com a matéria “Brasileiros descobrem o Nordeste na tela do cinema”, o
jornal The New York Times, um dos mais prestigiados diários norteamericanos, voltou a falar do cinema brasileiro em suas páginas na última
terça-feira [...]. Desta vez, o jornal trata com “surpresa” da avalanche de
filmes que retratam a região Nordeste. O texto cita o Nordeste como o
“berço cultural” do Brasil e fala também do Cinema Novo, que nasceu na
101
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região mais árida do país pelas mãos do cineasta Glauber Rocha. De acordo
com o The New York Times, o Nordeste não era tão aclamado no exterior
desde a época do Cinema Novo, que ocorreu no início da década de 60. 102

No Cinema Novo, o sertão funcionou como alegoria denunciadora das mazelas sociais e
políticas brasileiras: não é por acaso que os filmes considerados, respectivamente, como
marco inaugural do movimento, Vidas Secas, e seu mais ilustre representante, Deus e o Diabo
na terra do sol, têm no sertão o ambiente privilegiado sobre o qual a narrativa é desenvolvida
paradigmaticamente.103 Desse modo, as imagens do sertão, agenciadas nos filmes do Cinema
Novo, buscam romper com a perspectiva nacional-ufanista que apenas via no lugar o palco
ideal para narrar histórias de conflitos pessoais ou da busca por um Brasil autêntico, como o
fizeram os filmes dos estúdios Vera Cruz nos moldes narrativos hollywoodianos.104
O sertão cinemanovista será constituído de alegoria para denunciar a condição marginal
e contraditória em que se encontrava o Brasil. Há de se destacar que a proposta de
desenvolver uma linguagem alegórica para o cinema brasileiro foi uma iniciativa bem mais
elaborada e sofisticada do que a crítica e os estudiosos do tema costumam apontar. A alegoria
da forma como foi proposta “não pode ser reduzida a um programa imediato de denúncia
programada e velada do regime autoritário”, na verdade, seu alcance vai além: “Compreende
uma gama de motivações e estratégias de linguagem, bem como efeitos de sentido conforme a
postura estética do cineasta, sua forma de organizar o espaço e o tempo, e sua relação
específica com o espectador”.105 Acreditava-se que o sertão com suas personagens, natureza e
dificuldades possibilitaria a imagem capaz de dar a conhecer o país real, atrasado e submisso
aos interesses do Primeiro Mundo:

Nesse caso, o rural que se quer na tela é justamente o atrasado, o
abandonado à mercê da miséria extrema, aquele para o qual o pensamento
102
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desenvolvimentista receitava industrialização e desenvolvimento, fazendo
equivaler à ideia de pobreza à de pré-capitalismo, no limite, resquícios de
relações feudais.106

As imagens do sertão agenciadas pelos filmes brasileiros produzidos a partir de meados
dos anos 1990 se, por um lado, reatam com tradições anteriores do cinema nacional, por
outro, esse reatar não significa uma cópia ou mesmo uma influência paradigmática literal. O
retomar das buscas pela origem e a especificidade do Brasil, a tentativa de voltar ao “marco
zero” da brasilidade, na forma como foi explicado por Lúcia Nagib, implicou “reciclar zeros
anteriores”. Isso significa dizer que, se os novos diretores – muitos deles recém-chegados de
experiências de trabalho e vivência no exterior, como foi o caso do próprio Douglas Machado
– buscam lembrar o “Cinema Novo, cujo projeto nacional se equilibrava sobre dois polos de
miséria, o sertão nordestino e a favela carioca”,107 essa lembrança é atravessada por uma nova
temporalidade e novos anseios frente ao produzir cinema e à expectativa de reencontro com a
suposta essência da brasilidade.
Sob essa concepção, à primeira vista, as diferenças no que se refere aos agenciamentos
do sertão nas duas perspectivas de fazer cinema no Brasil, parece não deixar a possibilidade
de estabelecer qualquer relação de aproximação, a não ser a coincidência na escolha do
ambiente para desenvolver a narrativa. Na verdade, como venho defendendo desse o início
dessa discussão, os diálogos estabelecidos entre o trabalho de Douglas Machado e aqueles
realizados em momentos anteriores da cinematografia brasileira não acontecem apenas no
nível da absorção ou reprodução das temáticas, da escolha estética ou do posicionamento
ideológico. O diálogo se dá, também, por uma busca de ruptura: nas falas do diretor sempre
ficou explícita a recusa de tomar o sertão como espaço da miséria, do conflito e da injustiça
social. Se Douglas quis fazer do sertão uma alegoria, não foi na tentativa de usá-lo para
problematizar a situação sociopolítica do Brasil ou do Piauí, mas para problematizar a
memória, as angústias e os anseios pessoais.
O interessante é que o Cinema Novo vira uma referência mesmo que fosse para
demonstrar o que não se queria fazer. Ao responder, durante uma participação em um
programa de TV, às pesadas críticas de que o seu filme não era compreensível ao público,
Douglas retoma referências do Cinema Novo para abalizar a sua concepção fílmica:
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Quando vem um filme que trata da nossa cultura e que experimenta novas
maneiras de linguagem, ele cria uma certa necessidade de atenção. Mas isso
aconteceu quando Glauber Rocha lançou Deus e o Diabo na terra do sol.
Isso ocorreu quando Nelson Pereira dos Santos fez Vidas secas, que estourou
a câmera. Ninguém estourava a câmera. Ele fez essa fotografia para mostrar
a aridez do sertão.108

As expectativas – muitas embasadas na memória cinematográfica construída pela
“estética da fome” do Cinema Novo – em relação à temática e à forma de abordar o sertão em
Cipriano surgem na imprensa piauiense bem antes do seu lançamento. Há que se ressaltar que
em nenhum momento a equipe de realizadores do filme fez qualquer comentário que o
colocasse como dispositivo de denúncia da situação de miséria ou abandono da população
sertaneja piauiense, pelo menos é o que nos mostra o material de imprensa arrolado durante a
pesquisa. Se houve essa expectativa por parte da crítica e dos espectadores, isto se deve à
perspectiva de assistir, naquele que seria o primeiro filme do estado, cenas reconhecíveis,
senão da realidade pessoal e do cotidiano da população piauiense, pelo menos a uma narrativa
padrão em outras produções cinematográficas nacionais. Vejamos como essa expectativa foi
referendada pela imprensa local:

