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AI'6ESENTAÇlfl
PA TR{C/A MONTE· MÓR

Este número especial de Comunicações
do ISER trata do tema religião e cinema.
Em junho de 1984, com o apoio da
Cinemateca do Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro, da EMBRAFILME, da
FUNARTE (Projeto : A festa e a memória
da festa) e da. RAPTIM (agência de
viagens) o ISER organizou uma Mostra de
Documentários sobre Religiões Populares
no Brasil, durante 4 dias, na Cinemateca
doMAM e no Centro Cultural Cândido
Mendes, no Rio de Janeiro. As sessões,
que inclufam de 3 a 4 filmes por dia,
foram seguidas de debate, sempre com
a presença de um cineasta e um cientista
social. A fórmula parece ter dado muito
certo e as discussões foram bastante ricas,
abrindo um espaço de maior intercâmbio
entre as duas áreas. 1
A linguagem do cinema, a documentação
visual , já na era dos video·cassetes descoberta que fascina os olhos- pode e
deve ser incorporada a toda uma
produção intelectual que, até então, tem
privilegiado o texto escrito como vefculo
primeiro. O vídeo parece facilitar este
processo, dadas as diversas possibilidades
de trabalho que este instrumento ·oferece.
Muito ap re t~dizado, no entanto, é preciso
para q ue se penetre nesta linguagem de
imagens visuais, planos, cortes,
montagens : uma certa magia. Yvonne
Maggie, num artigo que está publicado
neste número, aproxima a linguagem do
documentarista de cinema e da
Ver noticia da Mostra de Filmes em
Comunicaç&n do /SER n. 9, agosto de 1984.

etnografia, usada como técnica da
antropologia. Muitos já são os filmes
brasileiros que conjugam o trabalho de
pesquisadores e cineastas. Este é um filão
que nos parece aberto, produzindo e por
produzir trabalhos fascinantes.
O tema da religião tem sido objeto de
muitas produções, em especial de
curta-metragem, no Brasil. Desde 1930,
com A Santa de Coqueiros, de Ramon
Garcia, a "religiosidade popular" é
documentada de diferentes maneiras,
preocupações e abordagens. Viramundo,
de Geraldo Sarno (1968) é outra marca
nesta história: filme já clássico sobre a
procura do nordestino migrante, em São
Paulo, por melhores condições de vida e
sua conseqüente busca da religião. Esses
filmes, a maior parte produzida
independentemente, não dispõe, ainda
hoje, de meios suficientes de distribuição
no mercado - um mercado especffico,
cultural e bastante carente - acabando
por ficar nas estantes dos realizadores,
depois de algumas oportunidades de
exibição. Essa é a contradição básica de
toda essa obra.
O que visamos com a Mostra de Filmes,
de junho e agora, nesta publicação
especial é, não só, apresentar ao público
- principalmente ao do ISE R - todo um
material selecionado, disponfvel, em
torno do tema religião, como também
promover o debate que a questão possa
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proporcionar, aproximando diversas
linguagens e áreas do conhecimento.
Optamos por trabalhar com filmes
documentários, dando ênfase nos de
curta-metragem, por acreditarmos serem
estes os filmes com que o público tem
menos contato. Cremos, com isso, estar
abrindo aos membros do ISER e a outros
pesquisadores do assunto, um material
bastante rico e essencial ao nosso trabalho
cotidiano.
Para realizar a Mostra fizemos um
levantamento da produção existente e
disponível sobre o tema, nas seguintes
fontes: Cinemateca do MAM - RJ;
Cinemateca de São Paulo; Distribuidora
CDI 2 ; DE FILME- Distribuidora da
EMBRAFILME para fins culturais- RJ;
catálogo da CORCINA (Cooperativa de
cinema, no Rio de Janeiro) e produtores
independentes. Não pretendemos que este
levantamento esgote a produção
existente. Ao contrário, trata-se de uma
tentativa de agrupar um material que se
encontra disperso, de fontes pouco
precisas e que, para totalizar esses 62
Htulos, contou com o apoio incansável,
paciente e sábio do Cosme Alves Neto diretor da Cinemateca do MAM. Cosme
nos encaminhou uma selação prévia, por
ele organizada e nos permitiu assistir aos
filmes disponfveis para a Mostra já
mencionada, durante meses, na própria
Cinemateca. Publicamos aqui a ficha
técnica e a sinopse destes 62 filmes.
Gostarfamos de contar com a colaboração
dos leitores para a ampliação do nosso
levantamento. A cada momento um
Htulo novo nos chega. Estamos
organizando um fichário e sua informação
será essencial. O que se produz no Ceará,
na Bahia, no Maranhão? E no Rio Grande
do Sul? Com certeza muita coisa está fora
desta lista primeira.
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Neste número, além do levantamento
mencionado, apresentamos trabalhos de
cineastas e estudiosos das ciências sociais
em torno do tema, continuando o debate
da Mostra 3 . São diversos artigos:
De Waldo César e eu, uma entrevista com
Geraldo Sarno - d iretor de cinema sobre o seu trabalho e o tema religião
popu~ar na sua produção. ~ um material
bastante rico e que abre perspectivas de
debate com os artigos seguintes: de
Yvonne Maggie, que escreveu sobre a
Etnografia, observação participante e o
documentário de cinema; de Sérgio
Santeiro, também diretor de cinema (ex
Presidente da ABD - Associação
Brasileira de Documentaristas) sobre o
cinema documentário e a "dramaturgia
natural"; de Regin a Abreu, antro póloga,
falando da linguagem cinematográf ica, do
vídeo-cassete e da produção de um video
com o cineasta Noilton Nunes, sobre o
Centro Eclético de Fluente Luz Universal
Raimundo lrineu Serra, no .Acre; de José
lnacio Parente que, conjugando os oHcios
de psicanalista e cineasta e. sua traj.etória
em educação popular, relata a sua
experiência em fazer um
"filme-documento" sobre a festa do
Divino: A divina festa do povo. Waldo
César fecha o número com um artigo
sobre Bunuel.
Gostaria de expressar aqui a minha
satisfação enorme em realizar esta
pesquisa, colaborar na Mostra e organizar
este número de Comunicações do ISER .
2

COI- Rua 13 de Maio, 489 - São Paulo 01327- Dispõe de um catálogo de filmes em
16/35mm, com ficha ~cnica e sinopse, para
distribuição.
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Esta mesma Mostra de Filmes irá percorrer o
Brasil a convite de algumas Unillflrsidades:
Maranhão, Ceará, Pernaf!lbuco, Sergipe,
Bahia, numa primeira etapa, prevista para
o próximo m6s da outubro.

tle filmes
PA TR{C/A MONTE-MOR

BAHIA DE TODOS OS EXUS
Dir.: Tuna Espinheira
Prod.: YARA MARIA
Cor, 16mm, 30',
Documentário sobre a entidade Exu, no
candomblé da Bahia, com fotografia de
Antonio Luis.
BOI DE REIS
Di r.: Manfredo Caldas
Prod.: PI LAR PRODUÇÕES
Cor,.16mm, 24', 1977
O Boi de Reis da Paraíba é encontrado no
Rio de Janeiro, em S. João de Meriti .
Depoimentos do "mestre" comparando a
cidade com o tempo em que vivia no
nordeste e armava o "boi", na época de
Natal.

filmagem, partes de culto aos "voduns"
explicando o significado das vestimentas,
comidas e "entidades mitológicas".
Na parte li enfatiza a "Casa das minas".
no Maranhão, estudada por Nunes
Pereira.
CAVALHADAS DE PIRENÓPOLIS
Dir.: José Petrillo
Prod.:
Aor, l6/35mm, 15',
As Cavalhadas de Pirenópolis, Estado de
Goiás, realizadas durante a comemoração
da Festa do Divino Esp(rito Santo.

CANTO PARA A LIBERDADE A FESTA DO TICUMBI
Dir.: Orlando Bonfin Netto
Prod.: Cl RCUS PRODUÇÕES
CINEMATOGRÁFICAS
Cor, 16mm, 20', 1978
Documentário sobre o Ticumbi, dança da
tradição africana, no norte do Espírito
Santo.

O CfRIO
Dir.: Ademir Silva, Euclides Bandeira,
H. Bandeira e Miracy Silva
Prod.:
Cor, 16/35mm, 10', 1973
A história do C(rio de Nazaré em Belém
do Pará. A devoção, a processão anual
com milhares de acompanhantes,
cumprindo penitências, dentre elas a de
puxar a corda do carro em que viaja a
santa.
O filme mostra a presença do Estado na
cerimônia, como das demais instituições.

A CASA DAS MINAS (I e 11)
Dir. : Carlos Si lva, João de Barros e
Rolando Monteiro
Prod.: LAGOS E LEGBA/FUNARTE
Cor, 16mm, 56' 1975
Com narração de Nunes Pereira, o filme
mostra um terreiro, em Jacarepaguá, no
Rio de Janeiro, e dramatiza, para a

COMEÇO ANTES DO COMEÇO
Dir.: Mareio So:JZ?. & Roberto Kahané
Prod.: BOTOQUE
CINEMATOGRAPHICA, CINEMATECA
DOMAM, TV EDUCATIVA
Cor,
, 20', 1973
História da criação do mundo no mito
TUCANO, cultura ind(gena DESSANA.
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Colaboração do (ndio dessana Feliciano
com gravação do mito e desenhos, além
de ilustrações do livro Viagem Filosófica,
de Alexandre Ferreira em edição do
Conselho Federal de Cultura, 1971.
CONGADOS
Dir.: Pe. Massote
Prod.: EMBRAFI LME/UCMG
Cor, 16/35mm, 16', 1976
A tradição do folclore, em Minas Gerais
vista como recriação, no Brasil, das
tradições dos reinados africanos.
AS CURAS DO PROFESSOR MOZART
Dir.: Alberto Botelho
Prod.:
P/B,
, 1930, mudo
Filme já clássico que reúne os diversos
casos de "cura" do Prof. Mozart
publicados no jornal carioca "Vanguarda",
responsável pela divulgação dos fatos na
época.
DIA DE ER~
Dir.: Olney São Paulo
Prod.: OLNEY SÃO PAULO
Cor, p/b, 16mm, 22', 1978
O filme retrata a festa de São Cosme e
Damião (e Doum!) no Rio de Janeiro,
enfocando as diversas apropriações dos
"santos" tanto pela Igreja Católica
quanto pela Umbanda. A distribuição de
doces às crianças, como promessa, no
27 de setembro e o comércio em torno
dos festejos também estão presentes.
A DIVINA FESTA DO POVO
Dir.: José lnacio Parente
Prod.: CORCINA
Cor, 16mm, 23', 1982
A festa do Divino de São Lu(s do
Paraitinga, cidade histórica de São Paulo,
a 50 min. da capital é feita há anos
seguidos nos moldes da tradição de se
festejar o Esp(rito Santo. O filme conta
com pesquisa antropológica de Carlos
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Brandão e registra momentos do
cotidiano dos camponeses locais e os
dias de festa, incluindo os preparativos, os
"giros" da folia angariando donativos.
Chama a atenção para a união e
organização do povo para a realização da
festa que se dá para além do domínio
da Igreja.
ESPAÇO SAGRADO
Dir.: Geraldo Sarno
Prod.: DAC/MEC
Cor, 16mm, 17', 1975
O filme enfoca uma comunidade
yorubana do recôncavo ba iano, às
margens do Rio Paraguassu. É a geografia
do candomblé, registrando o culto aos
orixás, com suas oferendas.
EU SOU BRASILEIRO
Dir.: Maria do Rosár io
Prod.: PLUG/CINEMATECA DOMAM
Cor,
, 1975
Aproximação da psicanálise com os cultos
·
afro-brasileiros.
EXU MANGUEIRA
Dir.: Tom Azulay
Prod.: TOM AZULAY/CINEMATECA
DOMAM
Cor,
, 40' , 1975
FESTA DA PENHA
Dir.: Rachel Sisson, Renato Neumann
Prod.: RACHEL SISSON, R. NEUMANN
P/B, 16/35mm, 8', 1970
O documentário mostra a festa de N.Sa.
da Penha, na Igreja do mesmo nome, no
subúrbio carioca da Penha. Retrata os
principais momentos da festa, a procissão,
a subida da escadaria pelos fiéis e as
atividades em torno da festa : piqueniques,
comércio, banda de música. Inclui
depoimentos.
FESTA DE SÃO BENEDITO
Dir.: Equipe Técnica do DFE-INC

Prod.: INC
Cor, 16/35mm, 11', 1975
Feita em homenagem ao Santo, na cidade
de Aparecida do Norte, SP, com
apresentação de grupos de congada e
moçambique de cidades vizinhas.
FESTA DE S. JOÃO NO INTERIOR
DA BAHIA
Dir.: Guido Araújo
Prod.: EM8RAFILME
Cor, 16/35mm, 24' , 1977
Descrição dos festejos de S. João em
cidades do recôncavo baiano, buscando
interpretações para os símbolos juninos,
origens do festejo, dentro de uma
perspectiva que visa mostrar a
contribuição das "3 raças" nessa tradição.
FESTA DO DIVINO
Dir.: Dina Levi-Strauss
Prod.:
P/8, 16mm,
, 1936, mudo
Registro do "folclore" nas festas do
Divino, em S. Paulo (sem especificação
da religião). Aspectos do moçambique,
cavalhada, congada e outros registros de
procissões, irmandades, etc.
FESTA DO DIVINO ESPfRITO SANTO
EM PARA TV
Dir.: Equipe Técnica do DFE-INC
Prod.: INC
Cor, 16/35mm, 10', 1975
O filme registra as festividades em Paraty
em torno da festa do Divino e os "grupos
floclóricos" que se apresentam durante os
festejos nesta cidade colonial do Rio de
Janeiro.
FESTA NO SERRO
Dir.: Pe. Massote
Prod.: EM8RAFILME/UCMG
O filme mostra a "volta" a terra natal, em
junho, no Serro, para festejar N.Sa. do
Rosário. Retrata a festa com danças,
distribuição de carne e a presença da

Igreja oficial.
FOLIA DO DIVINO
Dir.: Elyseu Visconti Cavalleiro
Prod.: ELYSEU V. CAVALLEIRO
P/8, 35mm, 10', 1968
O filme foi feito na cidade de S. José de
Mossâmedes, em Goiás, e registra a
tradição do culto ao Divino Espírito
Santo, mostrando as folias, incluindo
farto material de pesquisa musical
realizada no local: catiras, folias e outros
grupos de danças.
A FOLIA i: O REI
Dir.: Arlindo Jorge
Prod.: ARLINDO JORGE e
LA81 MENDONÇA
Cor, 16mm, 11', 1977
A Folia de Reis no campo e na cidade, no
norte do Estado do Rio de Janeiro. O
filme retrata o trabaihador nos canaviais,
em casa e na folia.
FOLIAS DO DIVINO
Dir.: Hermano Pena
Prod.:
Cor, 16mm, 42', 1974
Documentário rodado em Goiás, 8ahia,
Rio de Janeiro e São Paulo, captando as
"remanescentes manifestações populares
da Festa do Divino Espírito Santo".
FREI DAMIÃO:
TROMBETA DOS AFLITOS,
MARTELO DOS HEREGES
Dir.: Paulo Gil Soares
Prod.: THOMAZ FARKAS
Cor, 35mm, 20', 1969
Na Paraíba, cidade de Taperoá, o
capuchinho Frei Damião de 8ozzano
realiza uma de suas costumeiras missões
sertanejas. Dentro de uma atmosfera de
místico envolvimento, ocorrem curas
milagrosas. A literatura do cordel entra,
retratando os milagres do frade.
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GRAÇAS A DEUS
Dir.: Paulo Augusto Gomes
Prod.:
Cor, 35mm, 10', 1978
Documentário sobre os ex·votos em
Minas Gerais, dos primórdios aos dias
atuais, mostrando como esses objetos
oferecidos por pessoas geralmente sem
posses se transformam com o passar do
tempo. Dos quadros em madeira pintados
no séc. XVIII às peças mais simples e
baratas.
Lança mão de seqüência com atares,
fotos fixas e depoimento em som direto.
GUARANI
Dir.: Regina Jená
Prod.: LAUPER FILMES LTDA.
Cor, 16/35mm, 13', 1975
Os últimos remanescentes do grupo
lingü(stico tupi-guarani, que vivem em
uma Jpequena aldeia nos sertões de
Ubatuba (São Paulo) . Seus costumes,
trabalho, suas crenças e rituais.
IAO
Dir.: Geraldo Sarno
Prod.: THOMAZ FARKAS/
SARV~ FILMES
Cor, p/b, 16mm, 70', 1976
O dia a dia numa comunidade baiana de
candomblé do recôncavo, registrando a
feitura de uma IAÓ, no culto.
Prêmio de melhor longa metragem em
16mm do X Festival de Brasrlia, 1977.

IGREJA DE PRETOS E PARDOS
Dir.: Moisés Kendlev
Prod.: EMBRAFILME
Cor, 16/35mm, 18', 1976
No Brasil Colônia os negros escravos das
minerações foram conduzidos a um
processo de "aculturação" em que
abandonaram seus ritos e cultos pelo
catolicismo.
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OS IMAGINÁRIOS
Dir.: Geraldo Sarno
Prod.: THOMAZ FARKAS/
SARV~ FILMES
P/B, 16/35mm, 9' , 1970
O filme documenta a tarefa de artesãos
santeiros de Juazeiro do Norte, entre eles
Mestre Noza e o gravador Valderedo
Gonçalves, que aparece trabalhando em
matriz de sua série de xilogravuras sobre o
Apocal(pse.
IYÁ MI AGBA (ARTE SACRA 11)
Dir.: Juana Elbein
Prod.: SECNEB
Cor, 16mm, 22', 1979
Com narração de Ferreira Gullar, o f ilme
fala do papel das mulheres no terre iro de
candomblé. As mães de santo , seu poder,
sua força, sua cultura, fazendo
aproximações com o cotidiano dessas
mulheres negras, na Bahia.
Busca explicar emblemas, s(mbolos,
"paramentos" , vestes.
JUBILEU
Dir.: Eduardo Escorei
Prod.: EMBRAFILME/FUNDAÇÃO
NACIONAL PRÓ-MEMÓRIA
Cor, 16mm, 45' , 1981/82
Documentário da romaria realizada em
1981, quando romeiros, como o fazem há
mais de 200 anos, dirigem-se ao santuário
de Bom Jesus do Matozinho, em
Congonhas do Campo, MG, para pagar
graça alcançada .
O filme enfatiza o controle da Igreja , da
devoção .
JUDAS NA PASSARELA
Dir.: Roberto Santos
Prod.: ROBERTO SANTOS
Cor, 16/35mm, 10' , 1979
Documentário sobre a malhação de Judas
no bairro de Cabuci, SP, desde a sua
proibição à liberação n'o ano de 1979.

JONGO
Dir.: Edilson Piá
Prod.: CORCINA
Cor, 16mm, 12', 1979
Documentário sobre o jongo, ritual/
dança de origem africana. O grupo
jongueiro é composto por moradores da
Serrinha, subúrbio do Rio de Janeiro.
LAVAGEM DO CRISTO
Dir. : Roland Henze
Prod.: ROLAND HENZE PROD. CINEM.
Cor, 16/ 35mm, 11', 1970
Registro da vida de dois vendedores de
souvenirs, no alto do Corcovado, no Rio
de Janeiro, que fazem promessa de lavàr,
anualmente, a estátua do Cristo
Redentor.
MISSA DA TERRA SEM MALES
Dir.: Conrado Berning
Prod.:
Cor, 16mm, ~5', 1980
A 22 de abril de 1979, na Catedral
Met ropolitana de São Paulo, 7 mil pessoas
assistiram a um memorável evento: a
missa de memória, remorso, denúncia e
compromisso. Às imagens da missa se
mesclam cenas .filmadas nas aldeias do
Paragua i. Na mística Guarani, a Terra sem
Males é a terra nova, o novo céu que o Pai
Deus jurou dar a seus filhos. "A utopia
possível , construída pela luta de todos os
oprimidos" .
OPINIÃO PÚBLICA
Dir.: Arnaldo Jabour
Prod.: FILM-INDÚSTRIA
P/B, 16mm, 65' , 1967
Os padrões americanos, o consumismo, o
protesto social "vulgarizados em moda",
os ídolos, a juventude e seus anseios, o
dia de domingo, a vida da classe média.
Dentro desse quadro, Jabour coloca o
misticismo como "solução final para uma
situação social incompreensível",

enfocando a Igreja Católica, umbanda e
protestantismo.
ORIXÁ NINU I LI~ (ARTE SACRA I)
Dir.: Juana Elbein
Prod.: SECNEB
Cor, 16mm, 24', 1978
O filme registra a herança cultural
africana numa "comunidade terreiro" de
origem nagô, na Bahia, no culto do
candomblé através de seus ritos,
símbolos, construções, buscando ilustrar
a narrativa com demonstrações fora da
situação ritual.
Primeiro filme da série Arte Sacra Negra,
produzida pelo SECNEB.
PADRE CfCERO
Dir.: Geraldo Sarno
Prod.: THOMAZ FARKAS
Cor, 16mm, 10', 1974
A história de Pe. Cícero, em Juazeiro,
com o aproveitamento material
cinematográfico antigo em que Pe.
C(cero Romão Batista recebe
autoridades do Estado para inaugurar
sua própria estátua em praça pública.
O filme mostra o uso que se faz hoje da
imagem do velho patriarca.
PADRE Z~ ESTENDE A MÃO
Dir.: Jurandy Moura
Prod.: CINEMATECA DOMAM,
ASSOCIAÇÃO DOS CRÍTICOS
CINEMATOGRÁFICOS DA PARAíBA,
JURANDY MOURA
Cor, 16mm,
, 1973
O filme mostra a vida de Padre Zé, na
Paraíba (João Pessoa). Paralftico em uma
cadeira de rodas, lidera um serviço social
em sua comunidade buscando assistir aos
necessitados: arrecada alimentos na feira
local, mantendo uma "obra social" com
atendimento dentário, profissional,
escolar e uma casa de velhos.
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PALMAS PRÁ JESUS
Dir.: Mariza Leão
Prod.: CORCINA
Cor, 16mm, 22', 1976
Análise do desenvolvimento do
pentecos.talismo na cidade do Rio de
Janeiro e sews arredores.
PONTO DAS ERVAS
Dir.: Celso Brandão
Prod.: EMBRAFILME
Cor, 16/35mm, 11', 1978
Registro da influência das ervas na
farmacopéia nordestina e o papel social
que a medicina popular desempenha nas
populações do interior. Enfoca o Ponto
das Ervas de Senhor do Bonfim, em
A lagoas.
PORTA DO Ci:U
Dir.: Djalma Batista
Prod.: FAC. COMUNICAÇÃO USP
Cor, 35mm, 35', 1975
Filme feito com alunos da escola de
comunicação da USP que, num misto de
fantasia e realidade, usando de
dramatizações busca reconstituir a
história da aparição de N.Sa . Aparecida,
padroeira da cidade de São Paulo.
O POVO DAS ÁGUAS
Dir.: Soly Levy
Prod.: SOL Y LEVY
Cor, 16mm, 20', 1968
O POVO DO VELHO PEDRO
Dir.: Sergio Muniz
Prod.: SERGIO MUNIZ, L.C. BARRETO,
FAPESP, THOMAZ FARKAS.
P/B, 16mm, 40', 1968
A história.de Pedro Batista da Silva,
"reencarnação" de Pe. Cfcero, é o
argumento do filme, realizado em Santa
Brfgida, na Bahia. A partir da história de
Pe. Cfcero, as perseguições sofridasreligiosas e polfticas, seus milagres e
feitos, o f.ilme conta a história da vida do
10

Velho Pedro, entrev istando aos seus
seguidores e a ele próprio. A festa de S.
Pedro, dia máximo de romar ia na região é
documentada no filme.
O QUE EU ESTOU VENDO
Dir.: Carlos Augusto Calil
Prod.: FITAS BRASILEIRAS PROD.
CULTURAIS LTOA .
Cor, 16mm, 12', 19
Julio Martins da S ilva, 85 anos, vive no
Morro União, Coelho Neto (RJ) .
Cozinhe iro aposentado dedicou grande
parte de sua vida à pi ntura e à re ligião
luterana. Seus quad ros constitu (dos de
minuciosa elaboração de suas observações
mentais ("o que eu estou vendo vocês
não podem ver"). atingem um equilíbrio
de intensa espiritualidade. O homem
negro, pobre, sem família, cri ou à sua
semelhança uma imagem perfeita do
mundo.
... DE RAfZES E REZAS,
ENTRE OUTROS
Dir.: Sergio Mun iz
Prop.: THOMAZ FARKAS/
CINEMATECA DOMAM
Cor, 16mm, 37', 1972
A medicina popular é registrada neste
filme, especialmente junto dos romeiros
do Pe. Cfcero, em Juazeiro e por todo o
Nordeste.
ROMEIROS DA GUIA
Dir.: João Ramiro de Mello
Prod.: INCE
P/B, 16/35mm, 14', 1962
A peregrinação anual às ruínas da Igreja
de N.Sa. da Guia, no litoral nordeste da
Para(ba. Romeiros de diversos pontos da
região navegam pela Lotinha e pelo Rio
Sanhaná, e após a visita ao velho
santuário, dão início aos folguedos que se
estendem até o amanhecer.

SAl DESSA EXU
Dir.: Roberto Moura
Prod. : CORISCO FILMES LTDA.
Cor, 16mm, 19', 1973
Documentário sobre as origens históricas
e o desenvolvimento da macumba no Rio
de Janeiro. Chama a atenção para os
aspectos de burocratização do culto e
para a " penetração do branco" e seu
reconhecimento como religião de massa.
SALA DOS MILAGRES
Dir.: Alberto Salvá
Prod.: VALQUÍRIA SALVÁ
P/ B, 35mm, l·o·, 1967
Registro de ex-votos na sala dos milagres
da Igreja de Bom J esus de Matosinho , em
Congonhas do Campo, Minas Gerais.
SAMBA DE CABOCLO
Dir. : Centro de Docume ntação da Funarte
Prod. : FUNARTE
Cor, 16mm , 14',
Gravado em São João de Meriti, no
Gra nde Rio, o filme vi sa a explicar o que
é o samba de caboclo , na linha de Angola
- ritual da tradição africana.
CEMIT~RIO DE ADÃO E EVA

Dir.: Carlos Augusto Calil
Prod.: FITAS BRASILEIRAS PROD .
CULTURAIS LTOA.
P/ B, 16mrn, 21 ' , 1976
Documentário sobre a construção de um
"cemitério" no terreno da casa de Jakim
Volanuk , no alto da Mooca, em São
Paulo . Com túmulos de pedra e todo um
mu ndo m ístico o autor vive, contando e
recontando as histórias relacionadas ao
Génesis, ao " delírio do meio-dia com
sol; e a consumação do apoca lípse" .
A SANTA DE COQUEIROS
Dir.: Ramon Garcia
Prod .:
P/ B, 16/ 35mm, 20' , 1930, mudo

Os milagres de Manoelina Maria de Jesus
são documentados neste,.filme,
especialmente quando da viagerlJ. de uma
caravana "científica", liderada por
Péricles de Oliveira, para analisar as curas
da santa. Para a localidade de João
Ribeiro, MG, uma grande quantidade de
fiéis se deslocava diariamente.
SUPERSTIÇÃO E FUTEBOL
Dir.: Sylvio Lanna
Prod.: TOTAL FILMES
P/ B, 35mm, 9' , 1968
Aproximação entre superstição e futebol ,
colocando em foco os padres capuchinhos,
no Rio de Janeiro , famosos por suas
bênçãos aos animais.
SARA VÁ BRASIL DOS MIL ESPÍRITOS
Dir.: Miguel Schneider
Prod.:
Cor, 35mm, 80', 1971
Filme que mostra o Brasil através de suas
crenças, cultos e devoções populares: o
catolicismo , o protestantismo, o
espiritismo, a umbanda. Seus rituais
principais, agentes, datas de festejos,
meios de comunicação próprios e a
participação efetiva de grande parcela da
população brasileira.
TEU NO!VIE VEIO DA ÁFRICA
Dir.: Maria Luiza D' Alboin
Prod.: CORCINA
Cor, 16mm, 35', 1979
O filme documenta, durante 3 meses e
21 dias as cerimônias de iniciação no
candomblé de uma comerciária . Filmado
em um terreiro de " Nação Angola ", no
R io de Janeiro .
TRADIÇÃO NO SERRO DO FRIO
Dir.: Schubert Magalhães
Prod.: EMBRAFI LME
Cor, 16/ 35mm, 9 ',
O mais antigo municfpio de Minas Gerais
- Serro - e suas manifestações de danças
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populares durante os festejos de N .Sa. do
Rosário.

UM BANDA
Dir.:
Prod.:
Cor , 35mm,
Retrata o ritual da Umbanda pelo Brasil
todo: de São Paulo a Belém do Pará.
Com assessoria do antropólogo Peter Fry
o filme foi originalmente produzido para
a televisão inglesa (BBC de Londres).
VIRAMUNDO
Dir.: Geraldo Sarno
Prod.: THOMAZ F.A.RKAS
P/ B, 16mm, 37', 1968
Filme que enfoca o problema da migração
nordestina para São Paulo . As
dificuldades sofridas pelo migrante e a
religião surgindo como "saída" para a
solução dos problemas.
Este filme obteve vários prêmios
representando o Brasil em diferentes
festivais internacionais.
VISÃO DE JUAZEIRO
Dir. : Eduardo Escorei
Prod.: THOMAZ FARKAS
Cor, 16mm, 19', 1977
Retrata a história de Pe. Cícero, líder
messiânico de Juazeiro do Norte e a
construção de sua estátua em diferentes
momentos. Inclui filmes de época.
VIVA A PENHA
Di r.: José Mariani, Davi Neves
Prod. : ANDALUZ PROD . CINEM .
Cor, 16mm, 18',
VIVA CARIAI
Dir.: Geraldo Sarno
Prod.: THOMAZ FARKAS
Cor, 16mm, 36', 1974
F ii me que registra a vida no vale do
Cariri, em torno da cidade de Juazeiro e
da figura do Pe. Cícero - o cotidiano, a
produção regional, a Sudene, os romeiros.
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YL~ XEROOUÊ
Dir.: Raquel Gerber
Prod.: ANGRA FILMES L TOA.
Cor, 16mm, 34' , 1981
Filmado num terreiro de candomblé de
origem bantu, o filme procura mostrar o
processo de formação da pessoa e sua
identidade dentro de uma concepção
africana de mundo : como é o
desenvolvimento da pessoa com o seu
orixá no interior da família e da cultura .

ENTREVISTA

WALDO C~SAR E PA TR{CIA MONTE-MOR

" Os filmes feitos por Geraldo Sarno
procuram documentar de que modo
pessoas comuns fazem as coisas e qual é a
estrutura dramática que comanda este
fazer. Num primeiro nfvel, os filmes
registram como o homem comum arma ·
sua estratégia de sobrevivência, como é o
trabalho meio à margem da grande cidade
industrial, como é o trabalho na casa de
farinha, no engenho, na feira, na fábrica
montada no sertão, na oficina de
imprimir os folhetos de cordel, na oficina
dos santeiros. e em volta da casa grande.
Num segundo nfvel os filmes discutem
como é feita a cabeça destas pessoas,
como funcionam as diversas formas de
religião nas grandes cidades, como
interpretam o mundo, os cantores, os
santeiros, os atares do bumba, os
fazedores de boneco de barro, os poetas
do cordel e os que se in iciaram no mundo
segundo o candomblé ... (José Carlos
A vel/ar in Geraldo Sarno e Coronel

Delmiro Gouveia. O Velho e o Novo.
Fil me e Cultura, Embrafilme, 1978).

Patrfcia: Geraldo, gostar( amos de
conversar sobre sua trajetória no cinema,
em especi al no tocante ao tema das
religiões populares, que aparece muito
nos seus fi lmes.
Waldo: Você ia ser advogado, de repente é
cineasta, como cineasta você se dedica ao
documentário dando muita ênfase à
religião popular. Que itinerário é esse?

Sarno: Olha, eu nunca me havia feito essa
pergunta com relação à religião . . . Para
surpresa minha só muito recentemente eu
vim tomar consciência da importAncia, do
espaço que a religião ou as manifestações
religiosas ocupam nos meus filmes. Eu
não tinha consciência disso, inclusive eu
posso dizer que essa consciência foi
tomada muito recentemente,
provavelmente a partir de uma
retrospectiva real izada no Festival de
Bilbao pelo Laboratório de Poéticas
Cinematográficas de Fernando Birri. E
também coincidiu com um certo perfodo
de minha vida que foi eu ter
interrompido, dado um basta na tentativa
de tentar desenvolver um trabalho
industrial em cinema; eu estava afastado
da produção, havia levado algum tempo
tentando montar indústria de cinema,
distribuição, estúdio de som etc. ·r:ntão,
no determ inado momento em que eu
volto a pretender fazer filme, coincide
com essa retrospectiva que o Fernando
Birri organizou. Nesse momento é que
tomo a consciência clara do espaço que
ocupa no meu trabalho cinematográfico a
manifestação religiosa, a religião. De
modo que realmente é uma coisa muito
recente. Não foi uma coisa pretendida
racionalmente, quer dizer, programada.
E agora reconheço que corresponde, que
deve refletir todo um movimento, toda
uma inquietação interior minha, sabe,
uma projeção minha mais interna. No
filme que estou acabando de fazer 13

A terra queima - (é diHcil dizer porque
o filme nem está acabado, está em
elaboração) talvez seja até através do
filtro da religião que ele se aproxima dos
fenômenos sociais e do homem mesmo.

Waldo: Que filme é esse?
Sarno: ~ o último filme que estou
fazendo com o patrocfnio da ONU, num
projeto da ONU . Em tese o tema central
é a terra, o problema da terra, o problema
fundiário. A terra, de alguma forma, é o
tema que unifica, que equilibra várias
situações.
Waldo: Você cre que o aspecto religioso
permite uma boa entrada no social, quer
dizer, é uma maneira de você entrar na
realidade social?
Sarno: Não sei . . . Onde a religião tiver
suficiente significação social, claro que
sim. Não tenho dúvida que no caso
especffico do nordeste é uma forma de se
aproximar do homem, disso eu tenho
absoluta certeza. E do social também,
sem dúvida que é, talvez até neste último
filme isso fique mais evidente. Mas esta
não é a questão principal para mim. Pode
estar até muito presente no filme, o
filme pode até ser compreendido a partir
daí, certo, mas isso não é o centro da
minha preocupação. No entanto, hoje,
sei, com absoluta tranqüilidade, que a
religião embora não sendo a única, é uma
das manifestações através da qual você
pode realmente apreender certa essência
do humano, do homem brasileiro, do
homem rural brasileiro! No Nordeste são
sempre os mesmos temas, arcaicos,
fundamentais, da vida, da morte, de Deus
e do diabo, da fome . .. sabe? Isto tudo
no universo nordestino é uma coisa,
digamos, esses temas fundamentais do
homem, temas últimos do homem, ou
primeiros, estão tão presentes, são tão
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pouco camuflados, estão tão no dia a dia,
estão tão expostos ! O amor , a morte, a
violência, a opressão, a luta , a poesia,
a alegria, o sofrimento . ..
Waldo: Dentro disso aí alguma forma
religiosa, alguma expressão religiosa,
alguma religião específica? .. .
Sarno: Ah, sem dúvida, no caso do sertão
é, sem dúvida nenhuma, a religião popular
católica. No litora l talvez não seja tão
forte. As formas af ro-brasileiras, o
candomblé, têm uma força muito grande.
Eu também me sensibilizei por isso ...
Mas no sertão eu não tenho dúvida
nenhuma que é a religião católica
popular. Já em São Paulo, no Viramundo ,
encontramos várias outras formas : o
espiritismo, o pentecostalismo.
Patr(cia: Essa coisa de religião te
persegue, passa nos seus filmes,
Viramundo e laô são dois momentos bem
distintos da própria abordagem que você
faz do tema religião, muito claro, quer
dizer, laô é um filme sobre candomblé, de
uma comunidade que tem todo um
processo de como se relacionar .. .
Sarno: Evidente. Eu me transformei,
evidente, eu mude i . . . Contin uo
mudando.
Pa-trlcia: Pois é. Eu queria que você nos
contasse essa história.
Sarno: Eu mudei e continuo mudando .
Esta é uma outra coisa que eu também
tomei consciência muito recentemente: o
quanto há do documentarista no
documentário, tá?, o quanto há, por
exemplo, de falso na compree nsão, na
postulação de um documentário objetivo,
como se o documentário fosse uma coisa
objetiva na qual não está o subjetivo de
quem está documentando. Quando eu fiz
Viramundo eu achava que estava sendo

absolutamente objet ivo, embora a
construção do film e esteja apoiada
sobretudo na improvisação, na intuição.
O que eu queria faze r era, evidentemente,
uma análise científica com suporte nas
ciências sociais, era como se os próprios
fenômenos sociais se manifestassem ali ,
objetivamente, concretamente no filme .
O documentarista , ao fazer um
documentário, por mais objetivo que este
pretenda ser, talvez esteja documentando
principalmente a si mesmo .
Patrícia: O que eu acho interessante é
comÓ continuou em vários filmes seus a
religião como objeto ; e isto vai se
transformando. Quer dizer, laô e
Viramundo eu vejo bem como dois
momentos distintos.
Samo: De uma ce rta maneira são dois
momentos, estão em pólos talvez ,
realmente, opostos.
Patrícia: Le mbrando de um texto que a
Yvonne Maggie escreveu na época de um
seminário* no MAM (1977),
aproximando a visão do documentarista
de cinema e a de um antropólogo, no que
se refere a pesquisa de campo, a
observação participante, laô seria uma
nova fase sua, no ci nema onde o
documentarista estaria se aproximando
da perspectiva que pretende entender a
lógica de uma " comunidade", não é? Eu
gostaria de ouvir um pouco sobre essa
ex periênc ia .
Sarno: Patrícia, há fenômenos·que estão
fora de você , digamos, os fenômenos
sociais; de outro fado, está o
documentari sta, tá certo? E também
nunca é você sozin ho, é você em
equipe, na medida em que você é capaz
de transmitir ou não para a equipe uma
certa sensibilidade, uma certa maneira de
ver, de trabalhar. Há um jogo, e isso é