Cipriano, de Douglas Machado, conta a história do sertanejo e da sua dura
jornada pela sobrevivência. Mostra, ainda, o choque cultural entre as
sociedades urbana e rural no estado. O Piauí que se diz evoluído convive
com situações de atraso que remontam à Idade Média. Um exemplo claro
está no fato de que muitas comunidades rurais ainda cozinham seus
alimentos em fogões de lenha e guardam seus pertences em trempes de
madeira. O questionamento é permanentemente exposto na imprensa, através
de protestos da sociedade civil organizada. Infelizmente, os efeitos políticos
gerados foram mínimos ao longo dos anos e das décadas. Quem sabe a
sensibilidade cinematográfica não oferece o aspecto da denúncia, motivando
providências concretas?109

É ilustrativo como esse fragmento de texto publicado ainda em 1999, com relação ao
que se esperava do filme de Douglas Machado, está permeado de imagens e expectativas que
parecem tiradas da proposta política defendida pelos diretores identificados como sendo
cinemanovistas. Pode-se pôr em destaque quatro delas. Primeiro, há na tentativa de previsão
de qual história seria levada às telas pelo primeiro filme piauiense a influência de referências
já conhecidas na cultura brasileira, mormente na cinematográfica: a simplificação da vida
sertaneja no que diz respeito apenas à luta pela sobrevivência. Essa luta seria realçada quando
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posta em comparação com a cultura urbana, o que gera a segunda expectativa, a de que as
imagens do sertão fossem construídas no sentido de colocá-lo como sendo o lado negativo e
atrasado da urbanidade. Seguindo a ordem de aparecimento no texto, percebe-se uma imagem
do sertão que o significa como símbolo do atraso que deve ser superado – é curioso que as
singularidades no modo de vida sertanejo, tão valorizadas pelos realizadores de Cipriano na
imprensa local, e entre as quais se poderia incluir, por exemplo, o fogão a lenha, são vistas
como resquícios medievais no mais pejorativo dos sentidos que a comparação pode fazer
supor.110 Por fim, há a expectativa de que o filme, para além do caráter artístico, cumprisse o
que era considerado o seu papel social: a denúncia desta situação de atraso e miséria que
afligiria a população sertaneja.
Mesmo após o lançamento do filme, parte dos críticos não conseguiu se desvencilhar
dessas referências; efetivamente, pareceu inadmissível para muitos que um filme ambientado
no sertão não colocasse a miséria e as explorações sofridas pela população do lugar como eixo
estruturador da narrativa. Entre esses críticos, o mais contundente foi Cineas Santos que, ao
entrevistar Douglas Machado após a estreia de Cipriano, é taxativo na sua abordagem:

Cineas. Em virtude da ênfase que você deu ao misticismo em detrimento de
uma abordagem mais direta dos problemas sociais que atormentam os
sertanejos, Cipriano foi considerado por muitos uma visão “alienada”. Ao
mergulhar no universo onírico, você teria esquecido a realidade adversa que
precisa ser mudada. O que você diria dessa leitura do filme?
Douglas. Eu recebi algumas críticas desse tipo. É que algumas pessoas, ao
assistirem ao filme, esperavam encontrar uma abordagem ampla, completa
sobre a realidade nordestina. Cipriano não é um filme sobre questões sociais.
Desde sua concepção, eu quis fazer um filme onírico mesmo [...]. Também
não acho que todo filme sobre o Nordeste tenha que, obrigatoriamente,
abordar questões sociais. Nosso povo tem sua religiosidade, tem suas
111
crendices que também fazem parte dessa realid ade.

Se o questionamento de Cineas Santos está ancorado na expectativa que compreende o
cinema como instrumento de engajamento quanto às questões sociais – e o teor da entrevista,
bem como outros posicionamentos do literato à época fazem supor que esse ponto de vista
também era por ele compartilhado ––, não é por acaso que se credita a Cipriano uma visão
alienada, exatamente por não fazer a denúncia das mazelas que afligem o sertanejo. Por outro
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lado, a resposta de Douglas Machado encontra respaldo no posicionamento ante o fazer
cinematográfico defendido por parte significativa dos diretores da sua geração. Douglas não
está preocupado em transformar a sua arte numa bandeira política para almejar macromudanças sociais; ele ressalta que sua proposta é registrar a realidade sertaneja a partir do que
ela tem de mais singular: sua religiosidade e crendices. A tentativa de (re)descobrir o Brasil, o
Nordeste, o sertão ou mesmo o Piauí, não estava ligada a qualquer pretensão de intervenção
social direta, em moldes já difundidos.
Essa postura frente aos usos do sertão também foi criticada em nível mais amplo com
relação ao cinema brasileiro produzido a partir da década de 1990. Para alguns críticos, a
“estética da fome”, símbolo e bandeira maior do Cinema Novo, teria sido substituída por uma
“cosmética da fome”, termo criado por Ivana Bentes e que se refere, segundo a pesquisadora,
ao perigo oriundo da recente cinematografia brasileira de glamourizar a pobreza,
transformando-a em folclore ou gênero cultural.112 Em outras palavras, a preocupação da
pesquisadora se respalda na possibilidade de haver uma naturalização da pobreza e que, em
consequência disso, os novos filmes passem a tratar a pobreza como algo tão imbricado na
realidade sertaneja que não mereceria mais ser discutida. Para esses críticos, o atual cinema
brasileiro estaria financiando, de forma proposital, a recusa de uma estética agressiva na
abordagem dos temas sociais brasileiros:
Os filmes da “retomada”, mesmo quando têm como cenário de seus roteiros
ambientes socialmente degradados, especialmente o sertão e a favela,
desenvolvem uma narrativa melodramática. O enfoque recai sobre dramas
individuais, os aspectos sociais mais amplos são obliterados ou colocados
em plano secundário. Em outras palavras, as mazelas e contradições da
sociedade brasileira servem apenas de moldura, não são discutidas. No
entanto, abordar as chagas sociais do país agrega às produções recentes do
cinema nacional uma espécie de chancela de qualidade intelectual e artística
– em alguns casos a miséria e a violência se transformam em simples
entretenimento. 113

Considero que problematizar as questões que envolvem o atual cenário do cinema
produzido no Brasil sob a ótica de uma “cosmética da fome” é colocar a discussão em um
nível superficial que pouco tem a contribuir com os estudos de Cinema e, sobretudo, com a
própria compreensão da sociedade brasileira em geral. A mudança de foco, das narrativas
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sociais para abordagens de aspectos que singularizam culturalmente as múltiplas realidades
brasileiras, não representa, necessariamente, o abandono do engajamento político ou do
posicionar-se de forma crítica ante os problemas sociais; ao contrário, agir dessa forma é,
também, estar em sintonia com uma época em que as minorias, o diferente, a individualização
ganham cada vez mais espaço e exigem visibilidade na sociedade.