fascinante, não é apenas o casual , o jogo
do acaso, que ocorre e é importante e é
fundamental, você tem que contar
também com o acaso . .. Há também
um lance de intuição. Mas o que eu
queria dizer, na verdade, é o seguinte :
toda essa relação você tem dois
momentos : não pode abandonar o
momento do sujeito, do documentarista,
como não pode estar desatento ao
fenômeno social. E nesse lance, mesmo
quando você está teptando uma
aproximação objetiva do real, você se
expõe, se lança.
Patricia: Você está falando da questão
da neutralidade?
Sarno: O que eu queria de alguma
maneira colocar, é que quando você diz
que laô está num pólo e o Viramundo
está no outro, eu acho que é verdade e ao
mesmo tempo não é; que ambos são a
mesma coisa, que o que eu fiz
conscientemente no laô, a minha adesão
consciente no laô, que você pode assumir
que seja consciente no /aô , é inconsciente
no Viramundo. Ao filmar Viramundo
estou me revelando da mesma maneira
que me revelo no /aô . Essa feitura da
minha presença , eu me denunciando no
Viramundo, pode ser mais dif íci l, mas eu
estou tão presente fá quanto no /aô, eu
me comprometo tanto fá ( Viramundo)
quanto no laô.
Patrícia: No laô, você está filmando um
grupo, uma comunidade, você parece
buscar; no Viramundo você está fazendo
algo um pouco "de fora ", quer di zer:
vai fá, filma ...
Sarno: Aí eu começo a duvidar. Eu era o
Viramundo. Eu estava vivendo aquele
problema. Por que eu fiz o Viramundo?
Por que eu escolhi aquele assunto?
Escolhi porque era um problema social ,
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·um tema social importante ... Eu estava
em contato com Otávio lanni, amigo
meu, acabei escolhendo um tema social,
certo? Mas objetivamente também, se
você quiser, eu estava saindo da Bahia,
chegando a São Paulo, não conhecia São
Paulo, estava desempregado, quer dizer,
se eu quiser ir por a( posso dizer que me
identificava com cada um deles.
Waldo: Era um tema seu.
Sarno: Era um tema meu. Eu também
estava filmando a mim mesmo. Se você
q uiser eu posso até dizer, que se tirarmos
toda aquela capa de ciências sociais e não
sei o quê, vai fundo que é o mesmo laô
que está lá dentro : puro exagero, mas eu
posso até ir por a L Enfim, essas coisas são
complicadas, não são simples e talvez não
seja necessário classificá-las inteiramente
para continuar um processo de criação. O
vidente pode ser cego. Enfim, numa certa
leitura você tem razão, realmente são dois
filmes, são dois pólos opostos, eu aceito;
mas também não são, entendeu?
Patrfcia: Eu falo dois pólos opostos,
assim : religião naquele momento era vista
como alienação, o ópio do povo, em
muitas análises das ciências sociais. Hoje,
tendo a religião como objeto, busca-se
ver a lógica interna das diferentes práticas
religiosas. ~ claro que estou me referindo
a uma perspectiva mais antropológica.
Sarno: Agora eu posso te fazer também
uma pergunta: a religião como tantas
outras manifestações sociais, humanas,
não tem, objetivamente, concretamente,
momentos em que ela pode àssumir uma
função alienante, e em outros não? Ou
não?
Patrfcia: Não sej. Acho que essa é uma
questão complicada!
Waldo: ~ claro que sim I
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Sarno: Se é verdade que sim , então eu
posso dizer para você que naquela
situação, refletida em Viramundo,
analisada em Viramundo, a religião tem
um papel alienante. E no caso de laô,
naquele momento de /aô , se revelou uma
manifestação que é a afirmação de uma
resistência cultural, a afirmação da
resistência do homem, uma afirmação
do humano, portanto uma perspectiva
não alienante. No outro priv ilegiei a
perspectiva alienante. Alienante por que?
Porque a rel igião se manifesta de uma
forma que não permite a compreensão, a
consciência de outras vivências do ser
humano naquela realidade, então é um
empobrecimento do ser humano, então
realmente é alienante. São dois momentos
simultâneos, concomitantes, coexistem .
Também posso dizer para você que o
itinerário histórico do realizador é fruto
não de um plano racional, pré-traçado,
que você pode com clareza defini r, é
feito de mil coisas, é feito de
oportunidades, do acaso, de um
movimento que não é só seu , que também
se bate com intuições . ..
Waldo: No Viramundo você se identifica
com aquela gente toda, mas não tem uma
postura religiosa, não se engaja; no laô
tem mais um compromisso, pelo que
você contou.
Sarno: Posso lhe fazer uma pergunta? Mas por que o filme Viramundo priv ilegia
tanto essa perspectiva religiosa, e chama
atenção até das pessoas de que o tempo
dedicado à religião no filme é superior a
todos os outros ... Por que?
Waldo: Uma boa resposta, isso é verdade.
Sarno: Eu posso te dar uma explicação
hoje, dizer que o acaso me levou a filmar,
o acaso, porque grande parte foi áo acaso.
Eu nem sabia da existência, por exemplo,

daquela manifestação religiosa
pentecostal, eu não tinha visto nenhuma
vez. Sabíamos que ia ocorrer tal dia, em
São Bernardo. Quer dizer, chegamos lá e
filmamos.
Waldo: Principalmente num filme como
laô . .. todo um equipamento, toda uma
tecnologia, esse negócio não atrapalha?
Quando eu vejo um filme tão natural
como aquele, como é que as pessoas não
se perturbam com tudo aquilo? ~ uma
questão de uma técnica especial ou, por
outro lado, esse instrumental não estará
simboli zando a sua não relação concreta
com as pessoas? . .. Você está ali com "um
aparato, e esse instrumental simboliza
todo um aparato cultural, de um outro
nível de vida, de uma classe social
diferente; não há um símbolo também
nisso tudo aí? Até a questão financeira,
aquela máquina está longe do alcance
daquela gente, uma coisa maravilhosa,
carfssima. Às vezes vejo isto como um
corte.
Sarno: Bem, eu acho o seguinte : de uma
certa forma o ser humano é mais teatral
do que a gente pensa. Gosta de
representar. mais do que a gente pode
supor, do que eu mesmo supunha. No
caso de laô, comunidade religiosa, o filme
foi conseqüência de uma ligação que
perdura até hoje, eu não vou à Bahia sem
visitar o terreiro, vou lá várias vezes, são
meus amigos, independe de filmar, quer
dizer, a dona Filinha, o Arnol, a dona
Neném. Vou lá pedir a bênção à Filinha,
conversar com o pessoal, são meus
amigos, são pessoas que gostam de mim
independente de cinema, não tem nada a
ver com cinema, absolutamente, não
gostam de mim porque eu sou um
cineasta, porque vou filmá-los e eles vão
ficar na tela. ~ uma relação que existia
antes do filme e que existe depois do

filme, que é cada vez mais profunda.
Acho que talvez isso seja o fundamental,
na medida em que a relação num
determinado momento da filmagem quase
que não passa mais através da câmera. Na
verdade é uma relação pessoal - eu estou
ali e estou pessoalmente me relacionando
com uma pessoa que está se relacionando
comigo, e tem uma câmera no meio, mas
aquela câmera não me perturba a mim,
como também não perturba a eles, eu não
sei lhe explicar ... pode estar parecendo
até uma postura, até ... sei lá, mas não é
mesmo. A mim nunca me incomodou e
pode ter até, em alguns momentos,
incomodado a eles, mas ... nunca
percebi, no laô não percebo, em nenhum
momento houve esse incômodo.
Patrrcia: Isso era uma preocupação sua ao
fazer esse filme ou aconteceu no caso de
laô? Você já tinha .uma relação anterior,
você acha que isso é importante?
Sarno: Eu penso que é importante, e não
é. Porque neste tipo de trabalho é
importante também a sua expressão
cinematográfica, você está fazendo
cinema. também está num projeto
cultural, está num projeto
histórico-cultural, está inserido no
momento, e está batalhando neste
momento, está construindo uma
cinematografia, de alguma maneira,
queira ou não queira, está trabalhando
com a linguagem, trabalhando no
universo dos símbolos cinematográficos,
você não está lançado no caos, aberto
inteiramente ao acaso. Então, nesse
sentido, eu respondo que sim e não,
porque em alguns momentos o suporte da
expressão cinematográfica pode não ter
nada a ver com o relacionamento entre
realizador e comunidade. No Viva Cariri,
por exemplo, no momento em que estão
construindo a estátua do Padre Cícero, os
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os operários suspendendo uma placà que
vai compor a figura imensa do Padre
Clcero, de cimento, pré-construfda,
invertemos os movimentos, faz-se a placa
subir, descer, inserimos as dimensões da
estátua, o nariz tem cinco metros, a boca
tem dois metros . . . Evidentemente você
está apoiado num suporte de expressão
cinematográfica, de linguagem da
imagem, construção da imagem,
elaboração da imagem, você está com um
suporte cultural para expor ou criticar ou
revelar um dado que está ali no "real"
do documentário. Agora, inclusive, tem
um outro dado, quer dizer, hã mil dados,
sobretudo quando você está tentando
construir uma linguagem dessa no cinema
e você procura que essa linguagem tenha
um suporte na linguagem cultural popular
mais elaborada. Se você se apóia em
metáforas e estruturas de linguagem
elaboradas ou usadas pela comunidade
que você está filmando para construir
seu filme, você também está fazendo uma
ligação num outro nfvel. Ou não? Por
exemploJ no Nordeste, você tem toda urna
cultura popular, poética, formas
realmente ricas ... E se você se apóia
nelas para construir um filme, você não
está violentando ...
Patricia: Claro, você está construindo
também .. .
Sarno: Sobre a linguagem . .. Estou
dizendo isto porque você partiu da
relação como se houvesse um caminho
único, como se houvesse uma evolução
histórica, linear, de Viramundo . .. para
uma visão do laô como uma coisa mais
aberta, na qual você se curva, como se a
documentação ...
Patricia: Eu acho que você não estava ali
simplesmente se curvando para entender
o que eles pensam e passar aquilo tudo no
filme. Você estava tendo a sua visão em
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cima daquilo; agora, de qualquer maneira,
naquela mesma situação, se fôsse um
outro tipo de trabalho, de perspectiva,
poderia se fazer um filme em dois dias.
/atJ é um filme que jã foi passado em mil
lugares, e dã sempre um debate bastante
rico, em cursos de antropologia,
principalmente. Ele consegue, embora
sendo uma continuação sua, também
trazer à·tona essa lógica interna, essa coisa
que só um trabalho mais próximo, de
convivência maior possibilita. Eu estou
sempre pensando muito na relação com
a antropologia, essa busca de entender um
pouco mais.
Sarno: Olha, você tem razão, se não
tivesse um, não teria o outro, para
mim ...
Patricia: É, Geraldo, o que eu quero dizer
é que é muito diferente, por exemplo, dos
filmes de documentação do folclore . Puro
registro. Tem uma dança. Filma e pronto.
Sarno: O filme que resulta de uma
experiência de relacionamento . .. O
documentário é quase sempre
decepcionante ... tudo que ocorreu na
feitura do /aô, o meu trabalho todo, o
filme não alcança jamais a riqueza toda
daquele relacionamento: ele é um filme, e
como filme, nesse sentido, ele é
decepcionante! Quando eu termino, o
processo de fazer e de terminar tem uma
enorme gratificação, tem uma surpresa e
uma alegria permanentes, você vai
elaborando, constru indo, vai armando, o
que te dã uma enorme gratificação, e cada
vez mais ... É muito gratificante o lado
"cineasta", o lado "fazer", mas como
resultado final de uma experiência, de
uma relação na qual você se jogou de
corpo inteiro, você tra11ou uma luta,
aprendeu coisas, você deu, recebeu, o
filme é decepcionante porque sempre

IAÔ. Foro de ce na. Oireção Geraldo Sarno.
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resulta algo muito inferior à soma de
experiências vividas, sempre.
Patricia: E para as pessoas da
comunidade? .. . laô foi mostrado? ...
~ também decepcionante para elas ou é
ao contrário?
Sarno: Eu imagino que de uma certa
forma é, claro, há uma gratificação,
porque eles se vêem no filme, isso é uma
coisa que as pessoas todas gostam. Porém
a experiência de participar de um culto,
viver o transe, dançar uma noite inteira,
não pode nunca ser a mesma que você
depois vê na tela durante cinco minutos
da seqüência filmada. ~ como uma
fotografia: vai haver um casamento e
você fixa o casamento num álbum de
fotografias: a fotografia revive aquelas
emoções que ele viveu lá, mas . . .
Patricia: Os seus filmes . . . a maioria
deles é de curta metragem?
Sarno: Curtas e médias.
Patricia: Isso é uma opção de trabalho,
concreta, para um tipo de público? Você
tem alguma coisa clara com relação a
isso?
Sarno: Não, não tenho não. A televisão
acabou não sendo um mercado
espec(fico. Eles, na verdade, foram feitos
evidentemente para um público, mas para
um público que não·está organizado.
Muitos foram passados em televisão, na
época da TV Educativa, muitos deles
foram passados em determinados
per(odos da TV Educativa, quan~o a
Embrafilme tinha uma relação com a TV
Educativa. Hoje são passados em
exibições especiais, em alguns tipos de
debates, como você está falando, ou em
cinematecas e escolas.
Waldo: Por que essa desintegração
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latino-americana (cultural em geral) sendo
cinema uma linguagem que todo mundo
entende . . . Como você vê essa
desintegração? O que marca o cinema
latino-americano no contexto universal?
No Chile não há um cinema como em
outros pa(ses. Há um ótimo teatro; a
BoHvia não tem teatro, acabou, mas tem
cinema, ·o Brasil . . .
Sarno: Por exemplo, você falou em Chile,
num per(odo anterior a Pinochet, o
Chile ... (e mesmo antes do Allende),
o Chile foi um dos centros de
coordenação e análise, de mob ilização
do cinema latino-americano através de
um festival muito, muito importante, era
o festival de Viíia dei Mar. Viramundo
por exemplo foi apresentado pela
primeira vez fora do Brasil em Viíia dei
Mar.
Waldo: Em que ano foi?
Sarno: 1967. Era um festival
explicitamente latino-americano, então
para você ter uma idéia de qu~ essas ·
coisas não são isoladas, em um processo
poHtico latino-americano que golpeia
seletivamente certas manifestações
culturais, certas expressões culturais, o
cinema latino-americano foi golpeado
)unto com outras. No caso do Chile isto é
evidente, há uma cinematografia chilena
no ex(lio, inúmeros cineastas e atores e
atrizes, técnicos, que estão fazendo uma
carreira no exterior. A mesma coisa se
passou com a Argentina, Uruguai,
BoHvia. Há uma cinematografia que busca
ser continental, a latino-americana, o
único continente que se propõe a uma
identidade cultural cinematográfica e isso
já vai há décadas. Essa proposta de
cinema continental, essa proposta de
identidade de cinema feito em diversos
pafses, identidade latino-americana de
cinema, já é aceita e se reflete em vários

países. Há também ensaios, livros, estudos
crfticos com essa abordagem de saber
relacionar os filmes. Nos festivais como
o de Havana, você tem a troca, o
intercâmbio entre cineastas e técnicos.
E ao lado das cinematografias mais
consolidadas, como as do Brasil, México,
Argentina, Cuba- surgem as novas,
estimuladas pelas lutas nacionais da
liberação, como Nicarágua, Guatemala,
El Salvador.
Patrfcia: Eu acho que o cinema brasileiro
tem aí, uma certa autonomia no cinema
latino-americano como um todo, não é?
Tem um cinema brasilei ro e um cinema
latino-americano, fora, não sei ...
Sarno: O Brasil teve e tem um papel em
todo esse processo.
Waldo : Há dez anos que não havia um
festival latino-americano em Veneza.
Sarno: O importante é que ele existia nos
países latino-americanos, isto é que é o
fundamental. ~ um cinema que se explica
como testemunho e como projeção de
uma cultura latino-americana.
Waldo: Tem um problema também que é
a questão da transposição da obra literária
para o cinema, é um problema que se
discute muito, uma área que depende ou
do texto literário ou da interpretação que
o ci nema faz, eu não sei ... parece que
essa transposição para uma outra
linguagem é um problema bastante
difícil . .. Como você interpreta· isso os símbolos da linguagem literárià e os
símbolos da linguagem visual ...
Sarno: Eu acho que antes de você fazer
um filme , pôr a câmera nas costas, de
alguma maneira você tem que "ver" o
filme, por mais incompleto que seja esse
ver, num primeiro momento. Poderia ser
uma série de acordes musicais, uma forma

esvaz·iada de conteúdo mas que tivesse
uma estruturíl, alguma coisa você tem que
ter visto, uma imagem primeira, uma
imagem vista em um conjunto, algo que
você pôde perceber na sua totalidade,
embora possa ser simplificada, mas tem
que ser fundamental, tem que ser uma
coisa essencial dentro da estrutura, e
bastante forte para ser presente e te
estimular e te conduzir pelo menos até
uma segunda etapa, ou até o final, se ela
for o bastante forte. Isso pode ser dado
por um livro, como pode ser dado por
uma frase, como pode ser dado por uma
foto . Na verdade, a imagem fundamental
do meu filme De/miro Gouveia, quando
eu amarrei o filme na minha cabeça, foi
uma fotografia, que eu nunca vi.
Historicamente, um senador levou para o
Senado uma fotografia de Delmiro
Gouveia, acusando Delmiro Gouveia de
estar reunindo um exército de
cangaceiros, com canhões, para
revolucionar o sertão. Então havia uma
foto na minha cabeça que era de Delmiro
Gouveia com um exército de cangaceiros.
Na verdade os cangaceiros eram operários,
e os canhões, canos e tubulações de água.
Delmiro estava levando água da cachoeira
até a fábrica e a Vila Operária. Eu já tinha
um montão de dados, já tinha um montão
de coisas ... não me pergunte como nem
porquê ... mas quando eu "vi" essa foto,
essa foto que eu nunca vi, essa imagem foi
a imagem unificadora, essa imagem me
levou até o final; acabou em cartaz, em
marca do filme. No filme é uma foto, e
não tem seqüência, não tem princípio
nem fim, uma foto que surge num
momento em que ele está elaborando o
plano de construir sua obra. Esta imagem
foi uma imagem geradora, uma imagem
concentradora, ela não só gerou mas
sobretudo ela agregou. Por oposição,
também a imagem dele ou na
cachoeira. Porque na medida em que
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na primeira ele é todo um s(mbolo de
força e de presença social, armado com
um exército, na outra, é ele em solidão:
nu, absolutamente nu e só, frente a
cachoeira que quer dominar. Penso que,
de alguma maneira, esses são os dois
momentos da criação. Às vezes, os dois
momentos vêem ao mesmo tempo, os
dois correm como se fosse poss(vel
co-existirem no mesmo instante, a
dualidade naquele instante preciso.
Então, acho que na relação literatura e
cinema, da qual você estava falando, o
filme surge, a idéia do filme surge no
momento em que de uma obra
literária o realizador consegue ter essa
imagem globalizadora, agregadora. Na
leitura do texto, no trabalho, em
determinado momento, ele intui ou
formula, digamos, essa visão agregadora .
Como que aquele conjunto de elementos
estruturados de uma maneira literária,
que estão realizados em termos
literários . .. como é que eles voltam a se
agregar para se reformular ou se reafirmar
numa outra linguagem, que é a imagem, o
som, movimento, eu acho que é por a L
Waldo: Voltando à questão inicial do
tema Religião. Eu nãQ sei se você teria
alguma sugestão, alguma proposta. Como
é que a gente poderia aproveitar mais a
forma "cinema", utilizar melhor esse
recurso? Acho que o estudo, a pesquisa
etnográfica tem o seu lugar.
Levantamentos, pesquisas sócio-religiosas,
tudo isso ocupa um lugar importante; mas
será que isto transmite tudo que a gente
quer comunicar do processo, de um
fenômeno religioso, por exemplo? Eu
acho que a documentação visual traz
elementos que nós até hoje não
esgotamos ou nem sequer chegamos
através do método, dos sistemas
tradicionais, ou, até, modernos de
estudos, entendeu?
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Sarno: Você acha que a documentação
cinematográfica . ..
Waldo: Ela enriquece tremendamente os
enfoques que a gente faz .
Patricia: Só completando, eu acho que é
uma questão de diferentes linguagens, não
que uma esgote mais um objeto que a
outra.
Waldo: ... De qualquer mane ira, através
do cinema, sei lá, você diz mu ito mais do
que muitos livros de pesquisa.
Sarno: Waldo, você está me perguntando
umas coisas que eu não sei explicar, eu
faço um esforço para tentar responder,
mas isto não está na área das minhas
preocupações. Eu posso estar muito
enganado nisso, mas penso, hoje, que
é através da religião que o homem
marginalizado do , Nordeste exprime o
que há de mais fundo nele mesmo,
amor, solidé_lriedade, revolta, desejo de
libertação, ou seja, é através do fenômeno
religioso que se pode compreender com
mais profundidade o ser humano, é o'nde
ele se revela mais profundamente. Isso é
o que me aproxima da religião e, nesse
movimento de buscar compreender,
acabo por compreender melhor a mim
.mesmo, está entendendo? Mas isto não
me faz obrigatoriamente um religioso.
Agora também, ao mesmo tempo, me faz,
porque permite que eu desenvolva em
mim mesmo uma sensibilidade religiosa,
embora não obrigatoriamente
confessional, está certo? Guimarães Rosa
tem um personagem cuja angústia
religiosa é tamanha, que ele realmente
freqüenta e participa de várias religiões,
"bebe água de toda fonte". O que me
atrai é o fenômeno religioso, ele pode
estar no candomblé, na religião católica,
num culto pentecostal, porque no homem
rel-igioso eslão se exprimindo algumas das

contradições mais profundas da sociedade
brasileira.
Patrfcia: É, eu tenho me aproximado
muito do cinema, e acho que, enquanto
linguagem, pode trabalhar muito junto
das ciências sociais, das pesquisas
acadêmicas mesmo. Uma descrição
etnográfica, por exemplo, lançando mão
do " visual " , pode ser surpreendentemente
rica. Acho que já está havendo, em
alguma med ida, alguns trabalhos que se
aproximam desta proposta.
Sarno: Eu não conheço mais
especificamente a literatura da ciência
social e da antropologia sobre a religião.
Eu não li senão alguns dos clássicos sobre
a rel igião afro-brasile ira, por exemplo:
Roger Bastide, Gilberto Freyre, Edson
Carneiro . ..
Waldo: Gostaria de explicar porque
levantei esta questão . .. Eu participei de
uma série de debates levando filmes - do
Maranhão a Santa Catarina - e nunca me
cansei de ver os filmes, cada vez que revia
um filme eu descobr ia alguma coisa que
não tinha visto antes. O Viramundo ,
inclusive, eu vi não sei quantas vezes, e os
debates que havia de um filme de vinte ou
trinta minutos, era uma coisa muito mais
rica do que uma aula, do que um livro
que você·manda o cara ler, entende?
Acho que o poder sintetizador do
cinema .. . a linguagem cinematográfica
para mim tem uma força própria para
aj uda r a compreender um fenômeno ou
discuti-lo . . .
Patricia: Já se sabe de um e outro
trabalho de tese na área de antropologia
que pretende usar vídeo como parte da
dissertação de mestrado, não como
ilustração complementar. Eu mesma
venho fazendo um trabalho em VT, com
José lnacio Parente, ligado a minha

pesquisa sobre Folias de Reis. Acho uma
experiência fascinante. Mas Geraldo, fala
um pouco mais do lad e de um certo
problema que eu acho você está vivendo
com relação ao filme.
Sarno: O filme levanta a seguinte
questão: se ele é projetado na Bahia, ele
expõe o terreiro e a comunidade religiosa
.aos outros terreiros, aos pais e mães de
santo de outros terreiros. O problema da
competência, da fidelidade ao culto, ou
seja, o filme expõe o terreiro aos conflitos
entre terreiros e às disputas que existem.
Isto é natural no candomblé, é
permanente, faz parte do universo
religioso, da sua lógica, faz parte, essa
coisa faz parte. Quem sabe mais, quem
sabe menos, quem é mais competente,
quem é menos, faz parte do universo. Por
outro lado há um enorme preconceito
contra todos esses cultos, e o filme tem
uma série de revelações que se explicam
no contexto da comunidade da qual você
fez uma leitura cinematográfica. O filme
quer ser fiel ao culto e à minha
capacidade de compreendê-lo, de me
relacionar com ele, naquele momento. Eu
não tenho porque me submeter a
restrições nem porque fazer concessões.
Não tinha porque sacrificar essa relação,
quer ao temor de ser incompreendido ou
mal-compreendido por um público
preconceituoso, quer aos conflitos entre
terreiros. O importante ali era a relação
entre o realizador e a comunidade. Ainda
penso que o filme não tem ainda porque
ser divulgado comercialmente. Essa
postura foi possfvel, por outro lado, por
que o filme foi produzido sem objetivo
comercial imediato.
Patrfcia: Para mim, quando você fala
assim : "passar aquela barbaridade, não ter
que explicar" e que as pessoa's são
pre.conceituosas e não vão entender, o
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que eu acho que Ja{J consegue, é
exatamente não levar a esse tipo de
pergunta, esse tipo de cr ftica, de
preconceito. É um filme belfssimo.
Sarno: Você tem certeza?
Patricia: Talvez eu esteja falando com
relação a um público mais espec(fico que
é com quem tenho visto mais debates
com esse seu filme.
Sarno: O filme foi projetado muitas
vezes, já estive presente a várias projeções,
projeções especiais, um público de
analistas, psicólogos, antropólogos,
estudantes.
Patricia: De repente a gente ficou em laô,
Viramundo, e os outros filmes seus?
Sarno: São momentos diferentes. Em
Casa grande, Segunda-feira foi a primeira
vez que usamos música composta. No
caso de Segunda-feira, isso resultou uma
coisa nova para mim, éu sempre tinha
usado música já feita, de disco. Foi uma
coisa importante, porque foi importante
na linguagem, esse ganho, essa coisa foi
uma descoberta. Têm filmes que seguem
uma linha. Você faz um filme e às vezes
"faz alguns outros que não são tão,
digamos, marcantes, ou inovadores, que
para você não representaram muito. A(.
subitamente, se concretiza em um uma
ruptura, dá-se um passo à!frente. Ele fica
importante, marca, na medida em que
você tem a possibilidade de uma visão em
perspectiva.
Patrfcia: E Espaço sagrado, e parte do
laô, não é não?
Sarno: Eu tinha a idéia de fazer uma série
de filmes, uma série de ensaios sobre o
culto afro-brasileiro, e posso retomar o
projeto a qualquer momento. O Espaço
sagrado é um filme introdutóri.o. É a
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geografia do candomblé, uma introdução,
um capftulo do Roger Bastide. O final do
filme é o começo do laô, é uma iaô que
entra em transe, termina um fil me e
começa o outro. Quando term ina o filme
na água, no rio, ar uma iaô entra em
transe, cai, é outro filme que começa. O
que é uma iaô? Que que é o transe? É o
laô que vai responder. Ar começa o laô,
que é o segundo. Mas Espaço sagrado,
o filme, diz muito pouco em termos de
cinema, em termos cinematográficos, é de
uma simplicidade, de uma ingenuidade
total. Nenhuma construção , é um filme
didático, linear, que explica o que que
tem um terreiro : esta aqui é uma árvore
sagrada, esta outra divide o terreiro ...
Patricia: Mas você mesmo coloca que a
sua iniciação na antro polog ia foi nesse
filme . Eu acho que parece um capítulo,
uma introdução de tese. Você começa a
explicar porque você foi busca r aque le
objeto. Uma coisa muito clar in ha.
Sarno: Eu não me lembro, eu não me
lembro mais onde coloquei que tivesse
tido alguma iniciação na antropologia . . .
Waldo: A fidelidade do cineasta ao seu
próprio roteiro não se rompe um pouco
quando começa a filmagem?
Sarno: Rompe tudo, não tem roteiro, eu
nunca tenho roteiro nos documentár ios.
Waldo: Fico imaginando que a imagem
surpreende o próprio cineasta. Há na hora
da filmagem e só se vê na hora de ' montar
um filme . .. Às vezes fico imaginando
que se eu fosse mont ar um f ilme eu ia
fazer outra história, porque tendo tanto
material . . .
Sarno: A montagem é muito importante,
como tudo, tudo é importante.
Anteriormente eu te disse que o filme
resulta sempre mais pálido do que a

experiência toda que você viveu . Dá até
cert o desapo ntamen to . A gente pode até
comparar com uma foto em relação ao
fa to que aquela foto está documentando.
Por o ut ro lado o quê que ocorre? Ocorre
que você passa dois meses no Nordeste,
nesses dois meses você fi lma quase todo
d ia; você f ilma um cantador na feira,
hoje , amanhã você pega a estrada, viaja,
chega a uma tribo ind ígena , pára , fica
três d ias. Conhece, transa, documenta,
f il ma, tal , e depois de três dias você cai
na estrada, recolhe sua rede , sua
pa rafernál ia, seu equ ipa mento, bota tudo
no car ro, pega a estrada, vai não sei onde,
faz um co ntato com não sei quem, com
um advogado por exemplo. No outro dia
você está f ilmando um grupo de
camponeses, numa fazenda . Estão lá
lut ando pela terra. Você passa do is meses
filmando coisas, as quais você pode até
se vincular intensa mente naquel e
determinado momento, três, quat ro dias,
depois você diz tcha u, vai embora e vai
abrir novas relações. Você passa do is
meses fazendo isso, transa ndo o Nordeste,
a paisagem que nte, o sertão . A í você
vo lta. Fil mar sign if ica preencher espaços
de uma estrutura vazia, a qual você intu iu
ou pré-viu . Os pl anos fi lmados vão
preenchendo aq uela estrutura, digamos, e
a estrutura vai se modifica ndo em fun ção
também do q ue você vai faze ndo, a
estrutura se modifica, ela vai se
modificando , porq ue ocorreram coi sas
surpreendentes, e a estrutu ra va i se
enriquecendo, o u não .. . Mas de .
qualquer maneira vai se transformand o,
no fi nal desse processo a sua estrutura
volto u muito mais de nsa, carregada de
conteúdo, de significados, embora
confusos. A montagem transa a relação
ent re a estrutura pré-vista já transformada
e o apa rente caos do material filmado .
Mas você f ilmou tudo e não viu ainda

nem um metro do filmado. Eu acho que
em grande parte a realização depende da
capacidade de fixar a imagem na cuca,
sabe, meter a imagem na hora que está
sendo filmada, essa capacidade de
improvisar, vendo, pré-vendo, fixando ,
relacionando com outras, isso é o beabá.
Isso o cara tem que ter. Isso não é fim de
linha, isso é o começo . O literato terá
outra, aquela combinação de palavras,
entendeu? O músico, sons e ritmos. O
cineasta tem que transar essa, tem que
viver com essa capacidade de transar esse
negócio da imagem, também a relação
com o som , mas enfim, o básico é a
imagem . Num determinado momento,
volta-se da viagem, vai para o laboratório,
faz o copião, e tem uma maçaroca de
material. Essa primeira maçaroca que vem
não te diz nada, você tem que organ izar,
ordenar, limpar. Aí começa um
movimento, no meu entender, que
envolve uma dialética, em que volta com
a co isa enriquecedora, que é quando esse
material começa a exigir uma estrutura ;
aquela estrutura varia agora , já
transformada, mas o material então faz as
suas exigências. Aí vem uma nova etapa
de criação. A partir do que você
pretendeu, aquela coisa vaga, mas que ao
mesmo tempo, também é clara. Vaga , que
eu digo, porque ela não tem contornos
absolutamente precisos, e aquele materia l
que está ali , ele também exige, impõe-se .
E Ie está ai i, está presente, o cara está
dizendo uma coisa e está dizendo uma
coisa precisa, o plano é um plano , está al i;
mas começa um outro barato , a ( você
tem que sentir o que que é, e a partir daí,
todo momento é criativo, como todo o
momento da filmagem foi criativo,
preenchendo espaços, somando ,
acrescentando, porque nesse momento
tudo vai se delineando, vai se definindo.
É um momento muito próximo do
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musical também, imagino. Ao mesmo
tempo que tem esse lance do global, da
estrutura, tem também o do particular,
quer d izer, a valorização do particular,
porque nada está só no global, no total, a(
começa também a relação do particular
co m o todo, a( vem níveis e n(ve is que .. .
A relação dos planos, por exe mplo, você
só arma uma estrutura a partir do
momento em que começa por relacionar
dois planos, pode ser por oposição ou por
soma, etc. São espaços que se preenchem
quando se inter-relacionam, está certo?
Isso parece abstração, mas não é. A
imagem é concreta, está ali: é um rio, as
águas estão correndo, tem um cara
pescando, a(, subitamente, durante a
fi lmagem, você se surpreendeu com um
outro rio, que você filmou lá no sertão,
seco, não tem uma gota d'água. Aqui
você tem um rio com pescadores
pescando, vivem do rio, do outro lado
você tem um rio seco, areião gigantesco,
onde as pessoas estão morrendo de sede,
as pessoas estão tirando água podre de um
poço cavado no leito do rio para beber;
no primeiro estão pescando para comer .. .
Se você consegue, na estrutura do filme,
armar isso de maneira que você não diga
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apenas de maneira descritiva e linear, um
atrás do outro, aqu i'está um rio, num
litoral, não sei o quê, que os caras não sei
o quê não sei o quê, e tal, mas se você
consegue armar a estrutura de maneira
que esse movimento pendu lar
Patr(cia: Isso é dialético . ..
Sarno: .. . Claro, o relac i on<~mento de
oposições, ou de complementaridade.
Você armar uma estrutura tem uma
harmonia ou uma desarmonia . O filme
vinga e segura porq ue ele realiza uma
determinada estrutura. R-ealizar essa
estrutura é o que o ci neasta está
buscando. E essa estrutura não se revela
num primeiro momento para o
espectador, pode não se revelar nunca
inteiramente. No entanto, realizar essa
estrutura - poética - pode ser o objetivo
último, a essência do trabalho
cinematográfico.

* Geraldo Sarno ~produtor e diretor de
cinema e reside no Rio de Janeiro. (Saruê·
Fi/,_).

Ellltllttllltl.

•ll••r••fltf ptlrtl~lptlnt•
e tltl~llmenttlrltl ti• ~lnemt1
YVONNE MAGGIE

A " etnografia" e a "observação
participante" foram tradicionalmente
usadas pela Antropologia. Etnografia é
uma tarefa que implica na descrição
pormenorizada de um ethos ou de um
universo cultural historicamente dado. o~
antropólogos usaram esta forma de
trabalho porque, inicialmente, estavam
voltados para o estudo de sociedades
"tribais" distantes, espacial e1
culturalmente, da sociedade ocidental.
Mas para descrever estas sociedades
tinham, também, que descobrir um meio
de observá-las, já que esta d istância
cultural trazia uma dificuldade de
aproximação e entendimento. Para
enfrentar esse problema, os
pesquisadores, a pa rtir de meados do
século XIX, usaram o que mais tarde veio
a se chamar de "observação participante".
Os pesquisadores viviam algum tempo
com o grupo que era seu objeto de
pesquisa e, a partir dessa vivência,
tentavam descrever seus modos de viver,
pensar e sentir. O processo seria quase
como o aprendizado de uma criança que
se socializa numa determinada sociedade.
~ claro que existiam muitos problemas
nesse tipo de trabalho, já que o
observador e participante da cultura em
questão não era uma criança nem
pertencia a esse un iverso . No entanto,
esta perspectiva de trabalho trouxe
resultados interessantes para a
metodologia das Ciências Sociais. A
convivência com o grupo estudado

permite perceber n(veis de realidade
diHceis de serem captados apenas através
de uma comunicação verbal. Mais tarde,
os antropólogos também se voltaram para
o estudo de sociedades ma is próximas à
sociedade ocidental. Estes grupos, embora
mais próx imos espacialmente, nem
sempre estão próximos culturalmente.
Desta mudança de objeto surgiu uma série
de novos problemas no que se refere à
descrição e observação. Ou seja, o que é
ser distante ou próximo culturalmente? O
que aproxima ou distancia o observador
do observado? Alguns pesquisadores, mais
recentemente, começam a estudar os
próprios grupos a que pertencem,
tentando descrevê-los e observá-los de
uma forma paralela à descrição e
observação de grupos distantes.
Descrevendo e observando grupos
"familiares" ou "não familiares" ao
pesquisador, pode-se pensar que esta
perspectiva de trabalho foi e continua
sendo uma das mais importantes
contribuições da Antropologia. A vivência
do trabalho de campo permite ao
pesquisador refletir sobre uma realidade
"exterior" e ao mesmo tempo sobre a
forma de traduzi-la para universos
simbólicos diferentes. Um dos princ ípios
básicos deste trabalho é que a descrição
e os cortes que o pesquisador faz ha
realidade, devem sempre partir da própria
maneira pela qual o grupo estudado
recorta e descreve sua realidade. Todo o
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esforço do pesquisador se volta para a
percepção do observado, para a maneira
pela qual o grupo percebe e vive esse real.
O pesquisador tem que fazer uma
tentativa de minimizar sua própria visão,
condicionada por sua cultura, e partir
para desvendar a visão do outro. Sabe-se,
por outro lado, que essa descrição é
sempre uma "interpretação", uma versão,
e que está eivada da subjetividade do
pesquisador. A consciência deste fato
permite discutir a própria "objetividade"
e pensá-la de outra forma. Ou seja, a
versão do pesquisador que descreve uma
realidade implica uma subjetividade, e a
consciência dessa subjetividade leva-o
a relativizar o próprio conceito de
objetividade. Ser objetivo é sempre uma
questão relativa e quanto mais se assume
a subjetividade e parcialidade do relato
maiores serão as possibilidades de
relativização.
Os pesquisadores que partem dessa
perspectiva estão, portanto, em contato
direto com as pessoas estudadas. Lidam
com "gente" e não com números ou
estatísticas. Acredito que esta posição
dos pesquisadores que fazem observação
participante é o que mais aproxima o
Cientista Social do Documentarista de
Cinema. Os dois, em princípio, estão
lidando com pessoas e voltados para uma
realidàde "exterior", ou melhor "para
fora". Têm portanto alguns pontos em
comum mas usam linguagens diferentes2 •
Uns usam a forma escrita, outros a forma
ci nematográfica. Essa diferença de
linguagem traz, é claro, uma série de
questões que também nos distanciam. O
documentarista de cinema não está
comprometido com um universo
"científico". Acredito, no entanto, que é
justamente por isso que esses pontos de
proximidade podem levar a discussões
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· estimulantes, sobretudo no que se refere à
descr ição e observação de religiões
populares.
Quando nos voltamos para a r eligiosidade
popular estamos sempre dian te de al9o
que é ao mesmo tempo próximo e
distante. Alguns cientistas soc iai s são
membros de grupos religiosos e todos nós,
de uma forma ou de outra, temos nossas
"crenças". Essas realidades que estão
próximas e ao mesmo tempo distantes,
acarretam uma dificuldade inicial de
descrição. Se estamos sempre em contato
com velas nas esquinas, "trabalhos" em
cem itérios, batuques de tambores,
procissões etc., e se essas realidades
também são distantes porque pertencem a
yrupos sociais nem sempre próximos,
estamos acostumado s a pensá-las através
de nossos próprios cód igos culturais, que
hierarquizam e estabelecem fronteiras .
entre os universos simbólicos. Como sa ir
dessa "prisão"? Como descrever essas
manifestações culturais minim izand o
nosso ponto de vista? Como, por
exemplo, descrever uma pessoa em transe
sem cair no preconceito de vê-la como
man ifestação individual e psicológica?
Acredito que muitos documentaristas de
cinema, em maior ou menor grau, se
· preocupam com isso.