3.2 Teleologia narrativa e o reencontro cinematográfico com o mar

Outro ponto de diálogo entre Cipriano e a experiência cinemanovista foi a adoção de
um tempo narrativo sob uma configuração teleológica, embora esta não estivesse ligada a
qualquer pretensão de mudança social. Esse diálogo não acontece apenas no que diz respeito à
obediência a uma sequência lógica no desenrolar do enredo; se assim o fosse, o filme de
Douglas Machado também estabeleceria diálogo, ainda com mais intensidade, com filmes de
narrativa hollywoodiana.114 A teleologia, nesse sentido, se efetiva não apenas ao “nível da
fábula (o que se conta)”, mas principalmente, “ao nível da narração e do seu trabalho (como
se conta)”.115 A narração estruturada a partir dos cinco sonhos premonitórios do protagonista
dá a tônica de um desenvolvimento temporal linear relativamente simples: após o prenúncio
da morte relatada desde o primeiro sonho, o sepultamento do vaqueiro seria inevitável. A
teleologia é construída na narrativa pela fala do narrador – ainda que seja uma fala confusa e
sempre em flashback – aliada à combinação da trilha sonora (incelências e benditos) com as
imagens da jornada em direção ao mar.
Embora tenha sido um dos principais motivadores de críticas negativas, o uso das
incelências e benditos cumpriu uma função singular: guiar a história para um fim anunciado.
Se a narrativa de Vicente poderia deixar alguma dúvida quanto à inevitabilidade da morte de
Cipriano, os cantos fúnebres entoados desde o início do filme não deixavam dúvidas: a morte
era uma certeza:
114
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XAVIER, Ismail. Deus e o Diabo na terra do sol: as figurações da revolução. In: _____. Sertão mar: Glauber
Rocha e a estética da fome. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 92.
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Ô Miguelo, Ô Miguelo...
Esta alma eu não te dou.
Que hoje fazem três dia,
Que esta alma aqui chegou...
Nem que faça três milhões,
Esta alma Eu a levo...
E quem mandou Eu ver esta’lma,
Foi a Mãe do Pai Eterno...
Levo ela em minha guia,
Vou entregar ao Pai Eterno

Ou ainda:

Uma incelência, de Nosso Senhor...
Uma madrugada, uma alma chegou;
E no romper d’aurora ela se arretirou.
Minha Santa Madalena, meu São Salvador.
E vamo a uma visita, uma visitação...
Visitar os morto em cima do chão.
E vamo a uma visita, uma visitação...
Visitar os morto em cima do chão.

A teleologia também está presente nas imagens da caminhada, como uma romaria. Ao
saírem de casa, as personagens já sabem aonde ir (embora nunca tenham ido até esse lugar). A
trajetória, sobretudo, não deixa alternativas à família: ao contrário do que ocorrera com a
personagem Fabiano de Vidas Secas, Vicente e Bigail não têm a opção de escolher que vereda
seguir.
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Fotogramas de Vidas Secas: Em cena-chave para o desenvolvimento da
trama, o retirante Fabiano se vê, literalmente, numa encruzilhada – ou
decide seguir o bando de cangaceiros ou continuar uma vida errante com a
família. O que está em jogo não é a decisão mais acertada para a
personagem, mas a mensagem acerca da possibilidade do sujeito poder
tomar a vida em suas mãos.

Essa caminhada levaria as personagens, inevitavelmente, ao mar, o último ponto de
diálogo que me proponho a analisar, entre Cipriano e o imaginário construído pela memória
cinematográfica brasileira. Embora a busca fosse pelo cemitério para enterrar o corpo do pai,
são as imagens dos dois irmãos banhando numa praia de águas calmas que são postas como
um longo ponto final para o filme. Nesse diálogo com uma das imagens de maior poder
simbólico no Cinema Novo, há que se perceber que o mar de Glauber Rocha não cumpre
exatamente o mesmo papel do mar de Douglas Machado, pois este, embora guarde a
mensagem de concretização do telos, não carrega a força política da profecia do “sertão vai
virar mar, e o mar vai virar sertão”. A liberdade personificada na imagem do mar em Cipriano
não é a liberdade dos grilhões opressores da sociedade, é o libertar-se das angústias e dos
problemas pessoais que afligiam a personagem-narrador.
Para os propósitos desta pesquisa, é digno de nota como essa diferença de perspectiva
em relação aos usos das imagens do mar na construção de sentidos para a narrativa de
Cipriano foi experimentada e questionada por parte da crítica local. Uma simples pergunta
feita por Cineas Santos remete a todo um imaginário construído em torno da profecia do
“sertão-mar”: “Por que o enterro num cemitério à beira-mar? Tem algo a ver com as profecias
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de Conselheiro? Era apenas mais um sonho de Cipriano?”116 Em sua resposta, Douglas
evidencia o esvaziamento da utopia de inversão social na forma em que aborda a imagem do
mar:

[...] ao longo das filmagens, fiquei sabendo de muitas pessoas que moram no
interior e nunca viram o mar. Eu pensava: meu Deus, como deve ser a
reação de um sertanejo diante do mar? [...] Percebi que terminar no mar
poderia ser algo muito interessante: aquela peregrinação a caminho do mar, a
caminho de lugar nenhum. O mar ainda hoje nos imprime essa ideia de que é
um deslimite, um horizonte sem fim. Assim sendo, pensei: se uma alma vai
para um lugar que ninguém conhece, esse lugar só pode ser o mar.117

Como analisa Lúcia Nagib, essa reapropriação da utopia sertão-mar – que ela estende
também à utilização das imagens de “grandes extensões de água” –, em que há o
deslocamento das macro-mudanças sociais para o campo dos anseios pessoais, passa a ser
uma tônica no novo cinema brasileiro produzido a partir da década de 1990:

A riqueza e a complexidade das imagens marítimas de Glauber as tornaram a
principal matriz dos motivos utópicos hoje disponíveis no cinema brasileiro.
O momento da retomada da produção cinematográfica no Brasil, a partir de
meados de 1990, trouxe de volta mitos e impulsos inaugurais ligados à
formação do Brasil e à identidade nacional, abrindo novamente espaço para
o pensamento utópico. Mas num mundo globalizado, pós-utópico e
desprovido de propostas políticas, em que projetos nacionais há muito deram
lugar a relações e estéticas transnacionais, a nova utopia brasileira
necessariamente significou olhar para trás e reavaliar propostas passadas
centradas na nação. Assim, a cinematografia brasileira recente, na tentativa
de recuperar uma nação utópica, perdida no espaço e no tempo, se alinhou,
em certa medida, à corrente do “cinema nostálgico” [...] dominante na forma
“ocidental” ou “pós-moderna” de contar história. Nostalgia, homenagem,
citação e desejo de continuidade histórica foram os modos encontrados para
a expressão do mar utópico, que reemergiu com todo seu poder simbólico no
novo cinema brasileiro. 118