Este texto foi apresentado como Introdução
ao catálogo da III Mostra de Filme
Etnográfico sobre Religiões Populare• no
Brasil, de 8 a 14 de agosto de 1977 na
Cinemateca do M useu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro /EMBRAFILME.
2

Ver, para-essa discussão da linguagem do
documentário, o artigo de Sérgio Santeiro,
"A voz do dono ", publicado a seguir.

Conceito de dramaturgia natural
S~RGIO SANTEIRO

Este trabalho do cineasta e professor
Sérgio Santeiro, originalmente
apresentado numa mesa redonda sobre
Cinema e Ciências Sociais, no Rio de
Janeiro, desenvolve uma teoria nova a
respeito de um gênero cinematográfico de
particular fertilidade no Brasil, o
documentário. Conhecido, praticamente,
apenas entre os sócios da Associação
Brasileira de Documentaristas, o texto é
aqui publicado pela primeira vez".

A presente comunicação procura
elaborar, de forma ainda não definitiva, a
aplicação do conceito de dramaturgia
natural como possibilidade de superação
relativa da subjetividade no documentário
cinematográfico. Chamo dramaturgia
natural o fenômeno tornado mais
evidente com a adoção pelo cinema do
som direto - gravação simultânea do som
e da imagem permitindo que os retratados
se expressem também pela própria voz e não a do cineasta - e mais, que essa
expressão apareça integrada e
mutuamente comentada, o som
criticando a imagem e vice-versa.
Com efeito, o documentário tradicional
era constit'u(do de uma série de imagens
mudas, geralmente colhidas ao vivo , a
que, depois de selecicinadas e ordenadas,
era sobreposto um comentário na voz de
um locutor que nada mais é que uma
persona do cineasta. A narração tinha,
· neste caso, a função principal de

identificar as cenas, explicando-as e
formando um conjunto adequado à
expressão do que o cineasta julga
relevante indicar, de. vez que as imagens
mudar,n possuem uma carga elucidativa
bastante limitada.
É escusado dizer que esse processo de
fazer falar as imagens na verdade só serve
para o cineasta se fazer ouvir. O efeito

Koulechov 1 permitiu mostrar como a
sucessão de imagens consegue transformar
o sentido de sua totalidade. Assim
·
também alguns apanhadores de imagens
descobriram, na prática, como a narração
determina o sentido da imagem.
A transformação imposta pelo som direto
faz-se n(tida na medida em que o
complexo de imagens sonoras, ao
contrário das imagens mudas de antes,
constitui uma unidade já autônoma e
dotada de significado pleno. Em
conseqüência, podemos ter a atenção
despertada para vários fenômenos ou
aspectos que não estão exclusivamente
submetidos ao que o cineasta quer
ressaltar.
~ claro que a simples adoção da novidade
não basta para garantir a objetividade ao
relato; o que temos é mais um acréscimo
na impressão de realidade, estudada por
Christian Metz 2 •

Devendo sua existência a um artiffcio de
ótica que, além da fotografia, permite
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sugerir o movimento, a magia do cinema
repousa no acréscimo da impressão de
realidade, e que nos concede a graça de
podermos assistir à realidade quando a
verdade é que a sofremos. O interesse na
fidelidade cada vez maior da
representação da realidade tem servido de
eixo à evolução do cinema, notadamente
em sua caracterização técnica : som, cores,
dimensões, requisitos que garantem a
existência física da impressão de realidade
e a permanência de sua eficácia junto aos
assistentes. O som direto é mais um passo
na direção acima indicada, com o intuito
de aprimorar a fidelidade de reprodução.
O que temos sublinhado é que o registro
sonoro altera a natureza da expressão que
passa a se manifestar através de unidades
com autonomia própria, mas que ainda
podem ser e são manipuladas pela
ordenação e seleção do material
registrado, ou ainda pela escolha de
temas, situações, problemas e pessoas a
serem fixados.
No entanto, é inequívoca a possibilidade
aberta pelo som direto como registro de
informações explícitas e latentes,
normalmente perd idas mesmo pelo mais
atento dos observadores. A importância
que atribuímos neste particular deriva do
fato de a gravação, ela mesma, ser
anti-seletiva, anotando toda a expressão
sonora contida na tela e não
exclusivamente o que é percebido pelo
autor. Mais do que isto, o registro
obedece a uma organização que é própria
do depoente, nem prevista e nem desejada
pelo filme, que antecede à escolha e
permanece mesmo com a seleção
posterior, a menos que a gravação seja
completamente desfigur.ada, o que ainda
neste caso ficará patente.
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Finalmente, ao reproduzirmos não só a
situação fotográfica dos fenômenos
abordados, mas, sobretudo, a fala e os
sons focalizados, ruídos naturais e
comentários dos circunstantes, é que se
pode alcançar um conjunto de ex pressão
autónoma, em que podemos ver as
manifestações conscientes e as
inconscientes, certamente ma is
reveladoras que a mera imagem.
Ocorre, então, com o documentário, algo
que o reaproxima do drama, ou filme de
ficção. A encenação que, no drama,
organiza a expressão do comportamento
dos atores frente à câmera, como forma
de veiculação da narrativa, é adotada pelo
documentário com a diferença de que,
neste, a encenação não se coloca em
referência a um modelo estético e sim a
um modelo social mais amplo que é
diretamente plasmado pelas condições
sociais de vida dos depoentes.
A maneira do entrevistado dizer o se.u
texto, a reação às perguntas, pequenas
entonações de voz, a postura ou a
expressão facial críticas do entrevistado
ou de outra pessoa que esteja a seu lado,
a relação do local em que a entrevista é
· feita com as interferências que possam
ocorrer, o contraponto de entrevistador e
entrevistado, tudo são elementos dotados
de significação e que compÕem um
quadro de comportamento cénico a que
podemos chamar de dramaturgia natural.
A dramaturgia natural é o conjunto de
recursos expressivos de que o depoente
lança mão para representar o seu próprio
papel. O desempenho do ator natural visa
a passar, ao invés do papel estético, como
ocorre de ordinário nas encenações, o seu
próprio papel social que é o modo pelo
qual assume a realidade social na

qualidade de sujeito. Na dramaturgia
natu ral, as suas ações banais do cotidiano
são feitas de monstrativas ou exemplares
de visão do mundo. O que se deu pela
cont ingênc ia de inúmeros fatores e
ci rc unstâncias ganha uma dimensão
dramática, mediatizada pela consciência
do ator que, primeiro, foi sujeito de uma
exper iê ncia vivida, e é agora sujeito de
uma memó ria re-vivida , passível de
sel eção e crít ica que a faça digna do papel
q ue o sujeito atribu i a si mesmo .
A perspect iva de análise visualizada com o
estudo da dramaturgia natural surge mais ·
nít ida com a crise da representação que
tanto pode ocorrer pelo despreparo
cênico do ator, como pela interferência
da realidade sobre a cena . Trata-se de
perceber a correção de seu desempenho, a
propriedade dos recursos cênicos que
utiliza, a alteração de seu comportamento
face ao contracenante ou a sua
capacidade de improvisação com o
surgimento de situações inesperadas.
Comportando-se como ator, o
entrevistado é exposto, e tem consciência
d isto , a fazer o personagem evoluir em
cena sem a devida maturação, e, nessa
situação dinâmica, surge a necessidade de
integrar coerentemente a personalidade
tr fplice que encarna : o sujeito real, o
personagem dramático e o ator natural.
A primeira face desta personalidade sofre
uma determinação social mais direta,
plasmada que é no confronto quotidiano
com a real idade mesma, e absorvendo
todo o código de padrões sociais que
regem a sociedade onde ocupa uma
posição específica e concreta. A segunda
face corresponde a uma idealização da
anterior, e é produto de uma reflexão que
seleciona e reveste suas características de
fato à luz dos valores e normas éticas,

socialmente determinadas, pelos quais se
orienta na vida real. A terceira face é a
atualização da anterior, em novo
confronto com a realidade, já agora numa
relação diversa em que a espontaneidade
cede lugar à encenação.
A profecia fechada
Mestre na arte de representação natural ,
temos um exemplo extraído do filme
Visão de Juazeiro, realizado por Eduardo
Escorei em 1970, e que, por ocasião da
grande romaria à nova estátua do padre
Cícero, analisa a presença e a significação
política do santo do Nordeste.
Rigorosamente construído, reporta a
ocupação da cidade pelos romeiros, em
paralelo com cenas de arquivo que
documentam a inauguração de um busto
do padre Cícero.ainda em vida. A
impressão é de que se. trata de cenas
absolutamente idênticas, filmadas ao
mesmo tempo, mas que de fato estão
separadas por quase cinqüenta anos. O
confronto de passado e presente choca
pela mesmice do aparato oficial em torno
do santo, os mesmos desfiles cívicos, mas
certamente choca muito mais pela
mesmice das condições de vida dos
romeiros.
As diferenças fundamentais entre um e
outro período são formuladas pela
narração em duas observações de grande
acuidade. A romaria, manifestação
religiosa que, em princípio, constitui uma
forma de comportamento de grande
massa, começa a ser escampada à sua
maneira pela elite dominante, como
oportunidade comercial e de demagogia
política, a ponto de, hoje, o romeiro ser
apenas um espectador inquieto,
marginalizado de sua própria expressão. A
segunda observação comenta a liderança
exer-cida pelo padre Gfcero, capaz de
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intensa mobilização social, l"elacionada
aos principais fenômenos da vida
nordestina e que, ao invés de geradora de
ação, não passou de mais um mecanismo
de controle que, mesmo depois da morte
do lfder, permanece vivo e atuante ainda
como controle na memória dos fiéis.
Há neste filme uma entrevista com um
velho beato, anunciador de uma profecia
a ele transmitida em milagre por "um
homem, homem muito alvo, olhos azuis,
cabelos amarelos, roupa alva que
escandeava". Inicialmente a figura
descrita coincide com a imagem de Jesus
Cristo, também referido mais tarde como
um menino, sem que em nenhum
momento o beato lhe desse o nome de
Cristo. A profecia marcava o dia da volta
do padrinho à Terra. A própria forma da
narrativa, com o uso de uma linguagem
altamente poética, lembra a de um
contador de histórias já plenamente
familiarizado com seu enredo, a ponto de
repeti-lo, palavra por· palavra, como se
recitasse num tom, ao mesmo tempo
desinteressante para ele, mas sugestivo
para o ouvinte. Trata-se de um longo
monólogo em que o beato narra o
acontecido com ele sem interrupção ou
interferência do entrevistador.
Chamo a atenção para o fato de que,
sendo a narrativa sobre um.
acontecimento sobrenatural, o depoente
tem absoluta consciência da
inverossimilhança do que conta, a ponto
de se reservar a exclusiva manipulação da
parábola, e desviando o que há de
inacreditável na história como um todo
para um pequeno recurso narrativo. Ele
próprio põe em dúvida, espontaneamente,
a " mentira" do milagre ao se referir à
data marcada para a volta do santo, e que
é "três anos e meio após sua morte" . Ora,

três anos e meio já se passaram há muito
tempo e nada aconteceu, portanto a
profecia é mentira. Depois de breve
pausa, em que se delicia com a ignorância
do entrevistador em resolver o impasse. O
narrador resolve o enigma, alertando que,
na linguagem da profecia, três anos e
meio equivalem a três per(odos e meio de
dez anos, sendo, então, trinta e cinco
anos e não·três anos e meio. "Os senhores
compreendem quanto é três anos e meio
nessa linguagem? Não sabe, não é? ~
trinta e cinco anos. Justamente é os três
anos e meio, não é?". Observe-se ainda
que o único risco à veracidade do relato,
deslocado do conteúdo global para a
fórmula de três anos e meio é mais uma
vez sublinhado pela não linearidade da
forma três anos e meio, sendo cada
per(odo de dez anos. A não linearidade,
com a intervenção da parcela meio, serve
como uma espécia de teste da eficácia do
código. Algo como se formulássemos o
raciocfnio : se é verdade que três anos e
meio correspondem a trinta e cinco, isto
é, assim como três correspondem a triRta,
e meio corresponde a cinco (o que é
verdade), então tudo o mais também
pode ser questão de interpretação, de
leitura correta da profecia, e não mera
submissão à lógica profa na. A aparição
em si, que é a maior carga de inveross(mil
da história, não constitui dúvida, pois
pertence necessariamente ao universo do
sobrenatural. A dúvida somente surge
quando a narrativa se põe no campo da
lógica profana, onde não há questão de
fé. Guardada com este artiHcio lógico a
coerência interna do relato, sua
veracidade como um todo é, para o
depoente, inquestionável.
Sagrado e profano
Um outro exemplo, desta vez apontando
a crise na representação, pode ser

indicado no filme de Geraldo Sarno, Viva
Cariri, quando toda a encenação corre o
risco de ser anulada. O filme dedica-se a
observar uma situaç,ão de sobrevivência
do misticismo religioso no quadro da
região, em especial depois de tentativas
abortadas de indu~trialização.
Entrevistado um empresário local, em sua
fábrica parada, é patente o desalento que
o autor sublinha no tom de voz
empregado , por sua vez ecoando
levemente no vazio sonoro da fábrica,
durante a exposição que faz
pormenorizada, recitando os números de
decretos e nomes de pessoas como a se
mostrar profundo conhecedor da matéria,
narrando os trâmites para a implantação
da indústria, frustrados por falta de
assistência do poder público.
Mas o que quero observar diz respeito a
um outro momento do filme, quando é
entrevistada uma velha beata, guardiã dos
ex-votos. A entrevista tem lugar numa
sala de milagres, dispostos à volta os
retratos. as bonecas, as esculturas, indo e
vindo a velha beata mostrando e
explicando, quando instada pelo
entrevistador, o significado de cada peça.
Desde o início percebe-se uma certa
irritação na voz da beata, e pode-se tentar
ver o porq uê dessa irritação.
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Com certeza, o cineasta, ao mesmo tempo
em que fi lma, insiste em perguntar-lhe
coisas que ela já d issera antes do
momento da filmagem, ou então procura
fazê-la repetir em tom de voz mais alto
para que se possa escutá-la melhor, isto é
para que o gravado r, e não ele, registre
melhor. A irritação cresce ao ponto de a
velha beata retirar-se resmungando que
não vai falar mais nada porque o
entrevistador mostra uma certa insistência
na repetição.

Uma segunda beata que acompanhava a
outra intervém procurando acalmá-la,
dizendo que ela deve ter paciência para
ensinar aos que não sabem. Cria-se
espontaneamente um diálogo, com a
necessária marcação de cena, e que, na
realidade, é devido à interferência de uma
necessidade técnica extremamente
desenvolvida e profana em um universo
primitivo e sagrado.
Gostaria de ressaltar que, para a velha
beata, a relação que existe não é a de
entrevistador e entrevistada para efeitos
de filmagem, e sim de sacerdote para fiel,
nftida, por exemplo, no fato dela sempre
buscar e se dirigir à pessoa do cineasta e
não à câmera ou mesmo ao gravador . Ela
é a voz da tradição e não pode sofrer
sombra de contestação, mesmo
involuntária e acidental, como no
presente caso em que a insistência na
repetição poderia estar encobrindo a
incredulidade.
A repetição em si não constitui uma
transgressão porque é a forma que assume
a transmissão da tradição, podendo ser
observada na prática das ladainhas ou na
repetição das palavras do santo,
cuidadosamente memorizadas, apesar de
que em nada diferem da obediência aos
mandamentos católicos seculares e,
portanto, nada têm de revelador que
merecesse o esforço de reprodução fiel.
É fácil então compreender que a
repetição ordinariamente espontânea, ao
ser forçada pelo entrevistador, acusa uma
troca de papéis, na medida em que o
ouvinte, o que deve receber a tradição,
interrompe a revelação. Ao fiel cabe
apenas guardar o que ouve, sem tentar
influir no andamento da revelação.
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A intervenção da segunda ~ata,
coerentemente, visa a retomar a
repetição, como se ela não tivesse sido
forçada, lembrando que se trata de
ensinar aos que não sabem- que é a
função básica desse sacerdócio. A ênfase
está em que a justificativa apresentada na
expressão "os que não sabem" afasta a
menor hipótese de contestação, de vez
que não se trata de uma impertinência
dos que sabem demais e sim de ignorância
dos que sabem de menos. O que se busca
com semelhante intervenção é a retomada
do processo espontâneo de revelação, em
que a repetição contenha apenas um de
seus significados poss(veis, o de
comprovação.
Cur iosamente, a ruptura no processo de
comunicação entre o sagrado e o profano
só é sentida com gravidade pelo sujeito do
discurso, o sacerdote, no caso a primeira
beata, resolvida a levar a interrupção às
últimas conseqüências, isto é,
interrompendo definitivamente.
Intervindo no sentido de refazer a
unidade rompida do discurso sagrado, a
segunda beata, no papel de acólito, repõe
a situação de novo em conformidade com
as necessidades rituais, demonstrando que
houve um erro de interpretação no
desempenho do protagonista. Ao estragar
a cena, o sacerdote põe em dúvida a
própria encenação, ou seja, admitiu a
hipótese da contestaÇão da revelação. E
de fato, mesmo que houvesse
incredulidade, latente na repetição
forçada, ela atingiria apenas o porta-voz e
nunca a própria verdade revelada.
A crise na representação se deu pela
insegurança do protagonista que é
socorrido em cena aberta pelo
coadjuvante, o qual, por sua vez, é alçado
à condição de protagonista, por ter salvo
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oespetáculo. Sintomaticamente, desde a
interrupção, o sacerdote quase que se
restringe a repetir as indicações que lhe dá
o acólito, sobretudo na bênção final,
quando a segunda beata fica soprando o
texto para a primeira. Apanhado numá
falha de representação, o ator que vive o
papel de sacerdote se retrai de maiores
comprometimentos cênicos e apenas
segue as orientações do ponto.
Neste caso, o que vimos não é como o
primeiro exemplo, ond e o atar
desempenha o papel com convicção e
maestria, e, portanto , a encenação está
perfeita e constitu i uma unidade acabada .
Aqui o que aconteceu f~i que pudemos
ver a própria dinâmica de expressão
social, o primeiro ato transcorrendo·
normalmente, depo is a ocorrência de um
fato inusitado a imped ir ou transformar o
agenciamento esperado dos elementos
postos em cena, provocando uma crise na
estrutura de significação que, uma vez
rompida e reordenada de modo a integrar
a novidade, será revelada em mov imento.
Episódios semelhantes ao indicado aci ma
conferem ao documentário a
possibilidade de registro do aleató rio
significativo de um momento privilegiado
e;, que a representação consciente é
superada pela emergência da crise na
representação.
Acredito que a análise acima seja uma
sugestão de como o estudo da
dramaturgia natural possa trazer à tona as
disposições mentais e ideológicas que se
manifestam através do discurso composto
espontaneamente pelos entrevistados para
dar conta de sua condição de protagonista
quando nem sempre isto é o que ocorre
na vida mesma de cada um.

*

Esse texto foi publicado na revista
Filme e Cultura, EMBRAFILME,
n'? 30, agosto de 1978.