Se o mar e, consequentemente, a água remete à ideia de liberdade, essa liberdade, no
caso de Vicente, só é adquirida pelo sepultamento do pai – um sepultamento físico, mas,
116

A profecia, da forma como foi lembrada por Cineas Santos, sugere fazer menção tanto às pregações de
Conselheiro quanto ao seu uso pelo Cinema Novo. Sobre a origem da profecia, Lúcia Nagib explica como ela
surgiu e foi reelaborada no fazer cinema de Glauber Rocha: “A ligação da profecia do sertão que vira mar a
Antônio Conselheiro se lastreia em duas fontes: a tradição oral nordestina e Os sertões, de Euclides da Cunha.
Em Os sertões, a profecia na verdade reza: ‘o sertão virará praia e a praia virará sertão’, e sua autoria é
incerta, pois constava de pequenos cadernos manuscritos e apócrifos encontrados em Canudos e transcritos
por Euclides. O uso do termo ‘praia’ tem sentido mais prático que mar, sugerindo o litoral mais rio, longe do
alcance do sertanejo pobre. Mas a ideia grandiosa do mar parece ter exercido atração enquanto possibilidade
utópica para Euclides [...]”. NAGIB, Lúcia. Imagens do mar. In: _____. Op. cit., 2006, p. 28.
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sobretudo, um sepultamento da sua memória – o que remete novamente à minha tese de tomar
a narrativa de Cipriano como exercício de refiguração da memória e do esquecimento. Assim
como Lete é, na mitologia grega, o rio cujas águas conferem o dom do esquecimento às almas
dos mortos, a água em Cipriano é o elemento natural mais identificado com a personagem
Vicente – se o chão e a casa, como a materialização de um território seguro, identificam o pai,
são as águas que aparecem constantemente envolvendo e acalmando Vicente. Segundo
Weinrich, ao abordar as imagens da água ligadas à mitologia do Lete na antiguidade, nesse
tipo de imagem:

[...] o esquecimento está inteiramente mergulhado no elemento líquido das
águas. Há um profundo sentido no simbolismo dessas águas mágicas. Em
seu macio fluir desfazem-se os contornos duros da lembrança da realidade, e
assim são liquidados [...]. Mas os autores antigos concordam em que as
almas bebem as águas do Lete para, esquecidas de sua existência anterior,
ficarem livres para renascer em um novo corpo.119

A história mitológica grega, do ponto de vista simbólico, não está muito distante do que
é sentido pela personagem-narrador do filme de Douglas Machado. É em meio às imagens do
banho de mar com a sua irmã que Vicente profere sua última fala no filme e o faz para
noticiar ao espectador o controle do seu corpo:

Minha voz já é voz que se entende, meu corpo já se controla... Meu riso não
é mais de louco. Desde aquele dia já sentia minhas calmarias. Entenda. Você
acha que a vida é ruim? Você acha que ninguém te ouve? O mundo tem
muita gente... O mar traz suas histórias.

Em Cipriano, não seria excessivo afirmar que, simbolicamente, cabe à água a função
regenerativa da memória e, por extensão, do corpo de Vicente. As imagens de grandes
extensões de água em Cipriano acabam por estabelecer diálogos com tradições
cinematográficas que vão além do Cinema Novo. O filme de Douglas ora se aproxima da
lógica de Os incompreendidos120 (Truffaut, 1959), ao usar a utopia marítima para realçar “a
supremacia do drama psicológico individual sobre o real objetivo” 121, ora se afasta do filme
francês pelo fato de, neste, ao final, a calmaria do mar também ser rejeitada pela personagem
119

WEINRICH, Harald. Op. cit., p. 24.
O filme de François Truffaut, considerado por muitos como o marco inaugural da Nouvelle Vague, também
serviu como referência para Glauber Rocha em Deus e o diabo na terra do sol. Se por um lado “o final de
Deus e o diabo possui muitos pontos em comum com o de Os incompreendidos [...], as diferenças são
também notáveis. [No filme de Glauber] o mar, em lugar da placidez fria e geométrica do filme francês, é
massa dinâmica”. NAGIB, Lúcia. Imagens do mar. In: _____. Op. cit., 2006, p. 35.
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Ibidem, p. 34.
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protagonista, o que não acontece com o protagonista do filme piauiense. Cipriano também se
aproxima de filmes da recente produção brasileira, como Abril despedaçado (Salles, 2001), ao
apresentar o mar como “pura nostalgia da utopia cinematográfica”.122

O mar e seus vários usos em diferentes momentos da história do cinema.
Fotogramas 1 e 2: a personagem infantil Antoine Doinel de Os
incompreendidos em sua corrida para o encontro com o mar. A
personagem busca sua liberdade e a projeta simbolicamente no mar, mas,
contraditoriamente, este parece não corresponder às suas expectativas.
Fotogramas 3 e 4: o casal de sertanejos idealizados por Glauber Rocha
corre, na última cena de Deus e o Diabo na terra do sol, em direção ao
mar. Essa última ação parece atualizar o telos narrativo, pois o espectador,
frente a todos os infortúnios do casal, não tem a certeza se finalmente a
ordem opressora estabelecida poderá ser invertida, e assim, a profecia de
“o sertão virar mar e o mar virar sertão” será concretizada. Fotogramas 5
e 6: Abril despedaçado e a nostalgia da utopia cinematográfica. O
encontro inesperado da personagem Tonho com o mar, ao mesmo tempo
em que parece querer fazer uma homenagem à história do cinema e a todo
o simbolismo que as imagens da água podem remeter à memória dos
espectadores, fica deslocado da trama narrativa até então desenvolvida.
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NAGIB, Lúcia. Imagens do mar. In: _____. Op. cit., 2006, p. 57.
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Cipriano, embora não tenha uma continuidade das imagens ou mesmo dos momentos de
elocução do seu narrador, ainda apresenta a sua história como uma teleologia porque “assume
o tempo como movimento dotado de razão, finalidade, em direção a um telos”. Se a
“teleologia se afirma como forma particular de organizar o tempo; ou seja, aquela em que a
sucessão dos fatos ganha sentido a partir de um ponto de desenlace que define cada momento
anterior como etapa necessária para atingir o fim, coroamento orgânico de todo um
processo”123, no filme de Douglas Machado o fim é encarado como o encontro do cemitério à
beira-mar, onde a personagem homônima poderá, finalmente, ser enterrada por seus filhos.
Aqui há uma união entre a estrutura teleológica de contar a história e a alegoria do mar, ou do
cemitério à sua volta, como símbolo de libertação da personagem-narrador em relação à
figura paterna que tanto recusa.