O autor se refere à célebre experiência de
montagem realizada pelo cineasta russo Leon
Koulechov, por volta de 1920. Uma mesma
imagem do rosto indiferente do atar
Mosjukin parecia e>rprimir fome, amor
paterno ou sofrimento, segundo fosse
montada, respectivamente, com o plano de
um prato de sopa, de uma criança brincando,
ou de um caixão de defunto. (FC)
2

Christian Metz. Crítico francês, autor do livro
A Significação no Cinema, e que esteve no'
Brasil em 1975, pronunciando palestras sobre
a linguagem do cinema e a linguagem dos
sonhos. (FC)
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Padrinho, Madrinha e mulheres da c omunidade
do Santo Oaime. Foto Saulo Petean.
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REGINA ABREU

"Imagem minha, - murmurou aflita,onde estã você? E se tivesse ficado
esquecida no lago, onde ainda no dia
anterior estivera se olhando?" 1
E lá se foi a moça correndo à procura de
seu reflexo . E na vida, como nos contos
de fada, muitos saem em busca de
imagens, e reflexos. Para que? Para onde?
Com que sentido?
Em 1769 (79 anos antes da "invenção"
da fotografia), Tiphaignie de la Roche,
um escritor francês de ficção cientffica,
"descobria" a fotografia em seu livro
Babylone. Tiphaign ie conta a história de
um viaj ante que num dado momento se
vê transportado a um lugar fantástico
onde "u ma sombra muíto distinta" lhe
faz uma reve lação importantfss ima : a
descoberta de uma maneira de reter as
imagens. Neste tempo, as imagens eram
reproduz idas através da pintura. E a única
maneira de " reter as imagens" talvez fosse
através do próprio olho - a retina
humana que, em frações de segundo
armazena a imagem do que o olho acabou
de enxergar. Compondo com várias
imagens arquivadas na memória, o pintor
criava sua obra: o quad ro. Também não
existia um processo para retenção do
som. E os escritores com penas, tintas e
papéis iam documentando e re-criando o
mundo que (ou)viam.
Louis Jacques Mandé Daguerre ( 1787 -

1851). um pintor francês, surpreende a
todos quando em 1839, lança sua
descoberta : um processo fotográfico
denominado daguerreotipia . Da fotografia
para o cinema foram muitos anos de
pesquisas e estudos anônimos. E no final
do séc. XIX, os irmãos Lumiere lançaram
o cinematógrafo : uma máquina de film ar
que substituiu o processo de várias
máquinas fotográficas para registrar o
movimento. Obtendo sobre um filme 24
imagens fixas por segundo, o
cinematógrafo criava grande ilusãô de que
é feito o cinema: a impressão do
movimento.
Durante o infcio do século XX , europeus
e americanos deliciaram-se com as
máquinas e maravilhosas possibilidades do
cinema. Veio o rádio, veio a televisão. E o
mundo ou pelo menos parte dele foi
f icando repleto de instrumentos que
ampliavam a visão e a audição dos
homens.
Em 1956, surgiram na América do No rte
os primeiros vídeo-cassetes. Empregando
registro eletromagnético, os vídeos
conseguem reter imagens e sons em fitas
magnéticas. A grande novidade é que
essas fitas podem ser imediatamente
vistas. Para pessoas acostumadas com
o tempo da espera da revelação do filme,
esta re-visão imediata do mundo e de si
mesmas tem sido de grande impacto.
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Espelhos, lagos, telas, pincéis, tintas,
papéis, câmeras, luzes, filmes, fotos,
vídeos, instrumentos que representam
para quem os utiliza algumas das
ampliações possfveis de si mesmo ou de
partes de seu corpo. Reproduzindo os
olhos e ouvidos humanos, toda a
parafernália de objetos tecnológicos
permite que alguns homens vejam e
ouçam a si mesmos e aos outros com
maior alcance e nitidez.
Mas sons e imagens não falam por si
mesmos. Não é a técnica que os faz falar,
mas sim nós - homens de carne e osso que por detrás das câmeras dirigimos por
onde queremos que as lentes olhem e os
gravadores escutem. E que por detrás das
maviolas e mesas de edição criamos aquilo
que o pintor fazia (ou faz) utilizando-se
apenas de sua memória: um quadro, um
- filme, um vídeo, uma obra de arte. E,
particularmente, com o cinema e com o
vídeo, alguns vivem a ilusão de poder
duplicar o mundo. Ilusão pois que atrás
de cada câmera como atrás dos nossos
próprios olhos somos nós que estamos a
olhar. Cada um com o seu ponto de
vista, percebendo a realidade sob um
determinado ângulo. Não é o mundo que
se duplica, senão nós que o recriamos.
O que vemos nas telas já não é o mundo
senão uma das possfveis imagens do
mundo.
Na construção de uma imagem, tudo
interfere - o tempo, o vento, o reflexo
dos raios solares, a acústica, o humor, a
relação de quem olha e de que é olhado.
E quando ela vem, fica pronta, o belo
sorriso do velho sábio se transforma num
registro de impulsos eletrônicos numa fita
magnética. Nesse momento o belo sorriso
se desfaz e o velho sábio continua em seu
caminho. A imagem está ali com sua vida
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própria, dona de si mesma, numa fita de
polyester pronta para seguir o seu curso.
Aguardando ansiosa que a façam falar.
E, nos estúdios e laboratórios, a ação de
cores e efeitos incide sobre as fitas de
polyester. As imagens transformam-se,
colorem-se em novos tons. Pintores
modernós tecem intrincadas teias
conjugando o velho sorriso da bela
imagem com rufdos de gaivotas ao cair
da tarde num mar distante. Das imagens
e sons conjugados nasce um novo (que
de novo pode um dia se transformar num
outro novo).
Desse modo, os autores falam através de
seus filmes, livros, quadros, novelas.
Sabendo que cada obra é o resultado final
do esforço de muita gente. E q~e foram
precisos muitos Tiphaignies, Daguerres,
Lumiêres para que elas se viabilizassem.
No caso as produções audio(e)visua is,
autores são aqueles que escrevem com um
alfabeto de sons e imagens. Pré (ou não)
existentes. E que se responsabilizam pelo
que teceram. Ou, em última aná lise,
pelo que dizem com aquilo que teceram.

•
O vídeo Daime Santa Maria que figura
este ano na Mostra de Filmes sobre
Religiões Populares promovida pelo ISER
com apoio da RAPTIM- agência de
viagens-, conjuga muitas imagens. e
audios. Mas é também o resultado da
relação entre pessoas que, por detrás das
câmeras e mesas de edição,
experimentaram (com todos os conflitos
a que tinham direito) suas d iferent~s
maneiras de vi(ver) e ouvir uma pequena
comunidade nos conf ins-seringais
acre-amazônicos.

Tudo começou, em 1982, quando o
Ministério da Justiça e o Exército
brasileiro resolveram investigar a
"Comunidade do Santo Daime". Liderada
por um mestre espir itual, o Padrinho
Sebastião, esta comun idade conjuga em
torno de crenças religiosas comuns, um
universo de pessoas cujas origens são
bastante diversificadas. Inicialmente, seus
membros eram antigos seringueiros que,
com a desativação dos seringais (crise da
borracha) foram concentrando-se na
periferia das cidades. A reunião religiosa
em torno da Doutrina do Santo Daime
veio junto com a criação de uma base
econômica comum para a subsistência do
grupo. Durante as décadas de 60 e 70,
muitas pessoas afluíram à comunidade:
viajantes que por ali passavam, híppíes,
profissionais liberais, nordestinos
"expulsos" pelas secas, gente do Sul e
estrangeiros de procedência
latino-americana. A sede era a Colônia
5.000, próxima a Rio Branco, no Acre.
Segundo o Padrinho e seus seguidores, a
proximidade com a área urbana
dificultava a solidificação dos laços
comunitários. À isso somava-se o desgaste
das terras e o crescimento da comunidade.
A sobrevivência da comunidade dependia
portanto, da ocupação de novas terras e o
Pad rinho e seu povo foram viver num
seringal desativado no Estado do
Amazonas, o Seringal Rio do Ouro.
Na Colônia 5.000 permaneceram algumas
famílias, vivendo sob a administração de
um representante nomeado pelo próprio
Padrinho. Pela proximidade com Rio
Branco, a Colônia 5.000 continuou
recebendo visitantes, que vinham em
busca de ensinamentos espirituais, curas
e, sobretudo, atraídos pelo "Santo
Da ime" - mais conhecida por ahuasca,

bebida coasagrada na Doutrina, resultado
de um processo de fervura e infusão de
plantas da região: o cipó jagube e a folha
chacrona.

No final da década de 70 e início de 80,
nova leva de visitantes chegou até à
Colônia, motivados pelos mais diversos
interesses: estudantes e pessoas residentes
em Rio Branco; psicólogos e médicos d e
grandes centros urbanos atraídos pelo
valor terapêutico e medicinal do Daime;
jornalistas em busca de reportagens
vibrantes; historiadores, sociólogos e
antropólogos que pareciam encontrar um
tesouro para suas teses; fotógrafos e
cinegrafistas à procura de imagens raras e
belas; desassistidos pelos inampes e
funerais deste Brasil, almejando a cura
para seus nervos, raivas, depressões, dores
de cabeça, males do organismo e da
alma ...
Em meio a este autêntico "cafundó", os
Ministérios ria Justiça e do Exército
resolveram investigar a comunidade, a
doutrina e, principalmente, as ervas
utilizadas na região (incluindo, é claro , o
Santo Daime). Em nota de O Globo de
17 de agosto de 1982, o Ministério da
Justiça anuncia que vai investigar no ·
interior do Acre "uma seita que cultua
a maconha e outro alucinógeno extraído
de um vegetal não identificado". Nomeia
para esta tarefa "uma comissão formada
por um representante do Ministério do
Exército, um da Promotoria Pública e um
delegado da Polícia Federal". E justifica
sua ida dizendo "temer que o fanatismo
religioso acabe levando (os quase 500
adeptos da seita) à prática de atas
suicidas".
A notícia da ida dos representantes da
Justiça e do Exército ao Seringal
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mobilizou todos os que de uma forma ou
de outra encontrcav.am-se envol.vidos com
a relig.ião. Psicólogos, historiadores,
antropólogos e representantes de outros
ramos da ciência apressaram-se em
apresentar ao Ministério da Justi.ça a
proposta de uma Comissão CienHfica
que, ao lado dos representantes da Justiça
e do Exército estudaria a Comunidade,
apresentando pareceres de várias áreas do
saber. A proposta foi aceita.
O cineasta Noilton Nunes, que já havia
estado na Colônia 5.000 em dezembro de
1980, ao ler a nota publicada em O Globo
planej(! documentar em vídeo-cassete o
trabalho da Comissão. Dirige-se ao
presidente da Associação Brasileira de
Documentaristas (na época, o cineasta
Sérgio Santeiro) que, imediatamente o
credencia para efetuar as gravações,
enviando telegrama ao Ministro da
Justiça. A Embrafilme patrocina sua ida
fornecendo-lhe uma passagem de avião
até o Acre. Todo o material para as
gravações, incluindo o aluguel de
equipamentos é adquirido com produção
própria de Noilton e de sua firma, a 59
Tempo Produções Artísticas e Culturais
Ltda. Mais tarde, já no Acre, consegue
alguns patrodnios como o do Banco do
Acre, e da Universidade Federal do Acre e
o apoio da Comissão e do própri o
Exército, que auxilia no transpo rte do
equipamento.

•
O trabalho de investigação teve início
em novembro de 82 terminando em
janeiro de 83. O coordenador dos
trabalhos foi o Coronel Guari no Monteiro
do 49 Batalhão de Fronteiras do Exército.
Para as gravações em vídeo-cassete,
Noilton contou com o auxrlio de alguns
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membros da.parte cientrfica da Comissão.
Na área da produção, destacaram-se o
fotógrafo Saulo Petean e a historiadora
Vera Fróes, ambos residentes em Rio
Brancó e freqüentadores da Co lônia
5.000. Saulo dedicou-se também ao
trabalho de assistência de fotog rafia . Vera
e o antropólogo Fernando La Roque
contribuíram com muitos trabalhos,
idéias e sugestões.
As gravações com o VT não segu iram
nenhum roteiro pré-f ixado. Apenas o
trabalho da comissão servi u, por assim
dizer, de guia. No mais, valeu a
sensibilidade de Noilton valorizando
cenas que se desenrolavam longe do
espaço de discussão central criado pela
investigação. Com um estilo que lhe é
próprio, Noilton entrou com a câmera
nas casas, nos roçados, nos rituais, e
registrou as mulheres preparando
comidas, as crianças brincando de roda e
todos trabalhando duro para
sobreviverem num para íso-i nfe rno
tropical amazônico .
Em meados de 83, Noilton convidou-me
para redigir um projeto para edição do
material gravado . Em novembro, tal
projeto foi em parte aprovado pela
FUNARTE . Em dezem bro , nos dirigi mos
até à Colônia 5.000 e fi zemos novas
gravações. Era a época d o " Feiti o",
quando homens e mulheres se dedicam a
preparar o Santo Daime, que deverá ser
armazenado e util izado nos rituais (e
também fora deles) durante um certo
período de tempo.
Ao reunir o material para a edição,
tínhamos perto de 1O horas gravadas em
vídeo com mais ou menos 30 horas de
gravações em audio. Tudo isso podia ser
conectado de muitas maneiras. Era
necessário organizar as idéias e conceber

um sentido para a cr iação .
A presença da Com issão no Seringal Rio
do Ouro criou uma situação especial na
vida da Comunidade. lnquerida,
questionada, ela foi obrigada a formular
uma visão articulada sobre si mesma. O
reverso desta medalha eram as cenas, a
bem dizer etnográficas, do cotidiano de
vida, trabalho e cultos religiosos.
Respondendo às perguntas da Comissão,
fala ndo pela e sobre a Comunidade,
destacavam-se alguns homens : o Padrinho,
seu fi lho mais velho, e mais três outros
membros, um senhor que mora em Rio
Branco e é uma espécie de Ministro das
Relações Exteriores da Comunidade, além
de ser o presidente do CEFLURIS
(Centro Eclét ico de Fluente Luz
Universal - entidade jurídica que
respo nde pe la comunidade); um rapaz em
torno dos 35, 40 anos, residente na
comun idade há bastante tempo e
responsável por todos os assuntos de
gerência econôm ico-f inanceira (contas em
bancos, aqu isição de materiais e
eq ui pamentos de uso interno) ; um outro
rapaz com a mesma idade, sociólogo
vindo de Minas Gerais, considerado
membro da comunid ade também já há
algum te mpo. Tudo indicava que estes e
ma is alguns outros q ue t alvez no
momento não estivessem presentes,
fossem os representantes políticos do
grupo . No video, eles aparecem
respondendo publicamente a questões
concernentes t anto à Comun idade quanto
à Doutrina. Quando estive na Colôn ia
5.000 observei serem ta mbém eles que
decidem sobre assun tos internos e de
relações exteriores (realizando contatos
com o Incra sobre as te rras; resolvendo
problemas com a Justiça e com o
Exército em relação a conflitos com
outros grupos etc.).

Nas cenas gravadas em video, quase não
apareceram entrevistas com mulheres,
apenas uma, quando o méd ico entrev ista
a parteira mais antiga sobre o uso do
Santo Daime durante os partos. As
mulheres aparecem real izando
atividades na esfera do privado; lavando
as roupas na beira dos rios, limpando a
casa, preparando o al imento, cuidando
dos filhos.
As crianças circulam livremente por todos
os espaços. Realizam tarefas de produção
para o grupo como um todo e para suas
famílias. Mas, principalmente brincam
mu ito, de roda, de bola de gude, de nada r
e de mergulhar nos rios.
O trabalho no roçado parece ser uma
tarefa que compete a todos. Mas na
produção, há tarefas específicas
dependendo do sexo. O trabalho com a
borracha, por exemplo, é efetuado por
homens. Também a caça é uma ativ idade
predominantemente masculina. Além dos
trabalhos no cuidado com suas próprias
famílias, as mulheres realizam em
conjunto tarefas para prover o grupo :
preparação da mandioca e do milho para
fazer farinha, entre outras.
No trabalho de preparação do Santo
Dai me é onde mais se explicita a div isão
entre os sexos. Os homens cu idam em
prensar o cipó jagube - cortá-lo na mata,
limpá-lo, amassá-lo com uma série de
batidas fortes - . enquanto que as
mulheres se ocupam em colher as folh as
chacronas ou rainhas, limpá-las, ensacá-las.
O processo final compete aos homens lavagem, fervura, infusão e
engarrafamento. Isto é feito numa casa
santa, sem a participação das mulheres.
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A música liga e reúne a comunidade em
todos os momentos de sua vid a diária.
Tocando seus instrumentos
(principalmente o violão e o acordeão) e
canta ndo os hinos sagrados, e les
trabalham, comem, rezam, brincam.
O Padrinho aparece se mpre acompanhado
por um grande séq uito . A se u lado está
sua es posa, a Madri nha, oferecendo-lhe
ág ua, abanando -o, cuidando de se us
ferimentos . Destaca-se se u filho mais
velho, designado por ele para ser o futuro
Padrinho e que já assume funções na
administração da comunidade. As outras
pessoas são membros de sua famllia, suas
muitas filhas, noras, genros, netos e
a lguns membros da comunidade que
aderem às saídas do Padrinho , e da
Madrinha .
Nas ocasiões em que foram gravadas estas
cenas, apenas o Padrinho e seu filho mais
velho falavam em público, principalmente
quando se tratava de responder sobre a
Comunidade e a Doutrina . A Madrinha
apenas observava, não parecendo estar
interessada em assuntos de política . As
mulheres do grupo riam muito o tempo
todo , menos nos momentos em que o
Pad rinho e seu filho falavam, quando
ficavJm sérias mas não atentas .
O Padrinho e a Madrinha são respeitados
por todos e reconhecidos como o Pai e a
Mãe da comunidade, represe ntando na
terra o Pai e a Mãe espirituais. A
Comunidade vive como uma grande
irmandade, em alguns aspectos como
uma "instituição total". Seus membros
ao entrarem para lá passam por um
processo de conversão à Doutrina,
rompendo com sua vida até então.
Muitos venderam bens e fizeram
doações ao grupo. As terras e bens são
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de propriedade do CEF LURI S - en tidad e
jurídica que representa a comunidade.
Não há uma regr a geral para adi vi são dos
moradores nas casas. Geral mente cada
famllia (de sangue) tem a sua casa . Na
casa do Padrinho e da Madrinh a, no
Seringal Rio do Ouro , morav am vários
filhos , noras, genros e netos. As pessoas
sem parentes próximos - aquel es que
deixaram suas famllias para viver no
Seringa l, solteiros, mulheres sozi nhas com
filhos - , arranjam -se da forma que
melhor lh es convém.
Em termos gerais, o que parece importar
é o grupo, o todo, a comunidade, mais do
que os indivíduos ou os núcleos familiar es
isolados . Neste sentido, a Comunidade do
Santo Da ime tal como foi possível
perceber e partir das im agen s e a udio s
gravados por Noilton e Saulo , e m finai s
de 82 e início de 83 , so b as circu nstâncias
especia is d e inquérito s e inv estiga~ões,
aproxima-se do mod elo de sociedade
descrita pelo antropólogo fran cês Louis
Dumo nt co mo holista. "Nas sociedades
tr adic ionais (holistas), diz Dum ont, a
ênfase é colocada sobre a sociedade em
seu conjunto, como Homem coletivo ; o
ideal se define pela organização da
·sociedade tendo em vi sta se us fins (e não,
os ganhos pessoa is); trata-se antes de
tudo de ordem , de hierarquia; cada
home m particular deve, pelo seu lado,
contribuir para a ordem global , e a justi ça
consiste em proporcionar as fun ções
sociais com relação ao co njunto. " 2
No plano do astral, do espiritual , "a base
principal é o Daime - diz o filho mais
velho do Padrinho - , porque o Daime é o
mestre . (Nos trabalhos de cura) é só o
doente chegar e falar com o chefe, já o
mestre está sabendo o que vai acontecer". ·