Imagens da água em Cipriano. A utilização do flashback “desorganiza” a
sequência cronológica de apresentação das imagens, o que gera a sensação
de quebra da linearidade da narrativa. Fotogramas 1 e 2: Vicente tomando
banho e relatando suas memórias nas águas de um rio durante a caminhada
em busca do cemitério para enterrar seu pai. Em certa altura do filme, o
espectador deve perceber que as primeiras imagens apresentadas são, na
verdade, fatos ocorridos no meio da travessia do sertão, ou seja, o filme
trabalha com duas temporalidades: a dos fatos e a da narrativa desses fatos.
Fotograma 3: no filme, Vicente aparece tomando banho de mar com sua
irmã e relatando a calmaria do seu corpo antes mesmo da cena em que a
família descobre o cemitério à beira-mar. Fotograma 4: lembrando as
personagens de Os incompreendidos e Deus e o Diabo, Vicente não se
contém e corre em direção às águas do mar, a diferença é que o pai (como
que presenciando a concretização da missão posta ao filho) o observa ao
longe sobre o seu cavalo.
123

XAVIER, Ismail. Op. cit., 2012, p. 33.
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O encontro com o mar também possibilita uma experiência com tempos múltiplos: há o
tempo presente, que é o encontro com a água, o banho, a alegria, e o preparo do corpo de
Cipriano para o sepultamento; há o tempo pretérito, que é a memória do pai que,
simbolicamente, olha para seus filhos do alto do seu cavalo de vaqueiro; por fim, há a
promessa de futuro possibilitado com a libertação de Vicente em relação à morte do pai.
Todas essas imagens são costuradas e seus significados potencializados por falas de Vicente,
aboios de vaqueiro e cânticos fúnebres, cada um remetendo a uma temporalidade específica.

Cenas finais de Cipriano. Vicente e Bigail, após enterrarem o pai, tomam
banho e se abraçam às águas do mar. Ao fundo, o horizonte com o pôr do
sol. As imagens do banho são entrecortadas pelos rostos das rezadeiras que
com seus cânticos encomendaram a alma de Cipriano e guiaram a família
em sua busca pelo cemitério.

Desse modo, as cenas finais de Cipriano cumprem com a lógica básica de uma
narrativa estruturada de forma teleológica: em meio à experiência de múltiplas
temporalidades, materializada na sobreposição das imagens dos dois irmãos e das rezadeiras
após a morte de Cipriano, a personagem-narrador consegue cumprir com sua missão –
sepultar o pai no cemitério em frente ao mar. Mais do que isso, há como que uma
reatualização da expectativa – outra característica da narrativa teleológica – frente a um novo
tempo surgido para a família após a morte do patriarca.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mar traz suas histórias. As ondas são rasas, mas não
significam tristezas.
Vicente

A (RE)CONSTRUÇÃO DO EVENTO CIPRIANO: RELATOS DE UMA PESQUISA

É lugar-comum na Academia afirmar que, ao se iniciar uma pesquisa, por mais bem
estruturados e seguros que pareçam ser a problemática, os objetivos, as hipóteses e o
arcabouço teórico-metodológico do projeto inicial, que deveria guiar o pesquisador, este
nunca sabe exatamente que caminhos percorrer e aonde vai chegar ao final do seu trabalho. A
forma particular com que cada pesquisa revela sua dinamicidade, fruto do próprio fazer
historiográfico, explica, em parte, as dificuldades que aparecem no momento das
considerações finais. Efetivamente, por mais bem elaborada que tenha sido a pesquisa,
acredito que saber o momento de pôr um ponto final no texto é algo extremamente
problemático; afinal, sempre há a possibilidade de melhorar a escrita, sempre ficarão
hipóteses não problematizadas suficientemente e, mesmo que o pesquisador consiga exaurir
as suas fontes e referencial teórico, ainda haveria a possibilidade de organizar o mesmo
trabalho de várias formas diferentes, sob outras metodologias, perspectivas e abordagens, o
que, consequentemente, transformaria a pesquisa em outra, diferente da que se busca concluir.
No caso da minha experiência durante pouco mais de três anos como aluno de
doutorado no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás, não
há como não recorrer a esse lugar-comum: olhando para trás, percebo que – e felizmente
posso perceber – a minha prática de pesquisa enveredou por caminhos e chegou a resultados
que o projeto apresentado ao Programa no final de 2009 não contemplava. Na ocasião,
defendi como sendo objetivo geral do trabalho “analisar historicamente as representações do
sertão no cinema brasileiro, tomando como mote o filme Cipriano, a fim de compreender as
formas como essas representações dialogam com as subjetividades sociais, que configuram o
momento de sua produção”. A questão não foi deixar de lado esse objetivo, o qual espero ter
cumprido, mas ampliá-lo para além da ideia de uma “representação do sertão no cinema
brasileiro”. Aqui também não se trata apenas de substituir o conceito de representação pelo
de imagem, da forma como expliquei na introdução deste texto; a ampliação foi no sentido de
problematizar questões mais representativas da cultura, da política e, evidentemente, das
formas de construção e apropriação das imagens do sertão na cultura piauiense.
307