O Mestre é Juramidam, comandante de
todo o movimento do universo, também
identificado com Jesus Cristo e o Pai
Eterno (o Deus Pai dos cristãos). "Na
esp1ritualidade, o Daime toma o nome de
Juramidam - continua ele -. O Daime é
a bebida, mas na bebida tem o ser divino
que vem da floresta . (. .. ) A presença do
Daime é a presença do Cristo."
Durante muitas no ites (de 6 da tarde às 6
da manhã) , a comunidade toma o Dai me,
entoando hinos e dançando valsas,
marchas e mazurcas. A maior parte desses
rituais consiste em festas, onde todos,
.
usando uma farda azul, cantam e dançam,
celebrando e entrando em contato com as
divindades. Em ocasiões especiais,
comemoram-se os principais santos do
un iverso do Santo Dai me. As datas
acompanham o calendário católico,
destacando-se Reis Magos, São
Sebastião, Páscoa, São João, Finados,
Nossa Senho ra da Conceição, nascimento
do Mestre lrineu (o fundador da
doutrina) , na noite de 14 para 15 de
dezembro, nascimento de Jesus. Todos
vestem o uniforme de gala, a farda
branca.
Além do Daime, uma outra erva é
consagrada - a erva Santa Maria -.
Mesma erva conhecida por nós como
cannabis ou maconha e que no Maranhão
chamam por diamba.
A Doutrina nasceu com o Santo· Dai me ,
introduzida pelo Mestre lrineu.
Posteriormente, Padr inho Sebastião
conheceu e consagrou a erva Santa Maria
passando a utilizá-la nos trabalhos. Isto
foi em meados dos anos 70. Padrinho
Sebastião teve um sonho onde estava
caminhando numa estrada quando um
homem montado num cavalo lhe disse:

" Você vai entrar em outra linha, e terá
que aprender às suas custas". Nesse
momento, Padrinho se viU num jardim
formado por pequenos arbustos de uma
planta que não conhecia, quando
apareceu uma mulher muito bonita e
vestida de branco, que caminhou em sua
direção com os galhos da planta, dizendo
que eram plantas para cura. Algum tempo
depois, Padrinho encontrou-se com um
viajante que lhe ofereceu algumas
sementes. Plantou-as e passou a usar a
planta em trabalhos de cura. Num desses
t rabalhos, nos contou ele, curou sua f ilha
que sofria de asma.
Aparições de uma "mulher muito bonita
e vestida de branco" são recorrentes nos
depoimentos sobre a história da Doutr ina
e nos hinários. Essa mulher é a Rainha da
Floresta ou Virgem da Conceição, a Mãe
Espiritual que vive ao lado do Mestre
Juramidam . Ao Mestre e à Rainha cabe
governar todos os seres do astral. "O
Mestre e a Rainha/Eles tem um grande
amor/Eles estão fazendo paz/Como Cr isto
Redentor" (hino n9 6 do Padrinho
Sebastião) .
O Daime e a Santa Maria aparecem em
trabalhos de cura. No vídeo foi gravado
um ritual de cura com a erva Santa Maria,
onde se buscava a cura para o pé do
Padrinho com sérios ferimentos
provocados pelo rabo de uma arraia .
Neste ritual como em todos os rituais
com o Daime, os homens são vistos de um
lado da sala e as mulheres de outro.
Daime e Santa Maria são verculos que
elevam os homens e mulheres da terra ao
mundo espiritual, o Império do Mestre
Juramidam e da Rainha da Floresta. A
organização do astral é similar à da terra,
com uma hierarquia entre os seres e
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entidades, cada qual ocupando o seu
lugar, desempenhando sua função para
manutenção do todo. O Pai e a Mãe
espirituais são os senhores supremos deste
universo, enquanto que o Padrinho e a
Madrinha representam na terra este
poder. Um dos pilares principais da
Doutrina, seguido na vida diária da
Comunidade, consiste na idéia de que o
todo existe pela relação que as partes
mantêm entre si. "Se não exist isse o sol,/
o que era da terra/o Sol é quem me dá
Luz/e ilumina toda a Terra"- d iz o ve rso
no hino n9 150 do Padrinho Sebastião.
E porque a Santa Maria junto do Daime?
Quem responde é o Padrinho Sebastião :
"Mas quando a gente tem o pai, tem a
mãe. Se o pai não cuida do filho, a mãe tá
cuidando, sempre tem o maior cuidado
no seu próprio filho . Quando o pai
morre, a mãe tem dificuldade em se ver
só. Assim nós temos o sol e temos a lua".

•
Sob um ponto de vista da Antropologia,
analisamos as imagens, os audios e as
visitas à Colônia 5.000, organizando o
material para a edição do video Daime
Santa Maria.

Sabemos - Noilton e eu - da
importância do debate em torno d as ervas
utilizadas pela Comunidade. Sabemos
também que os critérios culturais
etnocêntricos dos grupos que dominam
em nossa sociedade, tentam a todo o
momento classificá-los como
"alucinógenos", questionando seu uso.
E que, despojando o Daime e a Santa
Maria de valores culturais que lhes são
próprios, muitos têm tratado a
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Comunidade religiosa dirigida pelo
Padrinho Sebastião no rol dos " casos de
desvio" ou, quando muito, na área
reservada aos "objetos exóticos" . Quanto
a esta última maneira, faço menção
especial à Imprensa q ue tem se refe rido às
ervas como " alucinógenos": (JB6/11 / 83; Veja - 9/ 11/83) ; "santo barato"
(Ele e Ela - jan/84; Folha de SP24/8/ 84) ·e outros termos com co notações
semelhantes. Assim procedendo, de ixam
de ver a singularidad e desta com un idad e
religiosa que, num co ntínuo processo
criativo, conjuga esp iri t ismo, valsas,
marchas, cristianismos, ritos de origens
indígenas, mazurcas, ervas, brancos,
pretos, caboclos e gent es vindas de vár ios
pontos e culturas deste país.
Neste contexto, nossa decisão te m sido a
de tornar público tudo que sabemos e
ou(vimos) . Afinal, não é essa a f unção do
artista e do cientista, ampliando para um
número sempre crescente de pessoas o
conhecimento do seu próprio planet a?
Abrindo as portas de imagens,. fatos,
vozes, brasis longínquos, para que todos
aqueles que nesta terra vivem possam
opinar, debater, refletir ? Contr ibuindo
para que assuntos que pelo menos aqu i,
r:-este pedaço do continente, sempre
foram resolvidos a portas fechad as,
possam ser analisados pela sociedade
como um todo?
Desta forma, nos colocamos ao lad o da
Comunidade do Sant o Daime,
respeitando seus valores, crenças,
maneiras de agir e, junto com ela,
aprendendo cada vez mais sob re a
relatividade dos seres do Un ive rso e de
nossas próprias vidas.
E, se hoje nós temos mais instrumentos,
continuamos a ocupar a mesma posição

dos pintores e escritores de séculos atrás.
Por detrás de lentes, câmeras e mesas de
edição; o lugar do artista e ~o cientista
continua preservado , seu ângulo de visão
cr(tico, suas observações apuradas que
de ixam entrever detalhes mais (ntimos da
vida de outros povos, o "zoom interior"
que ele traz nos sentidos e que lhe
permite um jogo intercalado de
distanciamentos e aproximações com
re lação a quem escuta e vê. Tudo isso,
graças a Deus, permanece. Seja no pintor
do século XVI II que da memória retira
elementos para seu quadro, seja em nós,
- criando a partir de imagens e audios
gravados em fitas de polyester, o quadro
DAIME SANTA MARIA.

Só assim, a lua gira em torno da terra que
gira em torno do sol. E a cr(tica faz-se
poss(vel, movimentando o mundo na
direção mais ampla de liberdade .

Colassan ti, Marina. "À procura de um
reflexo ", em: Doje Re is e a moça no labirin to
do vento . RJ, Nórdica, 1982.
2

Dumont, Luis. Homo Hierarchicus. le
systõme des castes et ses implications. Paris,
Te/ Gallimard, 1966, p. 23.
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A Divina Festa do Povo. Foto
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Inácio Parente.

tJII
JOSE /NA CIO PARENTE

Escolher um título para um filme não é
das coisas mais fáceis. O título revela
certas intenções co nsc ientes ou
inconscientes do di re tor. Nele
encontramos as contradições entre o que
nós queríamos e o que conseguimos. Um .
títu lo é o fechamento do filme e por isso,
muitas vezes, ele só aparece no seu final.
Nele estão as pretensões do autor. O
título A divina festa do povo tem esta
mesma estória. Ele revela a minha
intenção de fazer um filme a partir de
dentro da situação, a partir do festa r, e é,
até certo ponto, um filme-festa.
São Luis do Paraitinga, em São Paulo, foi
o cenário natural, onde uma festa secular
tem o vigor do início, resume como num
rio no seu fi nal, os afluentes desde a
cabeceira, as inúmeras transformações e
contr ibuições de ri tos e modos, danças
e santos, promessas e comércio destes
sécu los. O impacto é enorme : da
vita lidade do povo na sua exuberância
alegre de festejar o fruto abundante de
seus campos, e m que o " Divino" parece
mais ser um significante que congrega,
esconde e revela este inexplicável
fenômeno de um povo tão pobre realizar
durante tanto tempo uma festa tão rica e
alegre. Uma certa peste na Europa teria
feito aparecer esta festa como promessa
ao Divi no Espírito Santo. Desaparecido o
risco da peste, tentei me perguntar que
"peste" justifica a perpetuação desta
mesma festa. Que f unção o "D·i vino"

desempenha na dinâmica desta
perpetuação.
Neste cenário, o camponês vem mostrar a
sua farda militar com seu pandeiro na
mão e sua bandeira de santo como
estandarte, vai comprar o brinquedo de
plástico para seu filho e pagar sua
promessa, ver os parentes e, entre uma
bebida e uma dança, mostrar sua vitór ia.
~ um cenário de folguedos e tensões.
Tensões e acordo tácito de concessões
entre a Igreja no seu lado mais
conservador e o povo no seu lado mais
expressivo. Tensões entre a novena do
padre e a dança proibida de São Gonçalo,
o altar da Matriz e o altar do Império . De
quem é a festa? A Festa é do Divino ou a
Divina Festa é do Povo?

É muito difícil representar este conjunto
complexo num filme, porque além destas
tensões, o cinegrafista que pretende
realizar um documento sofre outras
tensões que vem de sua função e de sua
postura . Fazer um documentário
"realista", obrigando o espectador a ver o
que nós achamos que vimos como se fosse
"real"' ou recriar a festa, assumindo um
olhar pessoal como uma interpretação
única do diretor, correndo o risco de ficar
longe de uma descrição mais "cient(fica"?
A antropologia e o cinema, como
conjugá-los? Onde predomina a arte, se
assim pucle.rmos dizer, onde predomina a
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ciência, se é possrvel falar dela em
ciências humanas? Trabalhei desde o
prindpio, ainda na concepção do filme,
com Carlos Brandão, antropólogo, e
durante todas as filmagens, nos três anos
de festa e fora dela. Trabalhamos juntos
na montagem e no texto. Neste convrvio
se sofre e se cresce, nesta criação e
recriação (e também recreação) a quatro
mãos.
Tentei fugir da tentação de fazer um
filme a partir de fora, como alguém que
chega de longe e de cima, com uma
máquina de mágica capaz de transformar
um folião em ator conhecido de alguma
televisão. Boa parte dos documentários
usa uma linguagem com excesso de desejo
pelo excepcional e peca pelo excesso de
explicações como se o espectador fosse
passrvel às imagens que um dia ele irá
mostrar. O espectador tem que,
ativamente, recriar, como o diretor, a sua
festa. Por isso o cinema é uma recreação.
Para filmar uma festa tão complexa, a
tendência imediata é compor uma equipe
grande com grandes equipamentos. Isto
congrega em torno dos técnicos e dos
equipamentos a atenção e o sentido do
testar, o que é, para eles, passa a ser para
nós, para o outro. Para não ser este
observador externo, mesmo sem
conseguir inteiramente, tentei usar o
mínimo de equipe e equipamento. Fui eu
o próprio câmera e fiz a maior parte do
som. Sinto-me menos invasor e posso me
dedicar mais à imagem depois de me
sentir mais em casa e de ver as pessoas
menos ameaçadas ou excitadas pelo
desejo de ser vistas, como eles vêem os
seus artistas na tela ou na televisão.
Evitei, nesta opção, qualquer narrativa que
não fosse pela imagem. Evitei a
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·reportagem, a entrevista, o comentário.
Evitei falar "sobre" e tentei não aparecer,
mostrando.
Uma festa como a do Divino se presta
mais a esta linguagem. Numa romaria, o
eixo está fora, num lugar sagrado, e o
povo para lá se desloca, indo quase
sempre de longe e com muito sacrifício,
para pagar uma promessa com castigos
corporais; e o sofrimento de cada um
mostra a sua identificação com os
sofrimentos de Cristo ou de algum santo.
A romaria estaria mais associada à culpa,
ao pecado, à dor, à falta. Na Festa do
Divino o eixo está dentro, e o cinegraf ista
pode mais facilmente se identificar com
o operário urbano que volta
"religiosamente", para sua cidade, todos
os anos, para rever seus amigos e sua
famflia; e, na festa, ser padrinho e botar
sua roupa nova. O povo não se desloca
para outro lugar; na sua cidade é a festa .
O povo é o lugar da festa. No lugar de
Cristo crucificado está uma pomba
vitoriosa. No lugar da cruz está o
estandarte heráldico quase militar . No
lugar do roxo está o vermelho.
Demorei mais de três anos real izando o
filme, porque foi mu ito aos poucos que
fui colhendo mater ia l visual e sonoro, mas
foi também o tempo justo para "compreender" a festa, antropologicamente e
cinematograficamente, elaborá-la dentro
de mim.
Quando o filme estavá terminado, uma
das experiências mais ricas foi mostrá-lo
ao mesmo povo, ator e autor. Foi lindo
ver o filme nos olhos das pessoas, como o
rosto de alguém que se olha pe la primeira
vez no espelho. Penso que este aspecto do
cinema é fundamental. Ser espelho. Nossa
identidade é de.scoberta no espelho de

vidro e no espelho do olhar do outro.
Quem faz uma festa não é um simples
objeto de curiosidade, como uma espécie
em extinção. É auto r de um processo, é

ator de um cenário que ele está
constantemente transformando.
Devolver-lhe alguma imagem de si mesmo,
é ajudá-lo também na sua descoberta
como sujeito, dono de sua Divina Festa.

A D ivina Festa do Povo. Foto José Anácio Parente.
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Buiuel ,
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WALDO CESAR

"Continuo ateu, graças a Deus ... Creio
que se deve buscar a Deus no homem;
é uma atitude muito simples."
(Dicionário do Cinema,

George Sadoul, 1977)
Luís Buíiuel foi ele mesmo até o último
instante. Talvez pudesse ter adiado, por
pouco tempo, seu "último suspiro" mas, coerente com sua visão a respeito da
morte, expressa em seu livro de
memórias, não quis operar-se, e assim
viver possivelmente mais alguns meses.
" Deixem-nos morrer, ao chegar o
momento, e inclusive, dêem-nos um
empurrãozinho para que possamos partir
mais depressa." (Meu último suspiro,
1982) . Nas últimas semanas de vida,
primeiramente na sua casa de classe média
alta na cidade do México e, depois no
hospital, apenas recebia dois amigos: Luis
Alcoriza, roteirista de muitos filmes seus
e o padre Julián, "um dominicano
moderno", como o denomina em seu
livro. Quando um terceiro amigo veio
visitá-lo, respondeu com o humor de
sempre : " Por favor, diga-lhe que já morri" .
Começo com essa anedota devido ao
significado daquelas duas presenças em
sua vida e pensamento. O padre
representa uma grande parcela das
indagações e provocações, ternura e ódio
que permeiam sua obra - marcada :pela
obsessão de coisas relacionadas.-corn a

igreja e a religião. O roteirista dava a tudo
isso forma e estrutura, elementos
im po rtantes na manifestação
originalfssima de seu pensamento. O grupo
de amigos tão seleto talvez expressem
também alguma coisa permanente que
existiu nesse homem extraordinário: seu
vigor moral e intelectual, a capacidade de
integrar seu pensamento e obra como
expressão arHstica de seu modo de ser e
de viver. Com o senso de humor e de
prazer de uma sabedoria pessoal, poderia
até levar-nos a crer na realização de sua
derradeira piada, o que constituiria uma
magia à mais, tal como havia insinuado
em seu livro de memórias. Ao sentir que
estava morrendo, manda chamar velhos
amigos, ateus convictos como ele, que,
tristemente se põem ao redor de seu leito.
"Chega então um padre que eu havia
mandado vir. Com grande escândalo de
meus amigos confesso-me, peço a
absolvição de todos os meus pecados e
recebo a extrema-unção. Depois disto,
viro-me para o lado e morro".
Com essa piada, talvez excessivamente
séria e contraditória para um momento
final, a igreja e os padres entram
praticamente em todos os seus filmes. No
primeiro, Um cão andaluz, feito na
França junto com Salvador Dali, em
1929, em meio aos 24 minutos de
delirante imaginação, dois sacerdotes são
arrastados por uma menina, juntamente
com outros objetos {pianos, burros
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..
mortos), simbolizando assim o enorme
peso morto da educação, inclusive a
educação religiosa. No filme L 'âge d'or
( 1930) um grupo de guerrilheiros luta
contra alguns bispos, que aparecem
invadindo um terreno cheio de rochas
áridas, no meio das quais celebram a
missa. Mais tarde, os mesmos padres são
vistos como um montão de esqueletos,
cobertos porém, por suas roupagens e
ainda cantando solenemente. Mortos,
ainda triunfam e são saudados por outros
sacerdotes, funcionários, generais e
cidadãos comuns (a sociedade). que lhes
prestam respeitosa homenagem do ponto
em que estão: barcos ao longo do litoral.
Em outro filme, (t/, 1952). um homem
quarentão e piedoso, ainda virgem, ao
descobrir durante uma missa uma mulher
com quem sonha, começa a buscá-la em
todas as igrejas da cidade. Consegue
encontrá-la, afasta-a de seu amante mas,
na noite de núpcias, oscila entre o desejo
e a culpa, imaginando que o sacerdote e
toda a congregação se riem dele. A morte
neste jardim (1956) narra a história de
um padre que está metido entre
aventureiros que trabalham numa região
onde há diamantes, num país fascista na
América do Sul; e embora tencione
manter-se fiel aos ensinamentos de Cristo,
este ato de entrega total somente acarreta
desgraças para si mesmo e para todos os
demais.
O mesmo tema continua em Nazarin
(1958). Viridiana (1961). Simão do
deserto (1965) e em outros filmes. Em
Viridiana, filme bastante conhecido, os
remorsos da protagonista por causa do
suiddio do tio, que havia tentado
seduzi-la, fazem com que ela se
transforme numa piedosa seguidora de
Cristo, sobrevindo de novo o horror e o
desastre. Neste filme há a célebre
seqüência com os doze mendigos, que
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Viridiana (nome, aliás, de uma santa
pouco conhecida) tenta proteger,
acolhendo-os na imensa propriedade de
seu infeliz tio. Quando ela retorna ao
castelo, surpreende-os numa cena de
orgia, que reproduz com humor sacrilégio
a configuração de A última ceia, de Da
Vinci- tudo ao som de Aleluia do
Messias Haendel. Em O anjo
exterminador (1962). a história se
centraliza num banquete; os co nvidados,
detidos durante semanas por uma força
misteriosa não conseguem sair da casa
onde se banqueteiam e vão deteriorando e
degradando as relações mútuas e suas
personalidades. No fim, conseguem
libertar-se, sem que nenhuma explicação
racional esclareça este segundo mistério .
Tampouco não se sabe por que ficam
presos outra vez, agora dentro de uma
igreja, com toda a congregação e o padre,
no exato momento em que promovem
uma missa de ação de graças pela
libertação anterior (o bispo esperava que
os fiéis saíssem, e estes esperavam que o
bispo saísse . . . ).
É em A Via Láctea ( 1968) , porém, que o
fasdnio de Buiíuel pelo sobrenatural
surge com mais intensidade, assim como
as convicções abandonadas na juventude,
. que agora retornam , cheias de sátira e de
humor. Jean-Claude Carriêre, o roteirista,
afirmou que este filme constituía "um
documentário sobre as heresias" . Por
sugestão de Buiíuel, dirigiram-se a um
lugar remoto da Andaluzia, na montanha .
Carriere, que mais tarde o ajudaria a
escrever as memórias, afirma: "Ali
estivemos durante um mês e meio .
Levamos muitos livros, o famoso
dicionário das heresias, do abade Pluquet,
nossa Bíblia e outras maravilhas". (Sobt:e
a Via Láctea, México, 1978). O próprio
Buiíuel havia declarado: "Gostaria de
fazer um filme sobre a vida de Cristo. A