Hoje, olhando para o projeto inicial da pesquisa, percebo que a tentativa de focar a sua
problemática e objeto nas representações do sertão construídas pela narrativa do filme
Cipriano e na forma como estas dialogam com as estereotipias já consolidadas na cultura
brasileira, denuncia duas características particulares do momento acadêmico em que eu me
encontrava: primeiramente, havia uma autodesconfiança velada, de que não conseguiria
construir um trabalho de fôlego direcionando o foco apenas para um filme com as limitações
desse que tomo como objeto da pesquisa; afinal, Cipriano tem um tempo mínimo de duração
para um longa-metragem e não teve – se comparado a outros filmes produzidos na mesma
época – grande repercussão na mídia nacional e não entrou no concorridíssimo circuito de
divulgação e exibição cinematográfico do país.
A segunda característica é decorrente da primeira: o fato de o projeto inicial chamar
constantemente a atenção para a possibilidade de análise de outros filmes, mais do que uma
metodologia comparativa, compreendo hoje como sendo a tentativa de construção de uma via
de escape para dar corpo à tese, pois, no fundo, minha insegurança era não encontrar fontes de
pesquisa além do próprio filme Cipriano e, caso encontrasse, saber o que buscar nelas.
Naquele momento inicial eu não tinha a dimensão do quanto havia se falado sobre o filme de
Douglas Machado na imprensa piauiense e, mesmo após tomar ciência disto, só com o
amadurecimento acadêmico, fruto das orientações e leituras no doutorado, pude compreender
o quanto esses dizeres poderiam se transformar em rico material de pesquisa que,
questionados adequadamente, revelariam, mesmo que a contragosto, expectativas, desejos e
subjetividades que iam muito além do filme.
Resolvida a problemática posta no início da pesquisa e após percorrer vários caminhos
através de um conjunto amplo de fontes, é chegada a hora de pôr um ponto final no texto.
Curiosamente, após tanto discutir e escrever sobre o objeto, a conclusão tem se mostrado
como sendo a etapa da pesquisa que impôs a maior dificuldade para ser realizada, ainda mais
porque tive que me desvencilhar da tentativa de fazer dessa parte final algo tão denso e longo
quanto o que eu havia feito na introdução ou mesmo nos capítulos da tese. Por outro lado,
simplesmente mudar a nomenclatura de “conclusão” para “considerações finais”, numa defesa
de que as possibilidades de análise do filme não se esgotam com a conclusão da tese, também
não me parece solucionar os problemas postos a essa parte final do texto.
As dificuldades se devem à própria escolha metodológica que guiou todo o trabalho de
pesquisa e escritura do texto: procurei fazer cada capítulo a partir de uma problemática e
estruturado sobre hipóteses específicas que, por sua vez, são desdobramentos da problemática
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e das hipóteses gerais do trabalho, cujas respostas deveriam estar inseridas nos próprios
capítulos, e não ficar a esperar por um grand finale, quando todas as questões postas seriam
resolvidas e as arestas da escrita aparadas. A preocupação foi elaborar questões e indicar uma
resposta de cada vez, não deixando as conclusões apenas para o final. Desse modo, a ideia de
uma “conclusão” não se coaduna com a perspectiva metodológica adotada no transcorrer do
trabalho: definitivamente, não acredito na eficácia de um encerramento grandiloquente que, a
exemplo de um filme que durante mais de duas horas envolve o seu espectador numa teia de
ansiedade, suspense e curiosidade, cumpre com o desenlace prometido na trama apenas em
seus últimos segundos.
Diante dessas questões, quero transformar esta parte do texto em um relato de minha
experiência enquanto historiador que se dedicou à problemática da relação História-Cinema,
numa reflexão não necessariamente sobre os resultados, mas sobre os percursos da pesquisa.
Acredito ser interessante iniciar este relato por uma experiência vivida por mim em 2012,
quando da apresentação de um artigo durante um Congresso de pesquisadores em Goiânia.
Após a apresentação, um colega historiador, também em processo de doutoramento,
questionou a validade da minha pesquisa, vez que, na visão dele, eu estaria “tentando
problematizar algo que não existia e sendo iludido por um falso objeto, já que a maioria das
fontes jornalísticas que eu apresentava dizia respeito a uma época onde o filme sequer existia,
e até a possibilidade da sua finalização era ainda uma grande incógnita”. Para esse colega, “se
não houvesse filme, não haveria como problematizar Cipriano”; logo, a minha visão estava
comprometida, pois eu “estaria analisando o conteúdo dessas fontes após ter a certeza de que
o filme fora finalizado”.
Já na ocasião, a provocação me possibilitou expor o que considero um dos pontos mais
motivadores desta pesquisa: a construção do objeto. Não é a materialidade do filme, a certeza
da sua finalização ou a história narrada em Cipriano que determinam a existência do meu
objeto de pesquisa; na verdade, os discursos de expectativas em relação à confecção do que
poderia ser o primeiro longa-metragem genuinamente piauiense e o próprio desejo de ver
certas imagens e situações nas telas de cinema já foram encaradas na minha prática como
sendo objetos dignos de serem problematizados por meio de uma operação historiográfica. E,
pelo menos em um ponto, o colega tinha razão: eu, de fato, analisei os discursos jornalísticos
acerca da expectativa de finalização de Cipriano em uma época em que já se tinha a certeza
de que o filme, finalmente, havia ficado pronto, o que, antes de comprometer a análise de tais
discursos, me fez ter a preocupação de focar a atenção nas expectativas construídas por eles.
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Desse modo, a materialidade do objeto da pesquisa ultrapassa o próprio filme e, em
certo nível, independe dele, haja vista que os discursos endereçados ou aparentemente
surgidos de Cipriano – discursos das mais variadas ordens e sobre os mais diversos interesses
–, quase sempre mantiveram um grau de independência em relação ao que o enredo do filme
autorizaria falar. Em muitos casos, o filme e os discursos a ele relacionados pareciam manter
uma distância intransponível. Em outras palavras, o que transformo em objeto a ser
problematizado nesta pesquisa é o “evento Cipriano”, ou seja, o grande conjunto formado
pelo filme, pelos discursos carregados de expectativas em relação à memória e à identidade do
ser piauiense, que deveriam ser visíveis no filme, e pelas diversas formas de se apropriar da
obra, motivado por interesses pessoais e de determinados grupos que são revelados com um
olhar mais atento sobre o farto material jornalístico e publicitário a que eu tive acesso.
Aqui cabem duas constatações de conteúdos delicados para uma defesa: a escrita desta
tese contribui para a construção do que estou chamando de evento Cipriano e, ao mesmo
tempo em que ajuda a construir uma memória para ele, ultrapassa-o em significado. Segundo
o próprio Douglas Machado reiteradamente expôs em suas falas à imprensa, um filme deve,
necessariamente, percorrer uma espécie de ciclo para conquistar um lugar na História do
Cinema: para o diretor, um filme deveria experimentar a linguagem cinematográfica, ser visto
pelo público e, por fim, deveria ser alvo de discussões na Academia. Desse modo, a tese que
ora apresento pode ser interpretada como uma engrenagem do evento Cipriano, não por ter
construído uma visão final sobre o filme – longe disso –, o fechamento se deve ao
pioneirismo de, pela primeira vez, transformar o trabalho realizado pela equipe liderada por
Douglas Machado e os discursos a ele endereçados em objeto de pesquisa acadêmica.
A segunda constatação, a de que esta tese ultrapassa o próprio filme, está despida de
qualquer arrogância acadêmica ou pessoal. Ultrapassar não significa superar o filme em
qualidade; uma afirmação nesse sentido seria infrutífera por vários motivos. Não é intenção
confrontar Cipriano, nem tampouco se pode tentar hierarquizar, sob os critérios de qualidade
ou validade, um trabalho acadêmico em relação a uma obra cinematográfica. Então, como
este trabalho ultrapassaria o próprio filme? Ultrapassa em dois aspectos: primeiramente,
constrói significados para Cipriano que a própria equipe realizadora não quis ou não
conseguiu estabelecer; em segundo lugar, ultrapassa-o, porque a operação historiográfica
aqui realizada não faz apenas interpretar ou construir significados para o filme e os discursos
a ele vinculados. Ao tomar o filme, compilar as publicações da imprensa e problematizá-las
no interior de um grupo de contextos – comemorações oficiais dos 500 anos de Brasil,
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retomada do cinema nacional, reaparecimento de ideologias modernizadoras na cultura e
sociedade piauiense –, a operação possibilita uma visão de conjunto que provavelmente os
sujeitos envolvidos na produção ou consumo desses materiais à época da sua confecção não
tinham. Desse modo, esta tese potencializa os significados e o grau de importância que o fazer
de Cipriano poderia ter aos olhos dos seus contemporâneos; em face disso, ela constrói, ao
mesmo tempo em que problematiza, uma encadeada narrativa do evento Cipriano.
Todavia, a pesquisa não esteve preocupada apenas com Cipriano ou mesmo com a
cultura piauiense; afinal, o leitor-avaliador não necessariamente deve nutrir interesse sobre
um filme específico ou pela cultura de um estado em particular para endossar a sua leitura. A
preocupação esteve primeiramente direcionada para as possibilidades de compreensão da
relação entre a historiografia e o cinema. Minha intenção foi fazer da escrita um exercício
teórico-metodológico constante que, ao mesmo tempo em que pudesse contribuir com a
minha formação e amadurecimento acadêmico, pudesse servir como primeiro passo para
novos pesquisadores dispostos a superá-la. Nesse sentido, não me preocupei em encaixar as
discussões arroladas no interior de obras ou conjuntos de obras, de autores ou escolas
historiográficas, filosóficas e cinematográficas; ao contrário, procurei me policiar no sentido
de manter a direção que me parece mais coerente, qual seja, partir das fontes e das
possibilidades de discussões que elas autorizariam fazer para, a partir das necessidades
surgidas com a prática cotidiana, construir o arcabouço conceitual da pesquisa.
Não é por acaso que, embora eu tenha minhas preferências teóricas e não consiga ou
não possa ocultá-las no interior do texto, faço uso de um grupo amplo de autores dos mais
variados posicionamentos e áreas do conhecimento. A busca ou a aceitação de um saudável
ecletismo teórico, por vezes criou armadilhas das quais tive de fugir. A mais comum: a
tentação de excluir uma discussão ou chave-conceitual por achar que uma não “casava” com a
outra. O exemplo mais clamoroso nesse sentido talvez esteja na escolha da forma de como
analisar a obra cinematográfica, o que não é uma escolha apenas metodológica; é
epistemológica e, sobretudo, uma escolha da forma de se posicionar diante da relação
História-Cinema.
A tentação de tomar partido e, consequentemente, excluir o que for diferente, entre uma
ontologia da obra de arte aos moldes de Haar 1 (o que me faria deter o olhar sobre o filme) ou