Paixão segundo Buiiuel. Roteiro original
de São João Evangelista. Gostaria de
mostrar ·um Cristo que fosse como você e
eu". ( Raymond Durgnat, Buiiuel, 1967) .
Apesar de não ter realizado exatamente
um filme sobre a vida de Cristo, em A Via
Láctea, ele aparece revestido da
humanidade, do "você" e "eu", de que
havia falado .
O tema é uma peregrinação a Santiago de
Compostela, durante a qual é apresentada
uma síntese extraord iná ria da história da
igreja. É como se a própria igreja
peregrinasse através da história, numa
superposição de tempos e de espaços
unidos pelos grandes mistérios da fé
cristã: a dupla natureza de Cristo, a
Trindade, a virgindade de Maria,
a Eucaristia, a graça e seus mistérios, a
origem do demónio. Através destes
artigos de fé, Buiiuel, na realidade,
manifesta simultaneamente repulsa e
aceitação das heresias (muitas destas,
"que nascem sempre dos mistérios",
como afirma Carriêre, são primeiro
perseguidas, para serem em seguida"
incorporadé!S à doutrina ou à prática da
igreja oficial).
Assim o filme demonstra, sobretudo, as
contradições das formulações dogmáticas,
lado a lado com os mistérios da fé e da
vida - coisas inseparáveis para Buiiuel.
Não é exatamente. a vida e a fé, trata-se
mais da vida e do mistério. Primeiro, o
acaso . Depois "seu irmão", o mistério.
" O ateísmo - pelo menos, o meu _conduz necessariamente à aceitação do
inexplicável. Todo o nosso Universo é um
mistério" . (Meu último suspiro). E assim
os dois peregrinos, caminhando de Paris a
Compostela, e que se chamam João e
Pedro, cruzam fronteiras f(sicas e
temporais, ora se situando na época de
Cristo e de seus apóstolos, ora no -século

XV 11, quando assistem a um duelo entre
um jesuíta e um jansenista. Também
encontram anjos e demónios e tudo isso
não é, para eles, motivo de muito espanto.
Mas seu filme é mais do que uma
abstração histórico-teológica. Nele está
implícita uma crítica a todas as regras
impostas- religiosas ou sociais- tal
como estão constituídas. Como o próprio
Buiiuel afirma, a "moral burguesa é a
antimoral, pois está fundamentada em
instituições muito injustas", dentre as
qu ais a religião . Aí temos, justamente,
uma chave para a compreensão de algo
paradoxal : o desprezo por todo tipo de
formalismo e, simultaneamente, a
submissão à liberdade e à criação; as
imagens agressivas e mordazes dos
defensores de uma teologia
exclusivamente dogmática e a humildade
na aceitação do milagre, talvez como
símbolo da superação de todas as
limitações Hsicas, culturais e poHticas.
Sua crítica a respeito da religião
constitui-se, assim, na crítica indireta
deste mundo, "a crítica deste vale de
lágrimas", para poder ao lado dela,
"estabelecer a verdade deste mundo" para citar duas frases clássicas sobre a
crítica da religião (Marx).
Neste sentido, A Via Láctea, ao sintetizar
seu pensamento, enfatiza uma certa
espiritualização da vida, uma atitude
profundamente religiosa frente ao
universo e ao inexplicável. Jesus
multiplica o vinho das bodas de Caná da
Galiléia, em meio à admiração e alegria
de sua mãe e convidados. De repente, dois
cegos deixam de lado seus bastões
(Buiiuel confessa que os milagr.es sempre
o fascinaram) e começam a caminhar sem
qualquer aj.uda (-pois assim deveria ser) e o
acontecimento não é discutido, não é
racional; ou melhor, é o natural, ou pelo
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menos, o desejado e esperado. ~ verdade
que na última cena do filme vemos os
bastões dos cegos outra vez em aÇão, ao
tentarem cruzar um pequeno fosso. Será
outra a realidade? Buííuel foi chamado de
"católico disfarçado", embora se situasse
melhor entre os "cristãos ateus" ou entre
os hereges crentes, devido à sua
heterodoxia. Não se deve esquecer que
Buííuel esteve num colégio jesuíta
durante sete anos, que tinha um tio
padre, ao qual ajudava durante a missa.
"A religião era onipotente, manifestava-se
em todos os detalhes da vida", afirma ele
em suas memórias. Mas com catorze anos,
começou a sentir dúvidas quanto à
existência do inferno e principalmente
quanto ao Juízo Final, "uma cena que me
parecia inconcebível". De qualquer
maneira, tinha a marca de um sentimento
religioso e dos sinais e rituais com que o
catolicismo se manifesta no mundo da fé.
E se Buííuel nega o divino dos dogmas
que aprendeu no catecismo, anuncia-o de
outra maneira, através da própria vida e
seus mistérios. O sagrado está presente no
secular - e é através do segundo que
Buííuel chega prazerosamente ao primeiro.
Em termos finais, um tratamento
dialético dos limites do real e do
transcendente.
Cristo aparece em A Via Láctea (pela
segunda e última vez em seus filmes). e é
um Cristo alegre, às vezes jacoso, co m
umà humanidade que supera o humano .
Não podemos finalizar sem uma
referência, por breve que seja, ao
surrealismo, do qual Buííuel foi um dos
artífices, tendo-o adotado como uma
disciplina a ser seguida, "um passo
maravilhoso e poético". Creio que na sua
convicta participação neste movimento
havia alguma coisa simultaneamente
religiosa e instrumental. Deste último
terreno, tirava a forma, que era mais livre
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etalvez, mais criadora do que outras
manifestações culturais da época, para
poder comunicar sua visão da vida e dos
homens. Mas era uma fidelidade tão
comprometida como a fidelidade a um
estilo, a um modo de comunicar, no qual
a arte cinematográfica como técnica nova
e o surrealismo como ruptura e
alternativa de vida, lhe ofereciam recursos
inesgotáveis. A integridade que o próprio
movimento lhe outorgava o leva ,
entretanto, a romper com seus
companheiros, como resultado da tensão
entre o "conflito muito duro entre os
princípios de toda moral adquirida e
minha mQral pessoal", conflito esse que
Bunuel considerava "indispensável à vida
de todo ser humano". (Meu último
suspiro).

Bunuel é um "buscador do absoluto",
para usarmos uma expressão de Garcia
Ponce (La errancia sin fin : Borges,
Klossowsky), o que "é um modo de levar
à mais extrema tensão as possibilidades da
literatura" (Guillermo Sucre) . A citação
serve também para indicar apenas isso,
mesmo sabendo-se que Buííuel baseou
alguns de seus filmes em romances,
expressando, a seu modo, a relação entre
literatura e cinema : o lugar onde se
oonfrontam os limites de uma linguagem
do indizível, no qual o cinema talvez
sugere a expressão escrita. "Como
conseguir que a linguagem seja
simultaneamente alusiva e precisa?" pergunta o mesmo ensaísta (Sucre).
Assim, a obra de Bunuel demonstra que
o cinema pode ser muito mais preciso, na
sua linguagem, que todos os dogmas e
formalismos; e desta forma também serve
para aprofundar a experiência humana e
mostrar que a existência tem um sentido.

*

Publicado originalmente em Enfoque, revista
chilena de cine, n9 1, 1983. Tradução de
Maria Lulza César.
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O novo nome de ISER não muda nada
Por exigência do Min istério de Educação
e Cultura- que somente permite que
institu ições superiores de ensino usem o
termo "superior" - ISE R teve que
supri mi-lo de seu nome. Agora chamamos
INSTITUTO DE ESTUDOS DE
RELIGIÃO, mas a sigla continua a mesma
e os estudos e trabalhos também.

5egundo a psicanálise, e sobre a crença
na psicanálise enquanto pretende
substitu ir a religião.

Religião e Sociedade é produzida pela
editora Campus. Pedidos de assinatura ou
de números avulsos devem ser feitos à
editora ou diretamente ao ISER.
Eis o (ndice do número 11-2.

RS 11/2
SUMÁRIO
Editorial
A crença na psicanálise
Entrevista com Carlos A. N icéas, Joel
Birman e Jurandir Freire

Eleição da Diretoria e reforma de
Estatutos do ISE R
A Assembléia Extraordinária de ISER, de
15 de dezembro próximo, já convocada
desde 12 de setembro, tratará de assuntos
importantes relacionados com a estrutura
da instituição. Para esta assembléia,
estarão em pauta a ele ição da Diretoria
e a reforma dos Estatutos do ISE R.

Joel Birman
Sobre a correspondência de Freud com o
Pastor Pfister

A reunião será realizada na sede do ISER,
no Rio.

Rubem Alves
Bosques escuros e lanternas claras

Psicanálise e Religião
Saiu o nú mero 11 -2 (volume 11, número
2) de Religião e Sociedade, com o tema
de capa "psicanálise e religião". O
número reúne duas idéias: discutir o que
os clássicos do pensamento psicanal (tico
tinham a d izer sobre a religião geral, e
sobre o misticismo em particular; mas
também, por outro lado, indagar sobre o
campo da psicanálise atual, com suas
instituições, autoridades, rituais etc.
Em suma, sobre a crença religiosa

Paul Laurent Assoun
Freud e a m(stica
Jacques Maftre
Entre mulheres. Notas sobre uma
·corrente do misticismo católico
Luiz Fernando Dias Duarte
Grupo e singularidade: uma reflexão
antropólogica sobre um texto de Freud
DOCUMENTO
Grazyna Drabik
Com minhas melhores lembranças,
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cordialmente (seleção da correspondência
entre Freud e Jung)
C.G. Jung
Relação entre a psicoterapia e a direção
espiritual (fragmentos)
RESENHA
Luiz Fernando Dias Duarte
A pesquisa em ciências sociais e um
fantasma psicológico (sobre textos de
Arakcy Martins Rodrigues)
NOTAS DE LIVROS
Patrícia Monte-Mór
RESUMO/ABSTRACTS
Ecumenismo brasileiro:
balanço crftico e situação atual
Para dar continuidade aos debates sobre o
ecumenismo brasileiro, realizados na
última Assembléia de ISER, será realizado
um seminário nos dias 24 e 25 de
novembro próximo; no Rio. Cerca de 25
pessoas de várias igrejas (católica e
protestante). de diferentes regiões do
país, deverão participar do encontro.
O ternário constará de uma parte
histórica, seguida de um balanço da
expansão do ecumenismo no Brasil (sua
polarização). as relações com a lgrej J
Católica Romana, assim como aspect c.. ·
mais particulares da sua expressão no
Brasil, através da experiência de Igreja e
Sociedade, Igreja e Política e das relações
internacionais que servem de pano de
fundo do movimento ecumênico. Duas
exposições de caráter mais cdtico ou ·
reflexivo, sobre aspectos teológicos e
sociológicos do ecumenismo, encerrarão
o debate.
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Marxismo e Religião
O ISE R promoveu um curso intensivo
sobre "Marxismo e Religião". ministrado
pelo Prof. Otto Maduro, o conhecido
autor de Religião e luta de classes. O
curso foi realizado de 16 a 21 de agosto,
tendo 20 pessoas inscritas. Foram
abordados os seguintes temas: "a
evidência aparente de incompatibilidade"·
"outras pseudo-evidências"; " a dialéti ca '
do rechaço recíproco" e "a teor ia
marxista da religião" . A avaliação feita ao
final foi extremamente positiva,
sugerindo-se que o ISER desenvolva a
discussão do tema sob forma de um
seminário ou grupo de estudos. As
exposições e os debates foram gravados e
estamos estudando uma forma de
editá-los futuramente .
~ Encontro Anual da ANPOCS Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Ciências Sociais
O ISER participará d o próximo encont ro
anual da ANPOCS, à qual está afi liado em
22-26 de outubro, em Águas de São · '
Pedro- SP. Vários de seus membros
apresentarão trabalhos durante aquela
reunião, principalmente no grupo de
trabalho " Religião e Sociedade no Brasi l
·Contemporâneo", que terá a temát ica
" Mito e Ideologia " como eixo de se us
trabalhos.

Debate: Marxismo e Teologia
Marxismo e Teologia foi o tema do
debate promovido pelo ISE R e pelo
Instituto Metodista Bennett, nos dias 27
e 28 de setembro, na sede do Instituto
Metodista, no Rio. Falaram no primeiro
dia, o filósofo e professor da UFF e do
Bennett, Leandro Konder; o sociólogo,
professor da PUC-RJ e membro do ISER
Pedro A. R ibeiro de Oliveira e o Padre '

Félix Pastor, professor da PUC-RJ e da
Universidade Gregoriana de Roma. O
assunto tratado foi Teologia e Ciências
Sociais. No dia seguinte, estiveram
presentes Rubem Alves, teólogo e
professor da UNICAMP; Frei Betto, da
Pastoral Operária do ABC Paulista e
Rubem César Fernandes, antropólogo,
professor do Museu Nacional e membro
do ISER, que debateram Teologia e
Pastoral.
Os debates foram gravados e serão
publicados no próximo número de
Comunicações.

O CEDI e a Teologia da Libertação
O CEDI, Centro Ecumênico de
Documentação e Informação, realizou
em 25 de setembro, no auditório do
Instituto Metodista Bennett, um Painel
sobre a Teologia da Libertação. Os
participantes da mesa foram o teólogo
Julio de Santa Ana e Jacy Maraschin, sob
a coordenação do Bispo Paulo Ayres de
Mattos. O Painel, convocado pelo Rev .
José Bittencourt Filho, coordenador do
Programa de Assistência à Pastoral
Protestante do CEDI, teve como
convidados representantes de Instituições
de Ensino Teológico, Igrejas e Entidades
afins, que participaram dos debates,
também previstos para a ocasião.
I Festival Internacional de Cinema do Rio
A exemplo dos famosos festivais
internacionais de cinema - que ·
consagram filmes, diretores e artistas - o
R io terá o seu (que também incluirá
vídeos e produções para a televisão) , de
18 a 27 de novembro próximo. Filmes e
vídeos dos últimos 20 anos, de todo o
mundo, na maioria nunca exibidos no
Brasil, fazem parte do programa. Grandes

nomes do cinema universal estarão
presentes e o cinema latino-americano
terá um lugar de destaque no Festival.
Filmes nacionais terão projeção durante
12 horas por dia no Centro de Exibições
do Hotel Nacional, que reservou 10 mil
metros quadrados para a realização do
evento.
ISE R participará do Festival através de
dois representantes de suas publicações,
com o objetivo de acompanhar e
documentar filmes e vídeos (longa ou
curta metragem) relacionados com temas
religiosos, dentro da sua perspectiva de
análise.
Filosofia da Religião
O ISER, o SEAF-MG e os departamentos
de Filosofia e de Ciências Sociais da
UFMG promovem um curso de extensão
sobre "Filosofia da Religião" no 29
semestre de 1984. Eis o programa:
1- Abordagens

08/10a) Fenomenológica : Pe. André Eduardo
Guimarães
10/10 b) Sócio-antropológica: Prof. Pierre
Sanchis
11 - A problemática: a religião e a
estrutura antropológica fundamental

15/_10a) A crítica marxiano-marxistada religião:
Prof. Leandro Konder; debatedores:
Profs. Walter José Evangelista e Ivan
Domingues
18/10b) A crítica psicanalítica da religião:
Prof. Chaim Samuel Katz; debatedores:
o psicanalista junguianao José James
e o psicaAalista Francisco Paes Barreto
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22/10c) A cr(tica cultural da religião; Prof.
Gérard Lebrun; debatedores: Antônio
Cota Marçal e Jarbas Medeiros
25/10d) Enfoque epistemológico: (reavaliação
da legitimidade do discurso religioso)
Pe. Javier Herrero; debatedor : Prof.
Marçal
29/10e) Enfoque ético-pol(tico: (a crise das
sociedades tecnológicas e a necessidade
de fundar/restaurar a eticidade do agir
comunicacional) Pe. Henrique Cláudio
de Lima Vaz; debatedor: Pe. Francisco
Taborda
III - O campo empfrico brasileiro

31/10a) O catolicismo no Brasil: Pe. Alberto
Antoniazzi
05/11 b) O catolicismo popular no Brasil: Carlos
Rodrigues Brandão
08/ 11 c) O protestantismo e o pentecostalismo
no Brasil : Rubem Alves
12/11 d) Religiões afro-brasileiras: Juana Elbein
dos Santos
19/11 e) Orientalismos no Brasil : Monge
Tokuda, Romuilldo Dâmaso, Prof.
Hugo Pereira do Amaral
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22/11 f) Misticismo, messianismo e pol(tica
(conferência da transição entre a parte
emp(rica e a mesa redonda final): Pe.
Leonardo Boff.
IV- O problema da religião hoje:
a volta do sagrado?

26/11 ~
a) Mesa -redonda, recaptulativa e reflexiva :
Prof. Pierre Sanchis, Prof. Hugo
Amaral, Pe. João Batista Libãnio, José
James, Prof. Rubem César
Sessões de filmes sobre religiosidade
popular brasileira e discussões em torno
de livros voltados para o assunto:

06/10a) Festas religiosas populares brasileiras
(4 curta-metragens)
20/10b) Religião e cura (4 curta-metragens)
27/10c) O campo religioso afro-brasileiro (4
curta-metragens)
10/11 d) O Nome da Rosa , de Umberto Eco
(debate)
11/11 e) A guerra do fim do mundo, de Mário
Vargas Lhosa (debate)

i*

-·• e• aa

·M···!flfiF

' rt - -; -;wa-w w;:;.a.<-* '·ft·· MWE•s -:

I

I SER
Instituto de Estudos da Religião
Rua lpiranga, 107 - Laranjeiras - Rio de Janeiro - RJ
Fone : 245-5188- CEP 22231

O que sio as Comunicações do ISER:
O ISER - Instituto de Estudos da
Religião - órgão dedicado à atividade de
pesquisas e assessoria na área da religião,
vem com as Comunicações, incentivar um
novo espaço. Esta publicação, de
circulação restrita, tem o objetivo de
incentivar o intercâmbio entre os divérsos
trabalhos em andamento, no âmbito da
religião, possibilitando uma linguagem
sem os rigores da academia, num tom
"generoso", de quem põe à mesa os
seus rascunhos para discussão . Por isso,
ao remeter a sua contribuição, procure
mantê-la em torno de 1O laudas de
30 linhas.

ISER
Presidente: Pierre Sanchis
Secretária: Regina Novaes
Tesoureiro: Zwinglio Dias
Secretaria Executiva: Rubem César Fernandes
Waldo César
Pedro A. Ribeiro de Oliveira
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