1

HAAR, Michel. A obra de arte: ensaios sobre a ontologia das obras. Rio de Janeiro: DIFEL, 2000.
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uma estética da recepção ao estilo de Jauss 2, Iser3 ou seus leitores (que deixaria o filme em
segundo plano para se debruçar sobre a sua recepção social) esteve presente durante os
momentos mais difíceis da pesquisa, quando a escrita parecia travar por necessitar de uma
tradição acadêmica que lhe pudesse dar sentido. A solução adotada foi ora privilegiar a
atenção sobre a obra cinematográfica, ora mudar o foco para os dizeres publicados na
imprensa sobre ela. O que determinou a adoção de uma ou de outra solução foi o próprio
andamento do trabalho e as exigências surgidas em cada momento da pesquisa.
É também em nome de um exercício teórico-metodológico de trato com a fonte
cinematográfica que organizei o texto em três capítulos, cada um correspondendo a uma
discussão específica. Os capítulos se mostraram longos, não apenas no aspecto físico, a tal
ponto que, por vezes, pode parecer que alguma discussão esteja fugindo da proposta analítica
desenvolvida na parte do texto em que ela aparece. As novas possibilidades de organizar a
escrita, realocando discussões no interior dos capítulos, com o propósito de conceber um
arcabouço para o texto é sempre possível, o que ajuda a explicar a minha precoce escolha de
construir três capítulos cujas temáticas tratariam respectivamente da construção imagética do
sertão, dos discursos de identidade e dos discursos de memória relacionados a Cipriano.
Já no primeiro capítulo, Cipriano: espacialização narrativa, fabricação e agenciamento
da personagem sertão, teve início o uso da noção de intertexto, apresentada ao longo da
introdução. A discussão principiou com a análise das formas como as imagens do sertão
foram historicamente elaboradas e utilizadas na construção de um projeto identitário no qual
se pudesse ancorar uma ideia de nação e das particularidades das suas regiões. Essa discussão
foi verticalizada até chegar à compreensão da forma como esses discursos ecoaram nas
narrativas fundadoras de uma pretensa essência do ser piauiense, a piauiensidade. Foi
significativo perceber como esses discursos estiveram presentes na cultura regional e
compartilharam os mesmos dualismos demonstrados em nível nacional: nas narrativas
fundadoras do Piauí, o sertão aparece como um fardo a ser carregado – pois este estaria
distante da modernidade, seria atrasado, seco e ainda dominado pelo fatalismo religioso –,
embora, ao mesmo tempo, seja valorizado por ser responsável por abrigar o sertanejo,
estereotipado como sendo o ser mais puro entre aqueles que compõem a sociedade brasileira
exatamente por estar distante dessa modernidade.

2

JAUSS, Hans Robert. A estética da recepção: colocações gerais. In: COSTA LIMA, Luís. A literatura e o
leitor: textos de estética da recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.
3
ISER, Wolfgang. A interação do texto com o leitor. In: Idem.
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Sempre fazendo referência a Cipriano, as discussões estruturadas no primeiro capítulo
tiveram como propósito perscrutar o quanto o filme de Douglas Machado dialogou com essa
tradição nacional e regional de significar o sertão a partir de marcas bem definidas. Nesse
momento, o cinema de Cipriano foi abordado a partir de três aspectos: o seu material de
divulgação, a construção das suas personagens e a composição da sua trilha sonora. A
conclusão a que se chega é que Douglas Machado dialoga com todos esses elementos,
produções e discursos e, nesse dialogismo, utiliza na composição do seu filme as imagens que
mais lhe convêm.
No segundo capítulo, Cipriano e o fazer cinema no Piauí: agenciando discursos de
identidade, autoestima e ressentimento, a narrativa elaborada pelo filme foi deixada
momentaneamente de lado. Propositalmente, as análises foram direcionadas para os discursos
identitários indexados a Cipriano e que apareceram na imprensa, sobretudo, a piauiense,
durante os anos que se estendem da pré-produção (1997) até a compra dos direitos de exibição
do filme pelo Canal Brasil (2003). Identificaram-se algumas semelhanças entre esses
discursos: primeiramente, estiveram carregados de expectativa, haja vista que a maioria fora
construída antes do filme e seu lançamento nos cinemas. Em segundo lugar, esses discursos
identitários não estiveram necessariamente ligados a Cipriano por um laço de coerência – em
muitos casos os discursos, em nome de interesses outros que não o mérito artístico do próprio
filme, se utilizaram de Cipriano sem questionar se a sua realização ou narrativa autorizariam
tais posicionamentos.
As questões identitárias levantadas em relação ao filme ultrapassaram a simples vontade
de ver as marcas do que seria a identidade sertaneja piauiense projetada nas telas de cinema
de todo o país. Cipriano foi tomado como mote para falar do que seria, na visão de alguns
críticos e do próprio diretor, a identidade do cinema brasileiro pós-Collor, para criar uma
expectativa positiva quanto ao fazer cinema e às políticas culturais no Piauí como forma de
elevar a autoestima local ou, ao contrário, para construir discursos e imagens negativas e
ressentidas sobre o Piauí e sobre as políticas culturais locais. Entre esses discursos identitários
nenhum foi mais forte ou gerou mais polêmicas do que as constantes afirmações da equipe
diretora de que o filme possibilitaria ao piauiense “olhar sua cara no espelho”. Essa
declaração ultrapassou os limites narrativos do filme e se transformou em polêmica bem mais
delicada, uma vez que questionava se o piauiense teria, ou não, perdido a sua identidade
cultural. Por fim, entre os discursos identitários indexados ao trabalho de Douglas Machado,
houve aqueles elaborados pela imprensa não piauiense. Estes, constantemente apelaram para a
313

estereotipia de um Piauí seco, atrasado, distante e sertanejo, para tentar compreender e dar
significado ao filme a partir das características físico-climáticas e dos índices de
desenvolvimento social do lugar que lhe deu origem.
No terceiro e último capítulo, Narrativas e sertões: uma cartografia dos lugares de
memória em Cipriano, a atenção esteve voltada para a análise dos discursos de memória
relacionados à narrativa e ao fazer cinematográfico de Cipriano. Esse capítulo foi subdividido
em três eixos de discussão, cada um correspondendo a um tipo de discurso de memória
relacionado ao filme. O primeiro grupo de discursos que foi analisado diz respeito à tentativa
de construir lugares de memória para o filme e para a sua equipe de realizadores. Esses
lugares foram construídos sobre interesses diversos: buscaram estabelecer um lugar para o
fazer cinematográfico de Cipriano na história recente do cinema brasileiro e na história da
cultura piauiense; buscaram, também, construir um lugar de memória na cultura local para os
realizadores do filme, em especial para o diretor Douglas Machado, como sujeito preocupado
em registrar e preservar a memória, a cultura e a identidade sertaneja local. No segundo grupo
de discursos foram analisados aqueles construídos pela narrativa do filme. Nesse sentido, a
problemática girou em torno de como a construção narrativa de Cipriano faz usos das marcas
temporais e espaciais para (re)figurar a memória e o esquecimento.
Ainda no terceiro capítulo, os discursos de memória foram problematizados a partir da
relação estabelecida entre Cipriano e tradições cinematográficas que o antecederam. Nessa
relação, coloquei em foco as apropriações e releituras das tradições presentes no Cinema
Moderno Brasileiro – em especial, aquelas presentes em filmes etiquetados com o rótulo do
Cinema Novo – de se utilizar as imagens do mar e do sertão como metáforas para pensar a
cultura nacional, e o uso da narrativa teleológica como forma de problematizar, além do
processo de desenvolvimento histórico, a própria narrativa. Mais uma vez, trabalhei na
perspectiva de entender o evento Cipriano e o emaranhado de discursos que, embora o
circunde, ultrapassa-o e busca tocar em aspectos mais sensíveis da cultura piauiense.
Ao final desse longo percurso, o que se pôde perceber é que o alcance midiático e a
importância de Cipriano, sem demérito à sua qualidade enquanto produção cinematográfica,
deve-se à repercussão provocada por uma combinação de fatores como, por exemplo, o
momento singular, vivido entre o final dos anos 1990 e início de 2000, favorável à busca de
referenciais identitários para o Brasil e suas regiões, a habilidade demonstrada pela equipe
realizadora do filme em envolver a imprensa no debate, sempre acalorado, sobre a
necessidade de se conhecer, preservar e valorizar os traços sertanejos da identidade local e,
314

sobretudo, a sagacidade dessa mesma equipe em relacionar cada conquista, cada etapa
cumprida na realização de Cipriano como sendo uma vitória e um ganho patrimonial de toda
a coletividade piauiense.
Em razão disso, pode-se tirar duas lições, uma relacionada ao filme, objeto desta
pesquisa, a outra relacionada às possibilidades da operação historiográfica que, de alguma
forma, se relaciona com o fazer cinematográfico. Essas duas lições só puderam ser aprendidas
por mim em conjunto, uma não fazendo sentido sem a outra: os significados possíveis para o
filme Cipriano não podem ser construídos/compreendidos a partir de um ponto fixo que
exclua os demais (não é só olhar para o filme ou, em sentido oposto, mirar apenas as críticas
tecidas a seu respeito). Cipriano, como Cinema, é intertexto, pois, ao mesmo tempo em que
mantém suas particularidades, só pode ser significado no cruzamento de outras superfícies
textuais. Ademais, Cipriano é composto simultaneamente pela sua narrativa, pelo seu material
de divulgação, pela crítica positiva ou negativa do jornal e pela expectativa que se formou
sobre ele. O filme e o trabalho da equipe de produção liderada por Douglas Machado só
fazem algum sentido em meio a tudo isso.
No compasso dessa primeira lição, pude aprender mais uma: qualquer operação
historiográfica que tenha como objeto, problemática e/ou fonte um filme ou um conjunto de
filmes deve estar atenta para o verdadeiro significado da terminologia Cinema. Como
explicitei no texto introdutório da minha escrita, tomei o Cinema em minha prática a partir de
um entendimento muito mais amplo e complexo do que apenas confundi-lo com seu produto
imediato, o filme. Nesta pesquisa, cada problemática levantada, cada hipótese sugerida, cada
tentativa de me aproximar de Cipriano esteve embasada nesse entendimento do Cinema como
um evento amplo e formado por vários suportes e categorias de discursos. Qualquer iniciativa
de pensá-lo de forma diferente comprometeria substancialmente a abordagem da
problemática, do objeto e das fontes desta pesquisa.
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Cipriano é um homem morto, um velho morto.
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